Regionstyrelsen
PROTOKOLL §§ 73-95
Datum
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Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-04-28 kl.10.00- 12.00
Sessionssalen, Rådhus Skåne Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L)
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S) (deltog ej vid behandling av § 79 på grund av jäv)
Carina Svensson (S) tjänstgörande ersättare för Andreas Schönström (S) § 79
Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Paul Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Carina Zachau (M)
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Louise Eklund (L)
Birte Sandberg (C)
Anders Lundström (KD)
Carina Svensson (S)
Mätta Ivarsson (MP)

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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David Westlund (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Karin Melander, HR-direktör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Åsa Adolfsson, verksamhetscontroller
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Jonas Duveborn (M), kanslichef
Tony Johansson (S), kanslichef
Sara Mellander (S), planeringschef
Martin Hallander (KD), politisk sekreterare
Mikael Persson (V), politisk sekreterare
Tobias Olsson (MP), politisk sekreterare
Ville Trygg (C), politisk sekreterare
Anne Heberlein (M), politisk sekreterare
Felix Borrebaeck (M), politisk sekreterare
Ingvar Thell, sekreterare

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

§ 74 Verksamhetsinformation
•

Region Skåne

Regiondirektören informerar:
- Lägesrapport angående corona-situationen
- Redovisning av uppdrag 2020-02-06 – förslag på åtgärder med
anledning av genomlysning avseende CAFM
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§ 75 Anmälan av delegationsbeslut regionstyrelsen april
Ärendenummer: 2020-POL000002
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående sammanträde i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-08

§ 76 Anmälan av informationshandlingar regionstyrelsen april
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-20

§ 77 Redovisning av inkomna remisser april
Ärendenummer: 2020-POL000005
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av inkomna remisser där Region Skåne erbjuds att lämna yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-08
2. Remisslista 2020-04-06
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§ 78 Redovisning av ej avgjorda initiativärenden april
Ärendenummer: 2020-POL000102
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-04-08

§ 79 Begäran om medel för bussdepåer KTN
Ärendenummer: 2020-POL000146
Anmälan av jäv
Andreas Schönström (S) anmäler jäv och deltog ej vid behandling av ärendet.
Carina Svensson (S) tjänstgörande ersättare vid beslutet.
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen tilldelar 225 miljoner kronor ur redan beslutad
investeringsplan för depåetablering för fortsatt planering och anskaffning av
bussdepåer i Malmö.
Sammanfattning
I enlighet med storstadsavtalet och avsiktsförklaringarna som tecknats
med Malmö stad planeras för nya bussdepåer. I investeringsplan för 2020 finns
medel avsatta för bussdepåer för kollektivtrafiknämnden att avropa från
regionstyrelsen. För att Regionfastigheter ska kunna fortsätta utreda
förutsättningarna för depåerna i Malmö, förvärva mark samt påbörja
projektering under 2020, behövs 225 miljoner kronor. Det nu aktuella behovet
ryms inom kvarvarande ram. Ytterligare avrop kommer i samband med att
arbetet fortskrider.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag KTN 2020-04-17 § 27
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§ 80 Återrapportering nr 1 för strategiska bygginvesteringar
Ärendenummer: 2020-POL000175
Regionstyrelsens beslut
1. Lägga rapporten till handlingarna
2. Återrapporteringen i fortsättningen sker per tertial
3. Uppmärksamma regionstyrelsen på behovet av interna styrsystem för
ekonomi och utrustning för planering av utrymme för
läkemedelsproduktion (cytostatikberedning, automatiserad dospaketering
mm) i sjukhusbyggnaderna.
Sammanfattning
Arbetet med byggnationen i Helsingborg är pausad sedan mars 2019 och
planeras vara så till i september innevarande år. En ny fastighetsutvecklingsplan
håller på att tas fram för beslut i september. Det innebär att påbörjade arbeten
fortgår, bland annat omfattande arbete områdesgemensamt avseende
servicebyggnaden, energisystem, sophantering, rörpost mm. Analys pågår kring
hantering av utbyte av spillvattenledningar som är i stort behov av att ersättas.
Malmö fortgår enligt plan men i underlaget från projektet varnar man för en
fördyrning av byggnationen med anledning av coronaviruset.
Arbete med att pröva olika möjligheter till alternativa lösningar för sjukhusets i
Lund framtida lokalbehov pågår och ska avrapporteras under våren.
Projektering av FORTH pågår men Hässleholms kommuns detaljplan för
området är ännu inte beslutad. Beredningen föreslår regionstyrelsen att den
fortsatta uppföljningen sker per tertial och inte per kvartal då detta stämmer
bättre överens med Region Skånes struktur för återrapporteringar.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag BfSS 2020-04-03, § 9

