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Carina Svensson (S)
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David Westlund (S)
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)
Paul Svensson (SD)
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
Lennart Henricsson, verksamhetscontroller
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Mats Ekstrand, IT-direktör
Peter J Olsson (M), tf. kanslichef
Tony Johansson (S), kanslichef
Martin Hallander (KD), politisk sekreterare
Emma Åberg Eliasson (V), politisk sekreterare
Tobias Olsson (MP), politisk sekreterare
Ville Trygg (C), politisk sekreterare
Anne Heberlein (M), politisk sekreterare
Patrik Olsson (SD), politisk sekreterare
Ingvar Thell, sekreterare

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

§ 97 Verksamhetsinformation

Region Skåne

•

Regiondirektören informerar

•

Uppdatering covid-19

•

Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2020. Pia
Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör

•

Uppdatering kring SDV- genomförandet. Mats Ekstrand, IT-direktör
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§ 98 Anmälan av delegationsbeslut regionstyrelsen maj
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 2020-05-08

§ 99 Anmälan av informationshandlingar regionstyrelsen maj
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-28

§ 100 Redovisning av inkomna remisser maj
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. Remisslista 2020-05-25
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§ 101 Redovisning av ej avgjorda initiativärenden maj
Ärendenummer: 2020-POL000102
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-05-04

§ 102 Redovisning av ej avgjorda motioner maj
Ärendenummer: 2020-POL000009
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-06-01
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§ 103 Motion: Skåne ska bli bäst på förnyelsebar energiproduktion
Ärendenummer: 2020-POL000001
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala
utvecklingsnämndens yttrande.
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.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Region Skåne har lagt fram en motion, daterad 17
oktober 2019, där man yrkar att Region Skåne tar initiativ till bildandet av ett
regionalt energiråd för att gynna den regionala elproduktionen, att Region
Skåne antar en konkret regional handlingsplan för att Skåne ska bli främst i
Sverige på förnyelsebar elproduktion samt att Region Skåne växlar upp de
projekt för egen produktion av el som nu genomförs.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag RUN 2020-05-20. § 40
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och
Sara Svenssons (V) 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.
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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), Marlen Ottesen (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).

