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Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

§ 18 Förhinder – inkallande av ersättare
Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande ledamöterna välkomna.
Därefter anmäls följande förhinder och inkallelse av ersättare. Bilaga 1.
Enligt partiöverenskommelse 2020-03-27 deltar endast 83 ledamöter vid dagens
sammanträde. Fördelningen av ledamöter mellan de olika partierna motsvarar
fördelningen vid 149 ledamöter. 66 ledamöter är således anmälda som formellt
förhindrade vid dagens sammanträde.
_______________________________________________________________
§ 19 Upprop
Vid närvarokontroll inför ärendebehandlingen är följande ledamöter närvarande.
Bilaga 2.
________________________________________________________________
§ 20 Justering
Regionfullmäktige utser Lennart Pettersson (C) och Ewa Pihl Krabbe (S) att
jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum på Södra regionvårdsnämndens kansli i Lund den 28 april klockan 09:30.
________________________________________________________________

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
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§ 21 Anmälan till myndigheten för press, radion och tv av utgivare för
webbsändning av regionfullmäktiges sammanträden
Ärendenummer: 2020-POL000205
Regionfullmäktiges beslut, enligt ordförandens förslag
1. Till Myndigheten för press, radio och tv anmäls regionfullmäktiges
ordföranden Annika Annerby Jansson som ansvarig utgivare för
webbsändning av regionfullmäktiges sammanträden samt
regionfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordföranden i nu nämnd ordning som
ställföreträdande ansvarig utgivare.
2. Fullmäktige erinrar om att var och en som yttrar sig under
regionfullmäktige själv ansvarar för detta i enlighet med bestämmelserna
i yttrandefrihetsgrundlagen.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar regionfullmäktige om ansvarig utgivare och om
ställföreträdande ansvarig utgivare för regionfullmäktiges webbsändningar,
samt erinrar om att var och en som yttrar sig under regionfullmäktige själv bär
ansvaret för detta i enlighet med bestämmelserna i yttrandefrihetsgrundlagen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-30

§ 22 Region Skånes årsredovisning 2019 Ärendenummer:
2019-POL000093
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisning för Region Skåne avseende
år 2019.
Regionfullmäktiges beslut, enligt presidiets förslag
1. Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen och för
Region Skånes samtliga nämnder samt enskilda förtroendevalda i
nämnderna för 2019 i enlighet med Region Skånes revisorers
revisionsberättelse.
I beslutet om ansvarsfrihet deltar ej ledamöter och ersättare i styrelse och
respektive nämnder i den del som rör ansvarsfriheten för det egna politiska
organet.

Protokollsanteckningar
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna lägger en protokollsanteckning.
Bilaga 3.
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Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning. Bilaga 4.
Sammanfattning
Bokslutet 2019 visar ett resultat om 1 056 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner
kronor bättre än budget. Resultatet är också 1 146 miljoner kronor bättre än
2018. Samtliga finansiella mål för 2019 har uppnåtts. Den samlade
bedömningen är dock att det behövs ytterligare förbättringar för att Region
Skåne ska anses ha en god ekonomisk hushållning, bland annat för att komma
tillrätta med återstående underskott inom hälso- och sjukvården och för att
kunna fullfölja påbörjade större investeringar.
Yrkanden
Carl Johan Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Henrik Fritzon (S), Niclas
Nilsson (SD), Mätta Ivarsson (MP) och Sara Svensson (V), bifall till regionstyrelsens förslag.
Carl Johan Sonesson (M) yrkar dessutom bifall till presidiets förslag i frågan om
ansvarsfrihet.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 36
2. Årsredovisningen 2019
3. Patientnämndens årsberättelse
4. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium
5. Revisionsberättelse 2019 och årsredogörelse från region Skånes
revisorer inklusive granskning av årsbokslutet samt granskningrapporter gällande Region Skånes bolag