§ 81 Utökning av kreditlimiter för Region Skånes bolag
Ärendenummer: 2020-POL000242
Regionstyrelsens beslut
1. Folktandvården Skåne AB erhåller en kreditlimit om 100 miljoner kronor.
2. Kreditramen till regiondirektörens förfogande att utnyttjas vid tillfälliga
behov i övriga bolag höjs till 15 miljoner kronor.
3. Ett utökat utnyttjande av kreditramarna finansieras med extern upplåning.
Sammanfattning
Beroende på den påverkan pågående coronapandemi har på likviditeten för
Region Skånes bolag föreslås att Folktandvården Skåne AB erhåller en
kreditlimit om 100 miljoner kronor samt att kreditram som står till
regiondirektörens förfogande att utnyttjas vid tillfälliga behov i övriga bolag
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utökas från 5 miljoner kronor till 15 miljoner kronor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-28
2. Bilaga 1 Kreditlimiter

§ 82 Politiska möten - riktlinjer för deltagande på distans
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till riktlinjer för
deltagande på distans i möten i Region Skånes politiska organ.
Protokollsanteckningar
Sara Svenson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2020-04-16, § 24, att tillåta deltagande på distans i
Region Skånes politiska organ. Enligt beslutet gäller detta från och med 202004-16 och ska ske i enlighet med av regionstyrelsen fastslagna riktlinjer. I detta
ärende föreslås därför regionstyrelsen fastställa föreliggande förslag till
riktlinjer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-23
2. Riktlinjer för deltagande på distans

§ 83 Månadsuppföljning med prognos januari-mars 2020 samt
finansrapport
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner kvartalsrapport per mars 2020
2. Regionstyrelsen godkänner finansrapport mars 2020 och lägger denna till
handlingarna
3. Regionstyrelsen tillskriver regeringen med önskemål om ytterligare
riktade medel för att finansiera den fortsatta hanteringen av covid-19 i
Region Skåne.
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Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Sara Svenson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I kvartalsrapporten per mars 2020 redovisas Region Skånes ekonomiska resultat
för perioden januari-mars 2020, den ekonomiska ställningen per 2020-03-31
och kassaflödesanalys för januari-mars samt prognoser för helåret 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-20
2. Kvartalsrapport per mars 2020
3. Finansrapport mars 2020
4. Ytterligare behov kopplade till covid-19- utkast brev till regeringen
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar att den tredje beslutssatsen ska strykas
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.

§ 84 Månadsuppföljning med prognos januari-mars 2020 Regionstyrelsen
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning för
regionstyrelsens egen verksamhet för perioden jan-mars år 2020.
2. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning för
förvaltningen Medicinsk service för perioden jan-mars år 2020.

Region Skåne

Datum

8 (17)

2020-04-28

3. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning för
förvaltningen Digitalisering IT och MT för perioden jan-mars år 2020.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens, medicinsk service och digitalisering IT
och MT:s månadsuppföljning för perioden jan-mars 2020. I ärendet lämnas en
uppföljning och prognos efter mars månad.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-16
2. Regionstyrelsen månadsuppföljning jan-mars 2020
3. Medicinsk service månadsuppföljning jan-mars 2020
4. Digitalisering IT och MT månadsuppföljning jan-mars 2020