§ 104 Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne
Ärendenummer: 2019-POL000067
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Reviderad version av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 fastställs.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 har genomförts
enligt förordning om regionalt tillväxtarbete.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag RUN 2020-05-20. § 38
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Sara Svensson (V) yrkar följande
1. Att utvecklingsaktören ”Arbetsmarknadens parter” läggs till på följande ställen:
a. Sid. 11, högre spalt, sista meningen.
b. Sid. 14, första meningen under rubriken ”Stärka individens egen kraft och
frihet
c. Sid. 15, under rubriken ”Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa”,
högre spalt, i meningen som börjar med ”Genom ett utvecklat samarbete…”
d. Sid. 44, i ingressen under ”Genomförande, uppföljning och lärandet”
2. Sid. 11, högre spalt: Sista meningen i stycket Skåne ska utveckla framtidens välfärd stryks.
3. 3.Sid. 13, Tilläggsyrkande stycke ett, del två: ”Skåne ska erbjuda hälsosamma miljöer och goda livsvillkor. Aktörerna i Skåne ska utveckla
det förebyggande hälsoarbetet genom att våga ta tag i strukturella utmaningar som lett till ökad ojämlikhet inom fysisk och psykisk ohälsa.
4. Sid.15, sista meningen på sidan: ändringsyrkande: Byt ut arbetsgivares
med företagens: ”Det ökar även företagens möjligheter att utvecklas
genom tillgång till rätt kompetens.”
5. Sid 21, ändringsyrkande, andra meningen i stycke under ”Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag”: ”Globala samhällsutmaningar, som till exempel klimatförändringarna och ökad konkurrens,
ställer krav på teknikutveckling och nya hållbara digitala modeller.”
6. Sid 21, stycke två, ändringsyrkande: ”Tillgång på riskvilligt kapital och
olika former av lån kan uppmuntras i syfte att gynna näringslivet och
framtida företagsetableringar(...)”
7. 7. Sid 26, för att lyfta landsbygdsperspektivet tydligare läggs ett helt
nytt stycke till - hämtat från den befintliga RUSen fr- 2014 - mellan
första och andra avsnittet under rubriken ”Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur”: ” Skåne har en omväxlande geografi med städer och
samhällen men också en omfattande landsbygd, natur och hav. En
välmående landsbygd är beroende av en välmående kärna eller stad och
vice versa. Det är lätt att fokus hamnar på de urbana områdena men
dessa områden är starkt beroende av sin omkringliggande landsbygd.
Skånes skogs- och jordbruksnäringar är omfattande och utgör
grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar,
samt ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka, och tillsammans
med en hållbar djurhållning ska vår mat bli ännu godare. Den skånska
landsbygdens tillväxt och utvecklingspotential ska utvecklas, med fler
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entreprenörer, ekobönder och fler konsumenter som bryr sig och väljer
ekologiskt. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver utvecklas utifrån sina respektive styrkor och behov.
8. Sid 26, sista meningen, sista stycket under Dra nytta av Skånes flerkärniga ortstruktur: Tilläggsyrkande, ”Den fysiska och digitala närheten
ska säkerställa en god tillgänglighet till hela Skåne och omvärlden genom tillgång till bland annat bredband.”
9. Sid 26, under rubriken ”Stärka tillgängligheten och binda samman
Skåne”, vänstra spalten, ändring av meningen: ”Därför behöver aktörerna i Skåne satsa på en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.” (på
både spår och väg stryks)
Inledande kommentar till yrkande kring visionsmål 5 ”Skåne ska utveckla
framtidens välfärd” (yrkande 10, 11, 12 och 13):
För oss i Vänsterpartiet är välfärden en grundsten för samhällets utveckling.
Det är ett område där det råder stora ideologiska skillnader kring vem som bör
äga, utföra och nyttja välfärdens verksamheter. Vi ser det därför som betydande att avsnittet om välfärd i den regionala utvecklingsstrategin är representativt för välfärdens uppdrag vad gäller bredd, ansvar, tillgänglighet och kompensatorisk funktion.
Trots förändringar till det bättre under visionsmål 5 ger nuvarande skrivningar
en begränsad representation för dessa värden. Underförstått i stycket är t.ex. att
skrivningarna berör hälsa, omsorg och sjukvård snarare än andra delar av välfärden, så som kollektivtrafik eller skola. Vidare benämns individens ansvar
och kontroll över sin egen situation sju gånger på tre sidor i den del av strategin som rimligtvis bör fokusera på hur Skånes välfärd bör utvecklas för att
uppfylla medborgarnas behov snarare än hur individen bör utvecklas för att
uppfylla välfärdens behov. Den tendens som nu genomsyrar texten i att betona
individens ansvar och som fortfarande går att härleda i meningen ”Därmed
skapas nya relationer mellan individ och samhälle för att klara av att leverera
en välfärd av god kvalitet” går stick i stäv med det grundläggande ansvar välfärden har för att just leverera välfärd av god kvalitet även med nuvarande relation mellan medborgare och välfärd.
10. Sid 35, Ändringsyrkande ingress: Stryk ”Välfärdens förmåga och leverans är en konkurrensfördel och en del av Skånes attraktionskraft och
tillväxt”.
11. . Sid 35, ändringsyrkande: Stryk hela stycket ”Välfärdssystemet ska
proaktivt finnas till hands för invånarna. Behovet av information, tjänster och stöd i den processen ska mötas. Individen ska alltid efter egen
förmåga vara involverad och ta ansvar i det som berör denne.” och er-
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sätt det med att lyfta in tre skrivningar från den befintliga regionala utvecklingsstrategin fr. 2014: ”Att leverera tjänster som människor efterfrågor och är nöjda med är en nödvändighet för att en fortsatt solidarisk
finansiering ska behålla sin legitimitet. Skåne ska därför – proaktivt
och ledande – investera i och utveckla morgondagens välfärdstjänster.
Välfärdstjänster av hög kvalitet, oavsett om det gäller förskola, skola,
hälso- och sjukvård eller omsorg. ….… För att säkerställa en demokratisk styrd och solidarisk finansierad gemensam välfärd i framtiden
måste det institutionella samarbetet mellan olika offentliga huvudmän
intensifieras t.ex. mellan kommunerna, Region Skåne, kulturinstitutionerna, statliga myndigheter etcetera. I Skåne ska den enskilda människans önskemål och behov vara utgångspunkten när morgondagens
tjänster utformas inom välfärdssektorn. …..Det är nödvändigt att säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning som möter morgondagens vård- och omsorgsbehov vad gäller utbildning, flexibilitet och
nya samverkansformer.”
12. Sid. 36, under stycket Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: Stryk meningen ”En välfärd som skapar värde och trygghet är en grundläggande förutsättning för att stärka Skånes attraktionskraft och tillväxt”.
13. Sid. 36, stycke ett under Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: ändras till ”Välfärden ska utgå från medborgarnas behov.”
14. Sid 42, tilläggsyrkande till meningen ”Copenhagen Airport och de regionala skånska flygplatserna ger global tillgänglighet och ska bidra till
utvecklingen av ett hållbart transportsystem.”
15. Sid 42, under rubriken ”Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden” tilläggsyrkande till meningen ”Det finns en stor utvecklingspotential vad gäller den gränsöverskridande arbetsmarknad och
även ett djupare utbildnings- och forskningssamarbete”.
Niclas Nilsson (SD) yrkar följande:
- Att meningen på sidan 10 som lyder ”Skåne är en förebild i klimatarbetet och
en motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet
är en drivkraft.” ändras till: Genom samhällsekonomiskt hållbart klimatarbete
är Skåne är en förebild, och en motor för teknikutveckling och innovation där
åtaganden enligt Parisavtalet är en drivkraft.
- Att meningen på sidan 10 som lyder ”I Det öppna Skåne rör sig människor
fritt över gränserna mellan regioner och länder.” ändras till: I Det öppna Skåne
rör sig människor enkelt över gränserna mellan regioner, samtidigt som gränserna övervakas och kontrolleras för att skydda landets medborgare.
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- Att meningen på sidan 13 som lyder ”Det ska finnas en nyfikenhet att utmana
rådande normer och attityder.” ändras till: Det ska finnas en nyfikenhet och
vilja att utmana destruktiva normer och attityder, samtidigt som normer och attityder som skapar trygghet och sammanhållning värnas.
- Att meningen på sidan 27 som lyder ”Transportsystemet ska vara klimatneutralt och energisnålt.” ändras till: Transportsystemet ska ur ett samhällsekonomiskt effektivt perspektiv ha så liten inverkan på klimatet som möjligt och
vara energisnålt.
- Att följande stycke läggs till som näst sista stycke på sidan 36 under rubriken
”Stärka välfärdens förmåga och leverans”: Välfärdens leverans och förmåga
har inom flera områden under lång tid påverkats negativt av den ohållbara migrations – och integrationspolitik som förts i Sverige. Därför ska Skåne verka
för övergång till en socialt och ekonomiskt hållbar migrations – och integrationspolitik.
- Att meningen på sidan 36 som lyder ”Välfärdens leverans och förmåga är
starkt beroende av de professioner som verkar i den.” ändras till: Välfärdens
leverans och förmåga är starkt beroende av de professioner som verkar i den
och deras förmåga att hantera det svenska språket.
- Att meningen på sidan 36 som lyder ”Skåne ska optimera och utveckla förutsättningar som kompetens, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö vilket
är centralt då tillgången till personal att rekrytera i välfärden inte ökar i samma
grad som tidigare.” ändras till: Skåne ska optimera och utveckla förutsättningar som kompetens, kunskaper i det svenska språket, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö vilket är centralt då tillgången till personal att rekrytera i välfärden inte ökar i samma grad som tidigare.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag Sara Svenssons (V) och
Niclas Nilssons (V) respektive yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit hans yrkande.