§ 23 Tilläggsbudget 2020
Ärendenummer: 2020-POL000040
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
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 1.
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Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna lämnar en reservation. Bilaga 5.
Protokollsanteckningar
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning. Bilaga 6.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning. Bilaga 7.
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
Carl Johan Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP),
Sara Svensson (V), Niclas Nilsson (SD) och Paul Svensson (SD), bifall till
regionstyrelsens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar att regionfullmäktige beslutar
att tillskjuta 50 miljoner kronor till regionstyrelsen under 2020 att användas för
hantering av effekter med anledning av Covid-19
att nämnderna inom sektor hälso- och sjukvård tillskjuts 857 miljoner kronor
fördelade proportionerligt efter regionbidragstilldelningen för ursprunglig
budget 2020
att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att fördela nämndernas tilläggsanslag löpande inom sitt ansvarsområde samt inom sektor hälso- och sjukvård
efter uppkomna behov med anledning av Covid-19
att tillskjuta hälso- och sjukvårdsnämnden 30 miljoner kronor 2020 för att
kompensera privata vårdgivare för momsersättning för inhyrd bemanningspersonal
att flytta nuvarande regionbidrag för hjälpmedelsverksamheten från servicenämnden till psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige
har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-04-16, § 66
2. Bilaga med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget
och regionbidragsfördelning 2020
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§ 24 Politiska möten - deltagande på distans
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
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.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-04-16, § 68
2. Erforderliga tillägg i arbetsordningen för regionfullmäktige samt i
reglementet för regionstyrelsen och nämnderna och i reglementet för
Region Skånes revisorer
Yrkande
Annette Linander (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
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§ 25 Införande av tillfällig biljettyp ”7-dagarsbiljett”
Ärendenummer: 2020-POL000209
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Tillfälligt införa en 7-dagarsbiljett i kollektivtrafiken. Biljetten ska gå att
köpa under perioden 6 april – 14 juni 2020.
Sammanfattning
Med anledning av covid-19 införs en tillfällig biljettyp i den skånska
kollektivtrafiken.
Yrkande
Carina Zachau (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-04-16, § 71
2. Ordförandebeslut KTN 2020-04-01

§ 26 Utredning regelverk och styrformer för införandet av personaldrivna
resultatenheter
Ärendenummer: 2019-POL000066
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer riktlinjer för personaldrivna vårdenheter.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar
avseende resultathantering för personaldriven verksamhet.
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna lämnar en reservation. Bilaga 8.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en reservation. Bilaga 9.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet lämnar en reservation. Bilaga 10.
Sammanfattning
Enligt uppdrag i Region Skånes verksamhetsplan och budget 2019 med plan för
2020-2021 ska möjligheten för personaldriven verksamhet utredas.
Personalnämnden beslutade 2019-05-24, § 21, att ge HR-direktören i uppdrag
att utarbeta regelverk och styrformer för införandet av personaldrivna
resultatenheter med resultatansvar i Region Skåne.
Yrkanden
Pontus Lindberg (M) yrkar, med instämmande av Niclas Nilsson (SD), Carl
Johan Sonesson (M) och Paul Svensson (SD), bifall till regionstyrelsens förslag.
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Mätta Ivarsson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.
David Westlund (S) och Sara Svensson (V) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden prövar först yrkandet om återremiss och finner att regionfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som vill avgöra
ärendet idag röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Voteringen utfaller med 79 ja-röster mot 4 nej-röster. 66 ledamöter är
frånvarande. Bilaga 11.
Regionfullmäktige har således beslutat att avgöra ärendet idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på övriga yrkanden och finner att
regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs. Regionfullmäktige fastställer följande
voteringsordning. Den som bifaller regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som
bifaller David Westlunds (S) och Sara Svenssons (V) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 51 ja-röster mot 28 nej-röster. 4 ledamöter avstår och
66 ledamöter är frånvarande. Bilaga 12.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 29
2. Personalnämndens beslut 2020-03-04, § 11
3. Förslag riktlinjer för personaldriven verksamhet
4. Koncernövergripande MBL-förhandling 2020-01-15, § 1
5. Regional samverkansgrupp 2020-01-15, § 1
6. Koncernövergripande MBL-förhandling 14 § MBL 2020-01-29, § 1