§ 85 Skånes befolkningsprognos 2019- 2028. Behov inom hälso- och
sjukvård i Skåne utifrån befolkningsutveckling 2028 och framåt
Ärendenummer: 2020-POL000036
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten Behov inom hälso- och sjukvård i
Skåne utifrån befolkningsutveckling 2028 och framåt till handlingarna.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad protokollsanteckning till
protokollet.
Sara Svenson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Vid regionstyrelsens sammanträde i oktober 2019 lades Skånes
befolkningsprognos 2019-2028 till handlingarna och regiondirektören uppdrogs
att återkomma till regionstyrelsen i maj 2020 med en utredning om vad
befolkningsprognosen får för effekt på sjukvårdens framtida behov (RS §135). I
detta ärende redovisas utredningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-31
2. Bilaga. Behov inom hälso- och sjukvård i Skåne utifrån
befolkningsutveckling 2028 och framåt.
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§ 86 Reviderad investeringsprocess- hälsovalsenheter
Ärendenummer: 2020-POL000032
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner de reviderade riktlinjerna för
investeringsprocessen
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda förutsättningarna
för en förändrad investeringsprocess avseende konkurrensutsatt
verksamhet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen fastställde 2019-12-18 reviderad investeringsprocess. I beslutet
fick regiondirektören ett uppdrag att återkomma med ett förtydligande när det
gäller investeringar som berör hälsovalsenheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-28
2. Rev. investeringsprocess 2020-04-02

§ 87 Miljöredovisning 2019
Ärendenummer: 2019-POL000093
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer förslag till miljöredovisning för Region Skåne
avseende år 2019
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad protokollsanteckning till
protokollet.
Samtliga närvarande sverigedemokrater gör bifogad protokollsanteckning till
protokollet.
Sara Svenson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Miljöredovisningen visar varierande framgång för 2019 års miljömål. Sedan
2018 har den totala andelen fossilbränslefri energi i fastigheter, interna
transporter och allmän kollektivtrafik ökat från 96,0 till 99,7 procent. Region
Skånes mål att uppnå 100 procent fossilbränslefri energi år 2020 anses därför ha
goda förutsättningar att uppnås.
I Region Skånes egna kök uppgick andelen ekologiska livsmedel till 50 procent,
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medan externa måltidsleverantörer nådde upp till 39 procent. Sammanlagt
bidrog detta till att 45 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av
ekologiska livsmedel, en minskning med två procentenheter jämfört med 2018.
Målet att andelen ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten ska
uppgå till 70 procent år 2020 kommer därför sannolikt inte uppnås.
Mängden hushållsavfall, det vill säga brännbart avfall, uppgick år 2013 till cirka
4 400 ton. Motsvarande mängd under 2019 var cirka 4 800 ton, vilket är en
ökning med tio procent. Därmed har målet om att mängden brännbart avfall ska
minska med 4 procent till 2017 och med 8 procent till 2020 jämfört med 2013
inte uppnåtts.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-30
2. Miljöredovisning 2019

§ 88 Godkännande av årsredovisning för Stiftelsen Jur DR H Cavallis
donationsfond och Stiftelsen Emil Bondessons skogsvårdsfond
Ärendenummer: 2020-POL000201
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar genom sitt undertecknande godkänna
årsredovisningarna 2018 för stiftelserna Jur Dr H Cavallis donationsfond
och Emil Bondessons skogvårdsfond.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har i tidigare beslut, § 153/09, klargjort ansvarsfrågan för
förvaltningen av stiftelserna vilket innebär att styrelsen ska underteckna
årsredovisningarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Årsredovisning för stiftelsen Jur Dr H Cavallis donationsfond
2. Årsredovisning för stiftelsen Emil Bondessons skogvårdsfond
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§ 89 Svar på initiativärende. Inför telefonrådgivning för psykisk ohälsa
inom 1177 i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000031
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet besvarat.

Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Initiativärende har lämnats in av Henrik Fritzon (S) avseende införande av
telefonrådgivning för psykisk ohälsa inom 1177 vårdguiden på telefon i Region
Skåne. Initiativärendet besvaras i detta ärende.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-02
2. Bilaga Initiativärende
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Henrik Fritzons och Sara Svenssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Paul Svensson (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
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(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (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), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).