§ 105 Tidplan fysisk utvecklingsplan Lund
Ärendenummer: 2020-POL000268
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner rapporten med en ny tidplan.
Sammanfattning
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Regionstyrelsen fastställde i §23/18 en fastighetsutvecklingsplan för
sjukhusområdet i Lund. Arbetet med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan
pågår och medel finns avsatta i regionfullmäktiges beslutade
investeringsram för perioden 2019-2021. Projektet är ett mångårigt och
ekonomiskt krävande projekt som fordrar en planering med möjlighet till
etappindelning och framtida utveckling. Universitetssjukhuset gör
bedömningen att de kan vara klara med sin arbetsinsats kring planen i oktober
2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag BFSS 2020-05-12. § 40

§ 106 Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne
Ärendenummer: 2019-POL000098
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
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.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda hur Region Skåne kan ändra
förfrågningsunderlaget till vårdcentralerna för att öka tillgången till psykolog,
med målet att det ska finnas tillgång till psykolog på varje vårdcentral och att
uppdraget slutförs innan förfrågningsunderlaget för 2021 ska antas.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag HSN 2020-04-15. § 66
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
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Sara Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och
Sara Svenssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit hans yrkande.

§ 107 Tillfällig 7-dagarsbiljett - förlängning KTN
Ärendenummer: 2020-POL000209
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige förlänger det tillfälliga erbjudandet om 7dagarsbiljett fram till den 15 december 2020.
2. Prissättningen för 7-dagarsbiljetten differentieras mellan de stora respektive små stadszonerna, enligt samma prismodell som gäller för periodkorten i dagsläget, d.v.s. att 7-dagarsbiljetten ska kosta 139 kr i de
stora stadszonerna (Malmö, Lund, Helsingborg) och 113 kr i de små
stadszonerna.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Med anledning av rådande situation gällande Covid-19 föreslås en förlängning
av erbjudandet om en tillfällig biljettyp i den skånska kollektivtrafiken.
I ärendet finns följande dokument
1. Protokollsutdrag KTN 2020-05-20. § 41
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Johan Wifralius (SD) gör följande tilläggsyrkande: att prissättningen för 7-dagarsbiljetten differentieras mellan de stora respektive små stadszonerna, enligt
samma prismodell som gäller för periodkorten i dagsläget, d.v.s. att 7-dagarsbiljetten ska kosta 139 kr i de stora stadszonerna (Malmö, Lund, Helsingborg)
och 113 kr i de små stadszonerna.
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Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Johan Wifralius (SD)
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 Johan Wifralius yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster, 8 nej-röster och 1 som avstår.
Ja-röster ges av:
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 Johan Wifralius (SD), Marlen
Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD).
Avstår:
Sara Svensson (V).

§ 108 Barnkonventionen i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000033
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer ny policy för barnets rättigheter.
Sammanfattning
Den 1 januari 2020 inkorporerades FNs konvention om barnets rättigheter som
svensk lag. Policyn ska ange inriktningen för arbetet med att leva upp till
barnkonventionen och tydliggöra Region Skånes ansvar. Alla Region Skånes
förtroendevalda, chefer, medarbetare samt uppdragstagare som möter,
påverkar och/eller fattar beslut som berör barn eller deras vårdnadshavare,
berörs av denna policy. I och med att barn är patienter, brukare, klienter,
anhöriga, resenärer, kulturkonsumenter och medborgare berörs samtliga
verksamheter. I huvudartiklarna slås fast att alla barn har samma rättigheter
och lika värde, att ”barnets bästa” är konventionens grundpelare, att varje barn
har rätt att överleva, leva och utvecklas samt barnets rätt att uttrycka sina
åsikter. Det blir även möjligt att pröva och tillämpa barnkonventionen i
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domstolarna, den ska tillämpas i alla frågor som rör barn.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-07
2. Policy för barnets rättigheter

§ 109 Kapitaltäckningsgaranti till Region Skånes bolag med anledning av
Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000242
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att, efter framställan
från bolagsstyrelse och inom en ram på 300 Mkr, fatta beslut om att
utfärda kapitaltäckningsgarantier och bevilja kapitaltillskott på sätt som
regionstyrelsen finner lämpligt till Folktandvården Skåne AB, Malmö
Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Skåne Care AB,
Innovation Skåne AB samt Business Region Skåne AB fram till 202212-31.
2. Regionfullmäktige beslutar att finansiering av dessa garantier sker inom
ramen för Region Skånes samlade finansförvaltning.
Sammanfattning
Beroende på den påverkan pågående coronapandemi har på Region Skånes
bolag föreslås att Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att utfärda
kapitaltäckningsgaranti inom en ram på 300 Mkr, uppdrar åt regionstyrelsen
att inom denna ram utfärda kapitaltäckningsgaranti och bevilja kapitaltillskott
efter framställning från bolagens styrelser samt att finansiering av dessa
garantier sker inom ramen för Region Skånes samlade finansförvaltning
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-07