§ 27 Återremiss Nya regler för färdtjänst och sjukresor KTN
Ärendenummer: 2020-POL000105
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer regelverk för färdtjänst och sjukresor enligt
föreliggande förslag.
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Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar en reservation. Bilaga 13.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en reservation. Bilaga 14.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet lämnar en reservation. Bilaga 15.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har återremitterat ärendet om regler för färdtjänst och sjukresor
till kollektivtrafiknämnden. Kollektivtrafiknämnden föreslår, med gjorda
förtydliganden, regionfullmäktige att fastställa regelverket.
Yrkanden
Carina Zachau (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Sara Svensson (V) och Kami Petersen (MP) yrkar återremiss på ärendet.
Johan Wifralius (SD) yrkar i första hand på att ordet ”papperslösa” ska strykas
ur punkt 5.2 och punkt 5.2.11 i de nya reglerna för färdtjänst- och sjukresor, och
om detta yrkande faller avslag på hela förslaget.
På Johan Wifralius´(SD) ändringsyrkande yrkar Sara Svensson (V), med
instämmande av Kami Petersen (MP) och Andreas Schönström (S), avslag.
Ordföranden prövar först yrkandet om återremiss och finner att regionfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden Sara Svenssons (V) med fleras yrkande om avslag
på Johan Wifralius ändringsyrkande mot Johan Wifralius (SD) ändringsyrkande
och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med Sara Svenssons (V)
med flera avslagsyrkande.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
Sara Svenssons (V) med fleras avslagsyrkande röstar ja. Den som bifaller Johan
Wifralius´(SD) ändringsyrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 67 ja röster mot 16 nej-röster. 66 ledamöter är
frånvarande. Bilaga 16.
Regionfullmäktige har således avslagit Johan Wifralius´ (SD) ändringsyrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Carina Zachaus (M) yrkande om
bifall till regionstyrelsens förslag mot Johan Wifralius´ (SD) yrkande om avslag
på förslaget och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med Carina
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Zachaus (M) yrkande om bifall till regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Johan Wifralius´ (SD)
yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 57 ja-röster mot 16 nej-röster. 10 ledamöter avstår
och 66 ledamöter är frånvarande. Bilaga 17.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-04-16, § 69
2. Kollektivtrafiknämndens beslut 2020-03-12, § 17
3. Bilaga 1 - Regelverk för färdtjänst och serviceresor

§ 28 Motion. Införande av avgift för språktolk
Ärendenummer: 2019-POL000074
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige avslår motionens första att-sats.
2. Regionfullmäktige anser att motionens andra att-sats är besvarad med
motionssvaret.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar en reservation. Bilaga 18.
Sammanfattning
Malen Ottesen (SD), Johan Wifralius (SD) och Niclas Nilsson (SD) har i en
motion till regionfullmäktige föreslagit att Region Skåne inför en avgiftstrappa
för språktolk, och att Region Skåne i årsbokslutet särskilt redovisar kostnaderna
för språktolk.
Yrkande
Angelica Svensson (V) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP), AnnaLena Hogerud (S) och Carina Svensson (S), bifall till regionstyrelsens förslag.
Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige
har beslutat in enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
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Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Marlen Ottesens (SD) och
Niclas Nilsson (SD) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 67 ja-röster mot 16 nej-röster. 66 ledamöter är
frånvarande. Bilaga 19.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 34
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04, § 51 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2019-08-12 från Marlen Ottesen (SD), Johan Wifralius (SD) och
Niclas Nilsson (SD)

§ 29 Motion. Bättre tillgänglighet i primärvården med utökad drop inverksamhet
Ärendenummer: 2019-POL000091
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S) har i en motion till
regionfullmäktige daterad 2019-10-10 föreslagit att Region Skåne inför utökad
drop in-verksamhet inom primärvården.
Yrkanden
Anna Mannfalk (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) och Mätta Ivarsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige
har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
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Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsen förslag röstar ja. Den som bifaller Anna-Lena Hogeruds (S) och
Mätta Ivarssons (MP) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 57 ja-röster mot 26 nej-röster. 66 ledamöter är
frånvarande. Bilaga 20.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 32
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04, § 52 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2019-10-10 från Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S)

§ 30 Motion. Förbättra tillgången till spiral och p-stav
Ärendenummer: 2019-POL000094
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom
primärvårdsnämndens förslags motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget.
Sammanfattning
I motion 2019-10-15 har Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
föreslagit att Region Skåne tar fram ett förslag på hur dubbla besök kan
undvikas i samband med att spiral eller p-stav sätts in.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 33
2. Primärvårdsnämndens beslut 2020-02-12, § 6 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2019-10-15 från Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S)