§ 90 Svar på initiativärende. Åtgärder för att motverka vårdplatskrisen
Ärendenummer: 2020-POL000093
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende att regionstyrelsen ska
uppmana hälso- och sjukvårdsnämnden 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. Beslutsförslag 2020-03-16
2. Bilaga Initiativärende socialdemokraterna
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Henrik Fritzons och Sara Svenssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Paul Svensson (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (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), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).

§ 91 Svar på initiativärende. Tillgängliggör nämndshandlingar på skane.se
Ärendenummer: 2020-POL000187
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att skyndsamt tillse att Region
Skåne har en fungerande publicering av handlingar och annan relevant
information på skane.se.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-20
2. Initiativärende 2020-03-19
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
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Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Henrik Fritzons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Sara Svensson (V), Johan Wifralius (SD), Paul Svensson (SD), Niclas Nilsson
(SD), Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke
(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).

§ 92 Justering av budget och uppföljningsplan 2020 med anledning av
Covid-19
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Arbetsprocess och tidplan för fullmäktiges beslut om skattesats och
verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022-23 revideras enligt
förslag
2. Inriktning för delårsrapportering per augusti revideras enligt förslag
3. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till
regionstyrelsens arbetsutskott 26/5 med förtydligande rörande den
fortsatta budgetprocessen samt eventuell komplettering av
planeringsdirektivet
4. Regionstyrelsens arbetsutskott fastställer budgetprocess inför 2021 vid
sitt sammanträde 26/5
Sammanfattning
Planeringsförutsättningarna inför beslut om regionfullmäktiges verksamhetsplan
och budget för 2021 med plan för 2022-23 är kraftigt påverkade av arbetet med
att hantera effekterna av Covid-19. Regionstyrelsen väljer därför
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att senarelägga arbetsprocessen och fullmäktiges beslut till den 2-3 nov 2020.
Den ordinarie uppföljningsprocessen påverkas också av arbetet med Covid19, inte så mycket tidsmässigt men utifrån ändrade behov av innehållet i den
uppföljning som görs under 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-28
2. Bilaga tidplan för vårens och höstens budgetarbete

§ 93 Svar på initiativärende. Budget för kommande år kan vänta
Ärendenummer: 2020-POL000239
Regionstyrelsens beslut
1. Initiativärendet anses bifallet då budget för Region Skåne 2021 med plan
för 2022 och 2023 antas på regionfullmäktige i november 2020.

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. Beslutsförslag 2020-04-20
2. Initiativärende 2020-04-16.

§ 94 Initiativärende. Dra nytta av vår gemensamma vårdkapacitet runt
Öresund i hanteringen av Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000256
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regiondirektören får i uppdrag att initiera ett samarbete med danska aktörer, i
första hand Region Huvudstaden och Region Själland, i syfte att stärka våra
gemensamma insatser för att möta coronapandemin.
I ärendet finns följande dokument:

Region Skåne

Datum

16 (17)

2020-04-28

1. Initiativärende 2020-04-28

§ 95 Initiativärende. Skyddsmasker vid vård av patienter med Covid 19
Ärendenummer: 2020-POL000257
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Niclas Nilsson, Johan Wifralius och Paul Svensson (SD) föreslår i ett
initiativärende till regionstyrelsen att personal som vill använda egen
skyddsmask vid vård av patienter med Covid 19 skall få göra så förutsatt att
masken ger samma eller bättre skydd än vad regionen erbjuder samt att personal
som önskar personlig Skyddsmask 90 vid vård av patienter med Covid 19 om
möjligt skall erbjudas sådan.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-04-28

Det ska föras till protokollet att ärende 16, Remiss. Idéburen välfärd SOU
2019_56, utgick från sammanträdet.