§ 110 Ändringar i reglemente om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda
Ärendenummer: 2020-POL000099
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Sammanträdesarvode ska kunna utgå till tillfälligt tillsatta beredningar
och politiska projektgrupper oavsett vilket av Region Skånes politiska
organ som har tillsatt dessa.
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2. I enlighet med detta korrigeras punkt c) i bilaga 1 i reglementet om
ekonomiska förmåner för förtroendevalda.
Sammanfattning
I detta ärende föreslår en ändring av bestämmelserna gällande
sammanträdesarvoden för tillfälligt tillsatta beredningar och politiska
projektgrupper. Sammanträdesarvoden ska i fortsättningen kunna utgå för
sådana beredningar och grupper oavsett vilket politiskt organ som har tillsatt
dem.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-15
2. Bilaga 1
3. Arvodesberedningens beslut 2020-05-29, § 2

§ 111 Kartläggning av skånska elförsörjningen- återrapportering
Ärendenummer: 2020-POL000034
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger underlag om Skånetrafikens och Regionfastigheters
effektbehov till handlingarna.
2. En återrapportering om Region Skånes arbete med scenarier för Skånes
effektbehov ska göras till regionstyrelsen i december 2020.
Sammanfattning
Skånetrafiken och Regionfastigheter har uppskattat effektbehovet samt sett
över åtgärder för att säkerställa att behovet tillgodoses. Underlaget om
effektbehov kommer även användas inom avdelningen för regional utveckling
för att ta fram scenarier för Skånes effektbehov. Ett brev om att lösningar på
kapacitetsbristen i elnätet ej ska drabba skånska elnätskunder har skickats till
regeringen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-18
2. Uppskattning av Skånetrafikens effektbehov
3. Uppskattning av Regionfastigheters effektbehov
4. Skrivelse till regeringen

§ 112 Årsredovisning för stiftelser förvaltade av Region Skåne 2019
Ärendenummer: 2019-POL000093
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Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till årsredovisningar för
2019 för Region Skånes anknutna avkastningsstiftelser
2. Regionstyrelsen fastställer förslag till förändring i Region Skånes
riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital.
3. Regionstyrelsen fastställer förslag att förvaltningschef vid Skånes
Universitetssjukvård ges rätt att fatta beslut om utdelningar till
privatpersoner för samtliga stiftelser förvaltade av Regionstyrelsen.
Sammanfattning
I ärendet föreligger förslag till årsredovisningar för anknutna
avkastningsstiftelser som förvaltas av Region Skåne. Årsredovisningarna som
ska fastställas ligger samlade i ett dokument.
Gällande riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapitalet fungerar dessa i allt
väsentligt väl, men läget på räntemarknaden föranleder en revidering av
gällande riktlinjer. Föreliggande förslag till revidering sker mot bakgrund av
de låga räntenivåer som råder sedan några tillbaka och den risk en varaktig
uppgång av marknadsräntorna skulle innebära för ränteportföljen.
Vidare föreslås samtliga stiftelseutdelningar till privatpersoner centraliseras till
SUS, vilket förväntas bidra till en bättre och mer robust rutin för utdelningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-25
2. Revisionsrapport 2020-05-19
3. Årsredovisningshandling
4. Sammanställning 2019-12-31
5. Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital

§ 113 Återrapportering 3 av SDV-genomförandet
Ärendenummer: 2020-POL000263
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Nulägesrapport föreligger avseende pågående arbete med genomförande av
SDV. Enligt beslut (regionstyrelsen 2017-09-19 § 190 och regionfullmäktige
2017-09-19 § 77) ska uppföljning av arbetet ske genom återkommande
redovisningar av IT- och vårdinformationsfrågor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-20
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2. Rapport Information om SDV maj 2020
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§ 114 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - årsredovisning
2019
Ärendenummer: 2019-POL000093
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2019 för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljar
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter för
verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning
Efter likalydande beslut i fullmäktige för de regioner som inom sig rymmer
universitetssjukhus konstituerades kommunalförbundet 2016. Enligt
förbundsordningen för förbundet ska revisionsberättelse jämte årsredovisning,
tillställas medlemsregionerna för godkännande.
I ärendet finns följande dokument
1. Skrivelse 2020-04-06 från Skandionkliniken

§ 115 Sammanträdesplanering 2021
Ärendenummer: 2020-POL000234
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för
regionfullmäktige 2021 i enlighet med förslag från regionfullmäktiges
presidium:
• 16 februari
• 13 april
• 14-15 juni
• 28 september
• 8-9 november (8 november reserv)
• 7 december
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för styrelsen
2021:
• 4 februari
• 30 mars (tisdag)
• 29 april
• 3 juni
• 9 september
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•
•
•

21 oktober
18 november
9 december

. 2. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för
regionstyrelsens arbetsutskott 2021:
• 26 januari
• 16 mars
• 20 april
• 25 maj
• 31 augusti
• 12 oktober
• 8 november
• 30 november
3. Regionstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att för sin del följa
framlagt förslag till sammanträdesdagar för 2021.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesplanering för regionfullmäktige, regionstyrelsen och
samtliga nämnder i Region Skåne har tagits fram.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-01
2. Skrivelse 2020-05-04 från regionfullmäktiges presidium
3. Förslag till sammanträdesschema 2020-06-01