§ 31 Motion. Tidig upptäckt av bröstcancer
Ärendenummer: 2019-POL000073
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Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar en reservation. Bilaga 21.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region
Skåne utreder möjligheterna att erbjuda regelbundna bröstkontroller till kvinnor
under 40 år och att Region Skåne utifrån utredningens slutsatser påbörjar arbetet
med regelbundna bröstkontroller till kvinnor under 40 år.
Yrkande
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 35
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04, § 50 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2019-10-17 från Marlen Ottesen (SD)

§ 32 Motion. Kartläggning av fler offentliga vårdcentraler i Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000004
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser motionens första att-sats besvarad genom
primärvårdsnämndens motionssvar.
2. Regionfullmäktige avslår motionens andra att-sats.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en reservation. Bilaga 22.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet lämnar en reservation. Bilaga 23.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) har i motion 2019-10-22 föreslagit att Region Skåne beslutar
att göra en kartläggning av var offentliga vårdcentraler behöver etableras utifrån
socioekonomiska faktorer, den framtida demografiska utvecklingen och målet
om en jämlik vård efter behov i hela Skåne, samt att Region Skåne med
utgångspunkt i kartläggningen sedan antar en plan för utbyggnaden av de
offentliga vårdcentralerna i Skåne.
Yrkanden
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Birte Sandberg (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar, med instämmande av Mattias Olsson (S) och Fredrik
Hanell (MP), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige
har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Sara Svenssons (V) med
fleras yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 51 ja-röster mot 32 nej-röster. 66 ledamöter är
frånvarande. Bilaga 24.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 31
2. Primärvårdsnämndens beslut 2020-02-12, § 7, med förslag till motionssvar
3. Motion 2019-10-22 från Sara Svensson (V)

§ 33 Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem
Ärendenummer: 2020-POL000027
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer ”Målbild och färdplan för framtidens
hälsosystem”.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning. Bilaga
25.
Sammanfattning
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.
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Yrkanden
Anna Mannfalk (M) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S), Sara
Svensson (V) och Birgitta Södertun (KD), bifall till regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-04-16, § 67
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04, § 31
3. PM Målbild och färdplan för framtidens hälsosystem 2020
4. Bilaga 20190610 Underlag till politiskt beslut – färdplan för framtidens
hälsosystem ver 08
5. Bilaga Nulägesanalys – färdplan för framtidens hälsosystem

§ 34 Redovisning av ej avgjorda motioner mars
Ärendenummer: 2020-POL000009
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
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. Regionstyrelsens beslut 2020-03-19, § 26
2. Redovisning 2020-02-27

§ 35 Val som ska förrättas av regionfullmäktige 2020-04-16
Ärendenummer: 2019-VAL000001
Regionfullmäktiges beslut
1. Kasandro Murad (M), sydvästkretsen I har flyttat från Skåne varför ny
sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ersättare.
2. Följande avsägelser som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny
sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ersättare:
Fabian Sivnert (KD), sydvästkretsen II
Electra Ververidis (S), sydvästkretsen I
3. Avsägelser beviljas och val förrättas i övrigt enligt valberedningens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning 2020-04-07 över beviljande av avsägelser och val som ska
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förrättas
2. Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige
2020-04-16. Bilaga 26.

§ 36 Frågestund
Ärendenummer 2020-POL000007
Regionfullmäktiges beslut
1. Samtliga frågor får ställas.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över inkomna frågor. Bilaga 27.
________________________________________________________________
Vid dagens sammanträde lämnades information om smittspridningssituationen i
Skåne med anledning av Covid-19 av Region Skånes smittskyddsläkare Eva
Melander.
________________________________________________________________
Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2020-04-28

Annika Annerby Jansson
Ordförande

Region Skåne

Datum

16 (16)