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2020-05-

Region Skåne

Datum

17 (17)

2020-04-28

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-28

Protokollsanteckning
Ärende 10. Politiska möten - riktlinjer för deltagande på distans
Vänsterpartiet är positiva till att dessa riktlinjer för mötesdeltagande på distans kunnat tas fram i så pass
bred enighet. Vi ser det nu också som angeläget att dessa riktlinjer skyndsamt börjar tillämpas i alla styrelser
och nämnder.
Förutsättningen för en bred diskussion och demokratisk förankring under det pågående covid-19 utbrottet är
att personer över 70 år och personer i andra riskgrupper ges en reell möjlighet att delta på sammanträden
även om de inte fysiskt kan vara i samma lokal som övriga.

Kristianstad 2020-04-28

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-04-28
Protokollsanteckning
Ärende 10: Politiska möten – riktlinjer för deltagande på distans
Miljöpartiet välkomnar att regionstyrelsen gör det lättare att delta i politiska sammanträden på
distans på grund av coronapandemin. Vi vill dock påpeka att det är viktigt att regionen är
generös med möjligheten att delta på distans.
I det läge vi befinner oss just nu så är möjligheten att delta på distans viktig såväl för att
skydda ledamöter som tillhör riskgrupper som för att minska smittspridningen i samhället.
Därför ser vi det som olyckligt att styret har frångått de diskussioner vi tidigare haft och i det
här ärendet skriver att ”restriktivitet ska råda”. Det är problematiskt att tonen i det här ärendet
andas att det är ett problem att delta på distans, när det borde vara tvärtom.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsen 2020-04-28

Ärende 11. Månadsuppföljning med prognos januari-mars 2020 samt finansrapport
Den prognostiserade budgetavvikelsen uppgår enligt uppföljning efter mars till 1376 miljoner
kronor. Detta beror dels på lägre skatteintäkter jämfört med budget, dels på högre kostnader
än budgeterat. Omkring hälften av prognosavvikelsen förklaras av Covid-19. Rörande
sjukvårdens prognostiserade underskott, som uppgår till 1527 miljoner kronor, förklaras
endast 254 miljoner kronor av Covid-19. Övriga underskott i verksamheten beror på att den är
underfinansierad samt på brister i den politisk styrningen av nämnderna.
Socialdemokraterna yrkade avslag på att tillskriva regeringen om ytterligare anslag. Det är
inte rimligt att en region som har lägre skattesats än riksgenomsnittet vid underskott kräver att
mer ska finansieras av staten. Denna aspekt blir än viktigare i ett läge då anslagen från staten
redan ökat med anledning av Covid-19 med 1167 miljoner kronor jämfört med budget, vilket
med råge överskrider de i dagsläget prognosticerade kostnaderna för Covid-19. Därutöver
innehåller den föreslagna skrivelsen sakfel.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-28

Protokollsanteckning
Ärende 11. Månadsuppföljning med prognos januari-mars 2020 samt finansrapport
Vi är mitt uppe i en pandemi. Mycket i vårt samhälle och i regionen ställs på ända och ställs om. Effekterna av
pandemin ger märkbara effekter på både samhället i stort och på regionens verksamheter vilket är tydligt i denna
månadsuppföljning. Effekterna av pandemin var ju den bärande anledningen till att vi i Vänsterpartiet föreslog och fick
genom att budgeten skulle skjutas till november.
En stor omställning sker i sjukvården för att hantera virusutbrottet. Kollektivtrafiken planeras om och den regionala
utvecklingen fokuserar på att stödja på de sätt som går. Regeringen har redan aviserat flera tilläggsbudgetar och trots
det ser vi prognoser som pekar på att de medel som hittills har tillfallit kommunerna och regionerna i vissa scenarier
knappt täcker ett befarat tapp i skatteintäkter. Det är en allvarlig situation. Och fler insatser behövs för att samhället
ska gå stärkt ur denna situation.
Regionstyrelsen tog idag beslut om att skicka ett brev till regeringen för att lyfta de behov av utökade statsbidrag som
finns för att regionerna ska kunna klara denna situation. Det rimliga är att de generella statsbidragen stärks för att ge
välfärden en chans att klara situationen nu och bygga en stark och jämlik välfärd efter detta. Efter decennier av
utarmning av den generella välfärden är behoven stora. Det behöver regeringen och riksdagen se och hörsamma.