§ 116 Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region
Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer reviderat reglemente för styrelse och
nämnder.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde 2018-12-11--12, § 126, reglemente för styrelse
och nämnder i Region Skåne för mandatperioden 2019-2022. En mindre
översyn av reglementet har genomförts för att tydligt reglera hur beslut om att
ansöka om nationell högspecialiserad vård ska äga rum. Översynen har
identifierat ytterligare skrivningar som behöver förtydligas. Syftet med
översynen har inte varit att ändra reglementets huvudsakliga inriktning.
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Reglementet har utsänts på remiss till berörda nämnder för synpunkter senast
15 maj.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-27
2. Reglemente för styrelse och nämnder
3. Yttrande HSN
4. Yttrande PVN
5. Yttrande PHHN
6. Yttrande SHS SUS
7. Yttrande SHS Ystad
8. Yttrande SHS Lkr
9. Yttrande SHS Tbg
10.
Yttrande SHS Ksd
11.
Yttrande SHS Hlm
12.
Yttrande SHS Hbg

§ 117 Revidering av regionstyrelsens delegationsordning
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer reviderad delegationsordning för
regionstyrelsen under förutsättning att regionfullmäktige fastställer det
reviderade reglementet för regionstyrelsen i den del som rör ansökan om
nationell högspecialiserad vård.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer regionstyrelsen en reviderad delegationsordning.
Tillägget är att regionstyrelsens arbetsutskott beslutar om om ansökan att
bedriva nationell högspecialiserad vård. Förutsättningen är att
regionfullmäktige fastställer det reviderade reglementet för regionstyrelsen i
den del som rör ansökan om nationell högspecialiserad vård.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-27
2. Regionstyrelsens delegationsordning

Region Skåne

Datum

21 (32)

2020-06-04

§ 118 Remiss. Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv (SOU 2019_58)
Ärendenummer: 2020-POL000123
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen besvarar remissen i enlighet med föreliggande förslag
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att besvara remissen Härifrån till evigheten
- En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) och
besvarar remissen enligt föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-04
2. Yttrande 2020-06-04
3. Remiss. Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

§ 119 Remiss. Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska
friheten och tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet
Ärendenummer: 2020-POL000278
Regionstyrelsens beslut
1. Region Skåne avger yttrande över ovan rubricerad remiss från
regeringskansliet i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning
Regeringen har gett Region Skåne möjligheter att lämna synpunkter på
förslag gällande innehållet i högskolelagen. Regeringen föreslår två nya
bestämmelser, dels om att värna den akademiska friheten, dels om att främja
det livslånga lärandet. Ett förslag till yttrande föreligger. Regionstyrelsen
föreslås ställa sig bakom detta som Region Skånes yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-11
2. Yttrande
3. Remiss. Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska
friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.
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§ 120 Årlig översyn av riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning
Ärendenummer: 2020-POL000199
Regionstyrelsens beslut
1. Riktlinjerna för Region Skånes medelsförvaltning fastställs.
2. Ekonomidirektören ges förlängd rätt, till och med 2020-08-31, att göra
undantag från riktlinjernas regelverk om förskottsbetalningar till Region
Skånes leverantörer upp till ett maximalt belopp om 150 miljoner
kronor per beställning.
Sammanfattning
Region Skånes riktlinjer för den finansiella verksamheten har varit föremål för
årlig översyn. Riktlinjerna har konstaterats fungera på ett tillfredsställande sätt
varför översynen har inte medfört några förslag till förändringar. Det
temporära undantaget från riktlinjerna föranlett av coronapandemin avseende
förskottsbetalning till Region Skånes leverantörer upp till ett maximalt belopp
om 150 miljoner kronor per beställning förlängs till 2020-08-31.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-15
2. Riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning

§ 121 Remiss. Idéburen välfärd SOU 2019_56
Ärendenummer: 2020-POL000016
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
Region Skåne har tagit initiativ till remissyttrande avseende SOU 2019:56
Idéburen välfärd. Region Skåne är positiva till utredningens ansats att få fler
idéburna aktörer i välfärden och finner ingen anledning att motsätta sig
förslagen. Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig
för den regionala utvecklingen och tillväxten i Skåne för att möta Skånes
framtida välfärdsbehov. Region Skåne vill i yttrandet beakta ett antal
konsekvenser som kan påverka vid genomförandet av förslagen. Region Skåne
vill också framhålla att det kommer att finnas ett behov av riktade
utbildningsinsatser hos berörda förvaltningar om förslagen genomförs.
Remissvaret har genomförts i samverkan med Nätverket idéburen sektor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-25
2. Yttrande 2020-05-25
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3. SOU 2019:56 Idéburen välfärd

§ 122 Förlängning strategisk inriktning och prioritering för Region
Skånes internationella arbete
Ärendenummer: 2020-POL000229
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen förlänger nuvarande strategi för inriktning och
prioritering internationellt till dess att en ny strategi har antagits.
Sammanfattning
Enligt beslut i regionstyrelsen 2019-06-04 § 99 ska en strategi för inriktning
och prioritering internationellt tas fram vartannat år. En sådan strategi skulle
därmed ha fastställts under 2019. Då en ny strategi ej framarbetats förlängdes
2019-12-18 § 189 den nuvarande strategin att gälla till den 30/6 2020. Nu
föreligger behov av att förlänga giltigheten på strategin ytterligare då arbetet
med att ta fram en ny strategi blivit mer omfattande än ursprungligen planerat.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-07