2020-04-16

Lennart Pettersson
1:e vice ordförande

Region Skåne

Ewa Pihl Krabbe
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionfullmäktige 2020-04-16
Ärende 5. Årsredovisning 2019
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning med anledning av årsredovisningen
för 2019 och för nedan kommentarer till protokollet.
Region Skåne redovisar ett resultat på drygt en miljard, vilket är i stort sett i enlighet med
budget. Till bakgrunden hör skattehöjningen som inbringade 1,4 miljarder, därutöver högre
skatteintäkter än budgeterat, högre statsbidrag om drygt 400 miljoner kronor samt lägre
pensionskostnader än budgeterat. Pensionskostnaderna har i hög utsträckning påverkats av
förändringar i KPA:s pensionshantering. Detta utgör plusposter av engångskaraktär och vad
gäller de sistnämnda också helt beroende av faktorer som står utanför Region Skånes
påverkan.
Trots den stora skattehöjningen redovisar hälso- och sjukvården ett underskott om 879
miljoner kronor. Underskottet i verksamheten dämpas förvisso av att nedskärningarna i
kollektivtrafiken gör att kollektivtrafiknämnden kan redovisa ett överskott.
Detta visar att de grundläggande problemen med en underfinansierad sjukvård finns kvar.
Detta blir inte minst tydligt när vi betraktar tillgänglighetssiffrorna. Operationsköerna ökade
förra året med 14 procent och köerna till förstabesök i specialistvården med 11 procent,
antalet vårdplatser var i genomsnitt per månad 120 färre 2019 än 2018, tillgängligheten till
ambulans har försämrats och fler får vänta längre på akutmottagningarna.
Inom cancersjukvården uppvisas en försämring i tillgängligheten generellt och endast 1 av 31
cancerdiagnoser inom SVF:erna har vad som kan beskrivas som god tillgänglighet. Den
dåliga tillgängligheten inom cancersjukvården fick nyligen IVO att i starka ordalag kritisera
Region Skåne och konstatera att patienter kan ha avlidit till följd av att de inte fått adekvat
behandling i tid. Särskilt beklämmande är detta mot bakgrunden av att Hälso- och
sjukvårdsnämnden förra året höll inne 35 miljoner kronor i statliga för utveckling av
cancersjukvården avsedda bidrag.
Den medicinska kvaliteten är hög i Region Skåne, men i årsredovisningen redovisas en
försämring jämfört med 2018.
Budgeten har hållits. Gott så. Men mot bakgrund av situationen i sjukvården är det en
uppenbart för snäv budget.
För Socialdemokraterna i regionfullmäktige
Henrik Fritzon, för gruppledare S

Regionfullmäktiges sammanträde 2020-04-16

Protokollsanteckning
Ärende 5. Årsredovisning 2019
Årsredovisningen visar återigen på oroväckande tendenser som tillåts fortsätta utan att några seriösa försök
görs för att lösa dem.

Vården är fortsätt kraftigt underfinansierad i Region Skåne. Resurserna räcker inte till för att se till att skapa
en god arbetsmiljö på alla ställen och öppna de hundratals vårdplatser som varit stängda under alltför lång
tid. Framåt skulle stora reformer behöva sjösättas för att förstärka organisationen, öppna vårdplatser, samt
anställa och behålla personalen.

Även om kundindex inom kollektivtrafiken inte fortsatt att sjukna ligger den kvar på oacceptabelt låga nivåer.
Andelen resenärer ökar men följer i princip bara befolkningsutvecklingen. Ambitionen att ta marknadsandelar
från bilen går väldigt långsamt. Detta är alarmerande. Klimathotet hänger över oss här och nu och stora
åtgärder behöver till för att minska utsläppen. Detta är ett område som behöver satsningar för att kunna
vända trenden, istället verkar vi nu istället se neddragningar.

Kristianstad 2020-04-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Reservation

Regionfullmäktige 2020-04-16

6. 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 regionfullmäktige

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne
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Protokollsanteckning
Ärende 6. 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