Kristianstad 2020-04-28

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-04-28
Protokollsanteckning
Ärende 11: Månadsuppföljning med prognos januari-mars 2020
samt finansrapport
Coronakrisen sätter Region Skånes ekonomi under hård press. I dagsläget är det omöjligt att
säga hur stora underskotten verkligen kommer att bli, men det står redan klart att covid-19
kommer få stora ekonomiska konsekvenser för en skånsk hälso- och sjukvård som redan
innan krisen var underfinansierad.
Regeringens räddningspaket till kommuner och regioner är välkommet och behöver följas av
fler statsbidrag. Men det är inte bara hälso- och sjukvården som påverkas av pandemin.
Miljöpartiet är djupt oroliga för Skånetrafiken, som beräknas tappa intäkter på 750 miljoner
kronor under året. Vi oroar oss särskilt för att Alliansen på regionstyrelsens sammanträde
aviserade besparingsåtgärder på 250 miljoner kronor för att täcka delar av inkomstbortfallet.
Kollektivtrafiken behöver fortsätta utvecklas och byggas ut – inte minskas. Därför är vi
bekymrade över att ett besparingspaket av en sådan storlek kan komma att innebära
neddragningar av utbud eller höjda taxor.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen 2020-04-28

13. Skånes befolkningsprognos 2019-2028. Behov inom hälso- och sjukvård i Skåne
utifrån befolkningsutveckling
Vid sammanträdet med regionstyrelsen i oktober 2019 la vi socialdemokrater ett yrkande om
att uppdra år regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen i maj 2020 med en utredning
om vad befolkningsprognosen får för effekt på sjukvårdens framtida behov av
demografiuppräkning. Detta med anledningen av att alliansens budget inte innehöll någon
demografiuppräkning. Alliansen röstade dock emot att utreda behovet av
demografiuppräkning, vilket har resulterat i att det i ärendet inte finns några beräkningar av
vilket resurstillskott som krävs för vården.
Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen påtalat behovet av att tillföra resurser till
sjukvården utifrån den växande och åldrande befolkningen. I utredningen framkommer att
Skånes befolkning förväntas öka under åren 2019-2028 med 9,1 procent, eller 124 000
invånare. Det är i åldrarna 16-19 år och 80 år och äldre som den största ökningen kommer
ske. ”Denna befolkningsutveckling kommer leda till ökade vårdbehov och kostnader”,
konstateras i utredningen. Inför arbetet med budget 2021 kommer vi därför fortsätta att driva
på för att sjukvården ska erhålla de resurser som krävs för att möta skåningarnas vårdbehov.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-28

Protokollsanteckning
Ärende 13. Skånes befolkningsprognos 2019-2028 avseende sjukvården
Denna prognos visar med all önskvärd tydlighet varför det är viktigt att beakta demografin i det löpande
budgetarbetet.
Att den borgerliga ledningen väljer att bortse från detta i budgetarbetet är inte rimligt. Antalet invånare över
80 år beräknas öka med 40 % på en tioårsperiod vilket är ett faktum som framgent måste tas med i framtida
planering även resursmässigt.

Kristianstad 2020-04-28

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-04-28
Protokollsanteckning
Ärende 13: Skånes befolkningsprognos 2019-2028. Behov inom
hälso- och sjukvård i Skåne utifrån befolkningsutveckling 2028 och
framåt.
Befolkningen i Skåne både ökar och blir allt äldre, bekräftar utredningen. Efter att ha legat
stabilt runt fem procent kommer andelen skåningar som är över 80 år att 2028 ha ökat till runt
6,5 procent. Det i sin tur ökar kraven på hälso- och sjukvården.
Miljöpartiet vill därför än en gång påpeka det orimliga i att, som Alliansen gjort, slopa
demografiuppräkningen till den skånska hälso- och sjukvården. Det är en uppräkning som ska
kompensera hälso- och sjukvården just för att befolkningen ökar och blir äldre. Den uteblivna
uppräkningen blir en de facto en besparing på hälso- och sjukvården.
Enligt prognosen kommer hälso- och sjukvården tvingas hantera ett ökat vårdbehov när det
gäller bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ II och cancer. Därför är det av
yttersta vikt att det preventiva arbetet stärks. Konkreta beslut måste tas och det förebyggande
folkhälsoarbetet prioriteras upp. När det gäller hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes II och
cancer konstaterar utredningen att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete kan
minska antalet personer som blir sjuka. Utifrån detta har Miljöpartiet tidigare föreslagit en
större satsning på det förebyggande folkhälsoarbetet i vårt budgetförslag för Region Skåne. Vi
uppmanar Alliansen att ta till sig informationen och slutsatserna i den här utredningen och
göra en kraftfull satsning på det förebyggandet arbetet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen 2020-04-28