§ 123 Firmateckning för finansiella verksamheten
Ärendenummer: 2020-POL000265
Regionstyrelsens beslut
1, Regionstyrelsen ger behörighet till följande personer att underteckna i
ärendet beskrivna uppdrag.
Grupp 1 Koncernkontoret, KSEK
Ekonomidirektör
Enhetschef
Finanschef
Verksamhetscontroller
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Lars-Åke Rudin
Annika Lagerlöw Ahola
Lennart Henricson
Anders Lundin
Olof Hallgren
Gustav Öhrvik
Peter Back
Jenny Sätherström

Grupp 2 Regionservice, Gemensam servicefunktion
Ekonom
Karolina Thornström Finansgrupp
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Ekonom
Ekonomiadministratör

Maria Borg
Inga Kirna

Finansgrupp
Finansgrupp

Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör

Janetta Smigorska
Marie Wassberg
Beata Olsson

Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör

Maria Fridesson
Anneli Ryrstedt

Ekonomiservice
Ekonomiservice
Ekonomiservice
Ekonomiservice
Ekonomiservice

Handläggare
Handläggare
Handläggare

Mikael Finnberg
Anna Carlsson
Jasminka Curic

Löneservice
Löneservice
Löneservice

Sammanfattning
Förändrade anställningsförhållanden föranleder nytt beslut avseende rätten att
utföra bland annat betalnings- och bankuppdrag för Region Skånes räkning.
Utöver detta innehåller förslaget ett tillägg angående möjligheten att utgöra
Region Skånes ombud för att ansöka om statsbidrag via statliga myndigheters
och andra organisationers e-tjänster.
I ärendet finns följande dokument
1, Beslutsförslag 2020-05-04

§ 124 Hantering av regionala forskningsprojekt kopplade till covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000293
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen utser verksamhetschefen för Kliniska Studier Sverige –
Forum Söder som företrädare för Region Skånes forskningshuvudman
avseende projekt kopplat till forskning kring Covid 19.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt behörig företrädare för
forskningshuvudmannen att skapa en prioriteringsprocess bland projekt
kopplat till forskning avseende Covid 19.
Sammanfattning
Under pågående pandemi med Covid-19 finns det ett stor intresse från
forskarsamhället att ta fram ny kunskap för diagnostik, behandling, vård och
rehabilitering av Covid-19 infektion. Detta har lett till ett stort inflöde av
projektansökningar till Läkemedelsverk och etikprövningsmyndigheten och
det kommer inte att finnas tillräckligt patientunderlag eller forskningspersonal
för att genomföra alla studier som blir godkända varför Region Skåne som
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forskningshuvudman behöver göras en prioritering av dem. . Därför behöver vi
en särskild hantering av Covid 19 projekten.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-25

§ 125 Riktlinjer avseende resultathantering för Personaldrivna
vårdenheter
Ärendenummer: 2019-POL000066
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar avseende resultathantering för personaldrivna vårdenheter.
Förslaget ska beredas i personalnämnden och därefter återkommer ärendet till regionstyrelsen för beslut.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram tillämpningsanvisningar för införande av personaldrivna vårdenheter. Förslaget ska
beredas i personalnämnden och därefter återkommer ärendet till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Vid sammanträde 2020-04-16 beslöt regionfullmäktige, i enlighet
regionstyrelsens förslag och fastställde Riktlinjer för Personaldrivna
vårdenheter i Region Skåne (bilaga 1), samt uppdrog till regionstyrelsen att
utarbeta tillämpningsanvisningar avseende resultathantering för personaldriven
verksamhet. I detta beslutsförslag ger regionstyrelsen regiondirektören i
uppdrag att fastställa tillämpningsanvisningar avseende resultathantering, i
enlighet med de av regionfullmäktige beslutade riktlinjerna för personaldrivna
vårdenheter i Region Skåne samt att fastställa tillämpningsanvisningar för
införande av personaldrivna vårdenheter i Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-04
2. Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-04-16, § 26 Utredning regelverk
och styrformer för införandet av personaldrivna resultatenheter
(Ärendenummer: 2019-POL000066)
3. Riktlinjer för Personaldrivna vårdenheter i Region Skåne, beslutad i
Regionfullmäktige 2020-04-16 (bilaga 1)
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§ 126 Svar på initiativärende. Finansiera genomförandet av strategin för
att minska antalet dödfödda barn
Ärendenummer: 2020-POL000094
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.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har i initiativärende till regionstyrelsen föreslagit att
regionstyrelsen avsätter 23 miljoner under 2020 för införandet av strategin för
att minska antalet dödfödda barn och uppdrar till hälso- och sjukvårdsnämnden
att fördela dessa medel till berörda verksamheter. Medel ifråga är inkluderade
och fördelade i de av regionfullmäktige beslutade regionbidragen i Region
Skånes verksamhetsplan och budget 2020 med plan för 2021-2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-04
2. Initiativärende 2020-02-06
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 initiativärendet.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och
Sara Svenssons (V) 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.
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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), Marlen Ottesen (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).

§ 127 Svar på initiativärende. Statsbidrag för att stärka barn- och
ungdomspsykiatrin
Ärendenummer: 2020-POL000096
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.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i initiativärende till regionstyrelsen föreslagit att
tilldela barn- och ungdomspsykiatrin och första linjen hela det statsbidrag som
Region Skåne får för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga enligt
överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa” mellan regeringen
och SKR 2020, som extramedel utöver ordinarie ram. Statliga medel till
landstingen, enligt särskilda överenskommelser inom hälso- och sjukvården, i
detta fall "Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2020", ingår i
Region Skånes totala budgeterade finansiering och har redan fördelats i sin
helhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-27
2. Bilaga Initiativärende miljöpartiet

Region Skåne

Datum

28 (32)

2020-06-04

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 initiativärendet.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och
Sara Svenssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har
bifallit hans yrkande.