Regionfullmäktige 200416
Protokollsanteckning
Ärende 6: Tilläggsbudget 2020
Miljöpartiet ser det som väldigt positivt att den rödgröna regeringen tar ansvar och tillskjuter
resurser i den exceptionella situation världen befinner sig i. Region Skåne tilldelas nu
sammanlagt 967 miljoner kronor i extra statsbidrag från regeringen. Det täcker inte alla
kostnader för pandemin, men är ett välkommet tillskott.
Av de sammanlagt 22 miljarder kronor som nu fördelas till landets kommuner och regioner
utgör 7,5 miljarder de så kallade välfärdsmiljarderna. Det är pengar som egentligen skulle ha
använts till att stärka välfärden och som aviserades långt innan coronapandemin slog till med
all sin kraft. Miljöpartiet har drivit att Region Skånes andel av välfärdsmiljarderna bland
annat ska gå till att stärka förlossningsvården och minska köerna inom barn- och
ungdomspsykiatrin. Det här är fortfarande områden som behöver resursförstärkningar.
Samtidigt har det mesta förändrats på grund av coronapandemin. Vi befinner oss när det här
beslutet tas mitt i krisen. Det finns ännu inget facit på vad slutnotan blir. Vi vet inte vad
sjukvårdens kostnader blir, hur mycket skatteintäkterna sjunker eller hur hög arbetslösheten
blir. Därför anser vi i Miljöpartiet att det är rimligt att i det här läget göra allt som är möjligt
för att dämpa effekterna av krisen. Vi röstar därför ja till den tilläggsbudget som styret lagt
fram.
I det här läget är det extra viktigt att tänka både kort- och långsiktigt. Miljöpartiet vill särskilt
betona vikten av att Alliansstyret tar hänsyn till den psykiska ohälsa som kan antas följa i
pandemins spår. Redan nu varnar psykiatrin runt om i landet om ett ökat antal patienter med
psykisk ohälsa direkt kopplat till coronapandemin. Samtalen till stödtelefoner ökar och i en
prognos från Region Stockholm varnas för att pandemin kan leda till en ökning av
psykiatriska diagnoser, däribland posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Personer med
psykisk ohälsa är särskilt sårbara, men det finns också en risk att covid-19-patienter som
vårdas på sjukhus eller hålls isolerade drabbas av ångest och depressioner. Utifrån detta
uppmanar vi Alliansstyret att dra tillbaka de sparkrav på psykiatrin som lagts i år och tillföra
psykiatrin nödvändiga resurser för att kunna bygga ut. Redan innan krisen slog till varnade
psykiatrin för att de ekonomiska resurserna inte räcker till och att det blir svårt att fortsätta ge
den vård som erbjuds idag. I det läge vi nu befinner oss riskerar situationen att än mer
förvärras.

Mätta Ivarsson
Gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionfullmäktige

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 2020-04-16

Ärende 9. Utredning regelverk och styrformer för införandet av personaldrivna
resultatenheter
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och vill föra följande synpunkter till
protokollet.
Föreliggande förslag till beslut innehåller en rad brister, bland annat saknas i förslaget att det
ska göras en bedömning av hur övrig vård påverkas av att en verksamhet blir intraprenad.
Förslaget tar heller inte hänsyn till de synpunkter som personalföreträdare har fört fram.
Samtliga fackförbund har därför förklarat sig oeniga med arbetsgivaren när ärendet MBLförhandlades. En facklig referensgrupp har varit inblandad i processen och har kunnat lämna
synpunkter. Efter detta har alliansens företrädare gjort stora ändringar i förslaget till riktlinjer
utan att ta hänsyn till personalföreträdarnas synpunkter. Det är viktigt att öka medarbetarnas
inflytande, men det är olycklig att ett ärende som syftar till att öka medarbetarnas inflytande
kommer till genom att medarbetarnas synpunkter körs över. Socialdemokraterna yrkade
därför i regionstyrelsen att ärendet skulle återremitteras till personalnämnden för att där fånga
upp de synpunkter som framförts vid MBL-förhandlingen. Då detta inte vann gehör valde vi
att yrka avslag och reservera oss mot beslutet i regionfullmäktige.
För Socialdemokraterna i Regionfullmäktige

Henrik Fritzon (S) gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 9. Utredning regelverk och styrformer för införandet av personaldrivna
resultatenheter
Vänsterpartiet reserverar sig mot detta beslut. Det är djupt anmärkningsvärt att alliansen tillsammans med
Sverigedemokraterna driver igenom ett ärende om personalinflytande på tvärs mot alla fackliga
organisationer. Vi beklagar att man säger sig vilja ha ökat inflytande från personalen, men bedriver
samverkan på ett så undermåligt sätt att fackförbunden allihop är oeniga om det förslag som läggs fram.
För oss i Vänsterpartiet är inflytande från fack och personal oerhört centralt och vi vill gärna utveckla
formerna för samverkan i hela regionen. Detta förslag innebär dock inte det. Detta förslag är ett
skolboksexempel på när man kör över medarbetarna och de kanaler för inflytande som redan finns. Detta
beslut är inte ett steg i rätt riktning.