15. Miljöredovisning
I miljöredovisningen framgår att Region Skåne inte når sitt mål om att öka andelen ekologiska
livsmedel. 45 procent av den totala livsmedelsbudgeten bestod av ekologiska livsmedel 2019
vilken är en minskning.
När Socialdemokraterna och Miljöpartiet styrde förra mandatperioden ökade vi andelen
ekologiskt från 40 procent 2015 till 47 procent 2018. Sedan Alliansen tillträdde har vi sett
motsatt utveckling. Nu når man inte heller avtalsmålet för andelen ekologiska livsmedel från
leverantörer av patientmåltider.
Region Skånes miljöprogram gör gällande att inköp ska göras utifrån följande principer: i
första hand prioriteras närproducerade livsmedel, i andra hand närproducerade ekologiska
livsmedel och i tredje hand ekologiska livsmedel från annat geografiskt område.
Miljöprogrammet slår fast att andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska
uppgå till minst 70 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2020. Då Region Skåne inte
ännu har beslutat om definitionen av närproducerat innebär att inköp sker utifrån det krav vi
enligt miljöprogrammet kan ställa, nämligen ekologiskt. Att Alliansen väljer att medvetet ta
beslut som ytterligare minskar andelen ekologiskt i upphandlingar ser vi som oroväckande
utifrån ett miljöperspektiv och något som går stick i stäv med de antagna ambitionerna i
miljöprogrammet.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-04-28.
Ärende 15. Miljöredovisning
Vi sverigedemokrater bifaller föreliggande förslag till miljöredovisning men vi vill
med denna protokollsanteckning påpeka att vi inte anser att regionens klimat och
energipolitik är samhällsekonomiskt genomtänkt. Ett exempel på detta är
användandet av importerad HVO-olja i stället för diesel. För att nå en hög grad av
fossilfrihet inom tex kollektivtrafiken används stora mängder HVO-olja som
innehåller stora mängder av produkter relaterade till palmoljeproduktionen i
världen. Palmoljeproduktionen har resulterat i att stora mängder regnskog har
skövlats, något som inte bidrar till att minska växthuseffekten.
Tillgången på HVO-olja är dessutom starkt begränsad. Sverige importerar därför
större delen av den HVO-olja som används i landet. HVO-oljan är också
skattebefriad, något som gör att staten förlorar stora skatteintäkter på användandet
av HVO-oljan. Pengar som tex kunde använts inom sjukvården istället. Den lilla
mängd HVO-olja som kan produceras pga brist på lämpliga råvaror borde
användas i de länder där den produceras eftersom den sk klimatnyttan är lika stor
där som här.
Vi delar heller inte uppfattningen att andelen ekologisk mat ska öka. Tvärtom vill vi
att livsmedelsinköpen fokuseras på inköp av närodlade livsmedel. Ekologisk mat är
dyr och bidrar inte heller till att minska utsläppen av växthusgaser då ekologisk
producerad mat kräver mycket mer åkermark för att ge lika mycket mat som
konventionellt odlad mat.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson

_________________________________________________________________________________________________________________
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-28

Protokollsanteckning
Ärende 15. Miljöredovisning 2019
Vänsterpartiet ser ett antal frågor i denna redovisning som går åt fel håll och där ytterligare satsningar
behöver göras. Detta gäller i synnerhet inköpen av ekologisk mat som minskat samt tjänsteresor. Även om
delar av försämringen för tjänsteresor beror på ett nytt (och mer korrekt) sätt att beräkna utsläppen för
flygresor visar det tydligt på vikten av att drastiskt dra ner på flygandet. För att komma tillrätta med detta
behövs politiska beslut som fördelar medel och prioriterar arbetet med klimatarbetet.