§ 128 Svar på initiativärende. Skyddsmasker vid vård av patienter med
Covid 19
Ärendenummer: 2020-POL000257
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Niclas Nilsson, Johan Wifralius och Paul Svensson (SD) yrkar 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 enlighet med regiondirektörens beslut 2020-05-05, dnr 2020-o000130, ska
skyddsmask 90 användas först när det inom Region Skåne inte finns tillräcklig
samlad tillgång på godkänd skyddsutrustning. Utifrån
patientsäkerhetsperspektiv, samt arbetsmiljöperspektiv, avråder både Region
Skånes Smittskyddsläkare och Beredskapsöverläkare att ”privat” personlig
skyddsutrustning tillåts inom Region Skånes verksamheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-18
2. Regiondirektörens beslut 2020-05-05, dnr 2020-o000130

Region Skåne

Datum

29 (32)

2020-06-04

3. Initiativärende 2020-04-28
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Marlen Ottesens (SD)
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 Marlen Ottesens yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S)
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD),

§ 129 Initiativärende. Hemställan om slopad förmånsbeskattning av hälso
- och sjukvårdspersonal
Ärendenummer: 2020-POL000274
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning

Region Skåne

Datum

30 (32)

2020-06-04

Niclas Nilsson, Marlen Ottesen och Johan Wifralius (SD) föreslår i ett
initiativärende till regionstyrelsen 2020-06-04 att regionstyrelsen ska
hemställa åt finansdepartementet att undanta hälso-och sjukvårdspersonal från
förmånsbeskattning under covid-19-pandemin.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-06-04
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar att initiativärendet ska avgöras idag.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Marlen Ottesens (SD)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit hans yrkande.

§ 130 Initiativärende. Gratis parkering för vårdpersonal under Covid-19
pandemin
Ärendenummer: 2020-POL000312
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 Region
Skåne inför avgiftsfri parkering för vårdpersonal under tiden för Covid-19
pandemin.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-06-04

§ 131 Laboratoriemedicin Lund
Ärendenummer: 2020-POL000295
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar godkänna den nya inplaceringen i Blocket
Lund

Region Skåne

Datum

31 (32)

2020-06-04

2. Regionstyrelsen godkänner en utökad ram med totalt 59 Mkr,
fördelade på utökad fastighetsinvestering med 38 Mkr från 200 Mkr till
238 Mkr och en utökad ram för utrustningsinvesteringar med 21 Mkr
från 11 Mkr till 32 Mkr.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i § 32/19 om Budget 2020 med verksamhetsplan
för 2021 och 2022 om en investering för ett Laboratoriemedicinskt centrum i
Lund. Arbetet påbörjades vid årsskiftet 2019/20 och ett flertal omtag har gjorts
avseende programhandling och systemhandling. Nu föreliggande förslag
innebär att användningstiden för ett nytt laboratoriemedicinskt centrum ökar
från 10 år till 25 år. Bygginvesteringar har ökat från 184 Mkr till 238 Mkr och
utrustning från 11 Mkr till 32 Mkr. Totalt behövs en utökning av budgeten
med
59 Mkr.
I ärendet finns följande dokument
3. Protokollsutdrag BFSS 2020-06-03, §15

§ 132 Initiativärende. Betala ut de statliga anslagen till verksamheterna stoppa nedskärningarna
Ärendenummer: 2020-POL000315
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 att
regionstyrelsen omgående utbetalar anslag ur tilläggsbudgeten till hälso- och
sjukvården enligt dess för Covid-19 prognostiserade merkostnad.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-06-04

§ 133 Initiativärende. Jobbpaket för att öka sysselsättningen i spåren av
Corona
Ärendenummer: 2020-POL000316
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen

Region Skåne

Datum

32 (32)

2020-06-04

Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att ta fram ett förslag till
jobbpaket utifrån förslagen i initiativärendet för att stimulera sysselsättningen i
Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-06-04

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2020-06-

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens sammanträde 2020-06-04

Reservation
Ärende 8. Motion. Skåne ska bli främst på förnyelsebar energi senast 2030

Vänsterpartiet menar att delar av denna motion har fått ett rimligt hanterande genom den borgerliga
ledningens svar. Vi delar bedömningen att Klimatsamverkan Skåne är den naturliga platsen för att samverka
kring energifrågorna.
Dock saknar vi svar på motionens tredje att-sats som nu förbigås med tystnad. Frågan om egen produktion
av el är av stor vikt för att nå de klimatpolitiska målen. Det handlar både om den vindkraft som regionen
redan äger men också om viljan att fortsätta tänka elproduktion vid varje om- och nybyggnation. Region
Skåne måste börja se möjligheter och inte enbart fokusera på problem när det gäller elproduktion i allmänhet
och solceller i synnerhet.
Vänsterpartiet yrkade på att motionen skulle bifallas, då detta yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot
beslutet.

Kristianstad 2020-06-04

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-06-04
Protokollsanteckning
Ärende 8: Motion. Skåne ska bli bäst på förnyelsebar
energiproduktion
Miljöpartiet stödjer motionen och anser inte att ”besvarad” räcker som beslut. Istället bör
motionen bifallas.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2020-06-04.
Ärende 9. Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne.
Utvecklingsstrategin är ett viktigt dokument, som under många år framåt kommer att sätta sin
prägel på hela regionens verksamhet. Finns det brister och otydligheter i formuleringarna riskerar
det att ha en negativ inverkan på verksamheten.
- Centralt för oss är att Region Skåne bedriver ett samhällsekonomiskt hållbart och effektivt
klimatarbete. Likaså är det centralt för oss att Region Skåne verkar för en socialt och ekonomiskt
hållbar migrations – och integrationspolitik där vikten av en väl reglerad migration och vikten av
att behärska det svenska språket bör lyftas fram extra mycket. Därutöver är det viktigt att vi
parallellt med att välkomna förändring och nytänkande, värnar om de befintliga normer och
värderingar som skapar sammanhållning och trygghet i samhället.