Kristianstad 2020-04-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson
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Ärende 9: Utredning regelverk och styrformer för införandet av
personaldrivna resultatenheter
Miljöpartiet yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Som parti vill vi stärka personalens
medinflytande och flytta besluten närmare medarbetarna. Men tyvärr ser vi betydande brister i
den utredning som regionfullmäktige nu tagit beslut om. Utredningen och handlingarna i
ärendet skapar fler frågetecken än den ger svar. Det gäller bland annat hur det ekonomiska
resultatet ska hanteras och på vilket sätt de nya riktlinjerna skiljer sig från dagens
samverkansavtal när det gäller möjlighet till verkligt inflytande, samt vad personalen eller
verksamheten vinner på förändringarna.
Något svar på våra frågor fick vi inte under regionfullmäktige, trots upprepade försök att få
det. Våra frågor var i högsta grad verkliga frågor om förslaget och inte retoriska. Vi finner det
anmärkningsvärt att Alliansen inte kan eller vill svara på relevanta frågor som ställs i
talarstolen.
För att testa en ny driftsform behöver försök först göras i mindre skala, som till exempel på en
vårdcentral. Miljöpartiet vänder sig därför mot att Alliansen i och med beslutet gör det möjligt
för hela sjukhus att drivas av personalen, utan att driftsformen först testats i mindre skala.
För Miljöpartiet är det viktigt att beslut som detta tas fram i samverkan med personal och
fackförbund. Vi noterar att facken uppger att de riktlinjer som tagits fram skiljer sig så mycket
från det ursprungliga förslaget att de ”inte på något sätt vill associeras med detta dokument”.
Att börja en process för att stärka personalens inflytande genom att helt köra över
fackförbunden är helt fel väg att gå, men visar alldeles för tydligt på bristerna i det här
förslaget.
Eftersom vårt yrkande om återremiss föll reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionfullmäktige

Reservation
Regionfullmäktige 2020-04-16
Ärende 10 ”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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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

Regionfullmäktige 200416
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Ärende 10: Återremiss Nya regler för färdtjänst och sjukresor KTN
Miljöpartiet yrkade på återremiss av ärendet. Efter beredningen i kollektivtrafiknämnden har
nya och tillsynes goda förslag tillkommit. Förslag som dock saknar konsekvens- och
kostnadsutredning. Alliansstyret valde att förkasta förslagen direkt. Miljöpartiet ser att det
finns viktiga fördelar med förslaget, men att det först krävs en konsekvens- och
kostnadsutredning för att kunna ta beslut om detta eller någon annan lösning är bäst. Där av
deltog inte Miljöpartiet i beslutet efter att vårt förslag om återremiss fallit.