Kristianstad 2020-04-28

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-04-28
Protokollsanteckning
Ärende 15: Miljöredovisningen 2019
Region Skåne har under tidigare mandatperioder haft ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.
Flera av de beslut som fattades när Miljöpartiet var med och styrde ger nu resultat. Förra
mandatperioden avslutades med att regionen gick i mål med att få den allmänna
kollektivtrafiken helt fri från fossila bränslen. I årets redovisning stoltseras det med rätta med
att det varit det första hela året med fossilfri allmän kollektivtrafik. Det är också en glädjande
läsning att Region Skånes vindkraftverk producerar betydligt mer energi än det uppsatta
målet.
Det finns dock flera saker som oroar i den här miljöredovisningen. Andelen ekologiska
livsmedel minskar för första gången på flera år – från 47 procent till 45 procent. Det är ett
direkt resultat av att Alliansen sänkt ambitionerna kring ekologiska livsmedel och slopat
ekokravet i flera upphandlingar. Det gäller bland annat ägg och bröd. Det här är helt fel väg
att gå, särskilt i en tid när den biologiska mångfalden är hotad. Det är väl känt att de
bekämpningsmedel konventionell odling sprider ut orsakar både skador och död bland
exempelvis bin. Idag vet vi att antalet pollinatörer minskar kraftigt och lyckas vi inte vända
trenden så kan världen snart stå inför en omfattande kris när det gäller
livsmedelsförsörjningen. Här bör regionen ta sitt ansvar inom de områden där man faktiskt
kan påverka och det är bland annat att prioritera ekologiska livsmedel.
Region Skåne måste nu öka takten i klimatarbetet ännu mer. Ett tydligt exempel på det är att
utsläppen från tjänsteresor med flyg är betydligt högre än regionen tidigare räknat med. Under
2019 ökade flygets klimatpåverkan med 50 procent jämfört med föregående år. Det beror inte
på att antalet resor ökat, tvärtom, utan på att regionen tidigare inte har tagit med
höghöjdseffekten i beräkningen. Därmed har utsläppen tidigare år underskattats. Det visar
vikten av att Region Skåne fortsätter prioritera klimatarbetet och jobbar ännu hårdare med att
få ner koldioxidutsläppen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-28

Reservation
Ärende 18. Svar på initiativärende. Inför telefonrådgivning för psykisk ohälsa
inom 1177 i Region Skåne

Vänsterpartiet beklagar att Nationella hjälplinjen kommer att läggas ner och ser ett stort behov av att
motsvarande verksamhet skyndsamt kommer på plats så att inget glapp uppstår. Vi ser helst att
verksamheten fortsatt drivs med en nationell samordning och då är en ingång genom 1177 en logisk lösning
som också stödjer tanken om en väg in.

Vänsterpartiet yrkade på att initiativärendet skulle bifallas, då detta yrkande inte vann gehör reserverar vi oss
mot beslutet.

Kristianstad 2020-04-28

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsens sammanträde 2020-04-28

Reservation
Ärende 19. Svar på initiativärende. Åtgärder för att motverka vårdplatskrisen
Under ett antal mandatperioder har den ständigt minskade tillgången på vårdplatser varit ett stort problem
inom vården. Vänsterpartiet har lyft frågan vid ett antal tillfällen och är nu positiva till att Socialdemokraterna
lagt ett initiativärende i samma anda som det vi i Vänsterpartiet lyfte för något sammanträde sedan. För att
vården långsiktigt skall fungera och personalen ges rimliga arbetsförhållanden måste antalet disponibla
vårdplatser öka.
Vänsterpartiet yrkade på att initiativärendet skulle bifallas, då detta yrkande inte vann gehör reserverar vi oss
mot beslutet.

Kristianstad 2020-04-28

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