Mätta Ivarsson
Gruppledare i Regionfullmäktige
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Kami Petersen
Ledamot i Regionfullmäktige
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Reservation
Regionfullmäktige 2020-04-16.
Ärende 11. ”Införande av avgift för språktolk”
Svenska språket är nyckeln till att kunna bli en del av det svenska samhället. Tillgång till tolk
måste finnas när man är nyanländ och inte hunnit lära sig språket, men vi anser dock att det är en
skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.
Incitamenten att lära sig svenska ordentligt är låga när man hela livet kan få tolk vid varje givet
tillfälle. Om ansvaret för tolkkostnader istället belastade den enskilde efter de första åren skulle
fler lära sig svenska fortare. Det är rimligt att vi inför ett krav där man efter en viss tids boende i
Sverige bekostar sin egen språktolk.
Avgiften skall dock kunna efterskänkas i de fall personer på grund av ålder, funktionsnedsättning
eller medicinska skäl saknar förmåga att lära sig det svenska språket eller har tappat sina
språkkunskaper.
Patientlagen föreskriver, att hälso- och sjukvården är skyldig att ge patienten information om
bland annat hälsotillstånd och behandling, och att informationen ska anpassas till individens
förutsättningar. Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver i sin tur att regionen ska erbjuda hälso- och
sjukvård.
Region Skåne tar trots sitt ansvar ut avgifter för en stor del av hälso- och sjukvården med stöd av
hälso- och sjukvårdslagens 17de kapitel. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme
för att ta ut avgifter för språktolkning.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
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Ärende 14 ”Tidig upptäckt av bröstcancer”
Idag erbjuds alla kvinnor från 40 års ålder mammografiundersökning för att upptäcka
bröstcancer. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2017 upptäcktes cirka 180 bröstcancerfall per
100 000 invånare i 40 års ålder, med en sedan stigande siffra.
Enligt statistiken kan man dock se att det finns en inte obetydlig andel fall redan innan 40 års
ålder. Redan i åldersspannet 30-34 år visar statistiken för år 2017 på 45 fall per 100 000 invånare,
och i åldrarna 35-40 har det ökat till cirka 110 fall per 100 000 invånare.
En tidig upptäckt av cancer är en av grundbultarna för en framgångsrik behandling. Kvinnor
uppmanas att regelbundet känna igenom sina bröst för att upptäcka förändringar, men många
kvinnor tycker att detta är svårt. I Tyskland blir man årligen från 30 års ålder erbjuden
bröstkontroll inom sjukvården där bröst och lymfkörtlar palperas, och man får information om
hur man gör en självkontroll av sina bröst. Siffrorna för överlevnad i Sverige är runt 80 %, medan
man i Tyskland har siffror på närmre 90 %. Ett utvecklat tidigt program för upptäckt är troligen
inte hela förklaringen till skillnaden, men väl värt att belysa.
Kvinnor från 23 års ålder får idag erbjudande om gynekologiskt cellprov vart tredje år när testet
kommer tillbaka negativt. I samband med detta besök skulle man kunna erbjuda kvinnorna en
kontroll av bröst och lymfkörtlar, i enlighet med Tysklands system.
Det är anmärkningsvärt att man väljer att blunda för detta, och att Hälso- och sjukvårdsnämnden
inte bifaller motionen med dess viktiga intensioner. Det är viktigt att arbeta förebyggande, och
det väljer man här att inte göra vilket leder, inte bara till stort lidande för de drabbade, utan även
till en större belastning av sjukvårdsresurser som hade kunnat förebyggas vid tidig upptäckt av
bröstcancer.

Då vårt yrkande ej vann gehör önskar vi reservera oss mot beslutet

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
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Ärende 15. Motion. Kartläggning av fler offentliga vårdcentraler i Skåne
Denna motion berör dels behovet av att kartlägga behovet av fler offentliga vårdcentraler men också att
sedan planera för utbyggnad i enlighet med kartläggningen. Vi menar att det är avgörande för att kunna leva
upp till Hälso- och sjukvårdslagens skrivningar om en vård efter behov. I svaret till vår motion slås det fast att
det enbart är utifrån behov som vårdcentraler etableras, detta är inte korrekt. Det finns ingenting i LOVlagstiftningen som kräver att privata vårdcentraler etablerar sig efter endast behov, däremot vore det mycket
bra om den offentliga primärvården utgår från behov och målet om jämlik hälsa och planerar framåt utifrån
detta också.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget förslag och menar att det är centralt att de offentliga
primärvården tar på sig ledartröjan när det gäller en jämlik vård till alla skåningar.
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För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson
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Ärende 15: Motion Kartläggning av fler offentliga vårdcentraler
Miljöpartiet prioriterar en jämlik vård i hela Skåne. Därför yrkade vi bifall till motionen i sin
helhet. I regionfullmäktige färgades delar av diskussionen av frågan om driftsformer, och vi
vill därför förtydliga att för Miljöpartiet är inte den här motionen ett ställningstagande mellan
offentliga och privata vårdcentraler. För oss i Miljöpartiet är det centrala istället att vården ska
vara jämlik i hela Skåne. Därför bör det vara regionens ansvar att både ta fram en
kartläggning och se till att det öppnas vårdcentraler där det trots behov idag saknas.
Eftersom motionen inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionfullmäktige
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Protokollsanteckning
Ärende 16. 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.
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För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