Vi yrkade därför på följande ändringar och tillägg i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna
Skåne:

- Att meningen på sidan 10 som lyder ”Skåne är en förebild i klimatarbetet och en motor
för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt Parisavtalet är en drivkraft.”
ändras till: Genom samhällsekonomiskt hållbart klimatarbete är Skåne är en

förebild, och en motor för teknikutveckling och innovation där åtaganden enligt
Parisavtalet är en drivkraft.

- Att meningen på sidan 10 som lyder ”I Det öppna Skåne rör sig människor fritt över
gränserna mellan regioner och länder.” ändras till: I Det öppna Skåne rör sig

människor enkelt över gränserna mellan regioner, samtidigt som gränserna
övervakas och kontrolleras för att skydda landets medborgare.

- Att meningen på sidan 13 som lyder ”Det ska finnas en nyfikenhet att utmana rådande

normer och attityder.” ändras till: Det ska finnas en nyfikenhet och vilja att utmana

destruktiva normer och attityder, samtidigt som normer och attityder som skapar
trygghet och sammanhållning värnas.

- Att meningen på sidan 27 som lyder ”Transportsystemet ska vara klimatneutralt och

energisnålt.” ändras till: Transportsystemet ska ur ett samhällsekonomiskt effektivt

perspektiv ha så liten inverkan på klimatet som möjligt och vara energisnålt.
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- Att följande stycke läggs till som näst sista stycke på sidan 36 under rubriken ”Stärka

välfärdens förmåga och leverans”: Välfärdens leverans och förmåga har inom flera

områden under lång tid påverkats negativt av den ohållbara migrations – och
integrationspolitik som förts i Sverige. Därför ska Skåne verka för övergång till en
socialt och ekonomiskt hållbar migrations – och integrationspolitik.

- Att meningen på sidan 36 som lyder ”Välfärdens leverans och förmåga är starkt beroende
av de professioner som verkar i den.” ändras till: Välfärdens leverans och förmåga är

starkt beroende av de professioner som verkar i den och deras förmåga att hantera
det svenska språket.

- Att meningen på sidan 36 som lyder ”Skåne ska optimera och utveckla förutsättningar
som kompetens, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö vilket är centralt då
tillgången till personal att rekrytera i välfärden inte ökar i samma grad som tidigare.”
ändras till: Skåne ska optimera och utveckla förutsättningar som kompetens,

kunskaper i det svenska språket, arbetsvillkor, arbetsredskap och arbetsmiljö
vilket är centralt då tillgången till personal att rekrytera i välfärden inte ökar i
samma grad som tidigare.
Då våra yrkanden inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-06-04

Reservation
Ärende 9. Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne
Vänsterpartiet har varit mycket aktiva i det arbete som har gjorts med den regionala utvecklingsstrategi och
en hel del förbättringar har skett, men det finns fortfarande kvar en hel del punkter som vi menar behöver
omformuleras eller läggas till för att vi ska kunna ställa oss bakom den regionala utvecklingsstrategin.
Det handlar om i synnerhet följande punkter:
-

Avsaknaden av klimathotet i den inledande beskrivning av regionens utmaningar som man kommer
behöva ta hänsyn till framåt.
Att relationen mellan stad och landsbygd präglas av att städerna drar landsbygden snarare än ett
ömsesidigt beroende.
Att välfärden beskrivs för snävt (som enbart vård), att avsnittet är helt inriktat på att individen ska ta
större ansvar för sin egen hälsa och att välfärden skulle utgöra grund för ”Skånes attraktionskraft
och tillväxt” (snarare än finnas till för medborgarnas behov av densamma).

I protokollet återfinns cirka 15 yrkanden från Vänsterpartiet som på olika sätt berör de här huvudsakliga
kritikpunkterna för oss. Då de inte vann gehör så reserverar vi oss till förmån för våra egna förslag.

Kristianstad 2020-06-04

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-06-04
Protokollsanteckning
Ärende 9: Revidering av regional utvecklingsstrategi Det
öppna Skåne
Miljöpartiet ser både förbättringar och försämringar av liggande förslag för regional
utvecklingsstrategi jämfört med versionen som gick ut på remiss. Det är bra att
klimatarbetets betydelse lyfts något högre i det reviderade förslaget. Samtidigt är det
anmärkningsvärt att det nya förslaget lyfter upp behovet av de mindre flygplatserna i Skåne.
Ingen av de 88 remissinstanserna har lyft behovet och inte ens de kommuner där de
regionala flygplatserna hör hemma har tagit upp frågan.Det kan ha att göra med att en hög
andel flygresande inte går i hand i hand med ett ambitiöst klimatarbete i strävan att nå 1,5gradersmålet. Konsekvensernaav en varmare värld kommer kraftigt påverka alla delar av
Region Skånes verksamhet och alla medborgare som lever och är verksamma i Skåne. Inte
minst genom höjda havsnivåer längst våra kuster, men i längden även de konflikter som
skapas då stora delar av världen blir obeboeliga på grund av extrem värme, stigande hav,
extremväder och svält till följd av torka och översvämningar.
Miljöpartiet ställer sig även frågande tills att ordet ekologiskt har ersatts med miljömässigt
när strategin lyfter de tre hållbarhetsdimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Även
denna ändring är gjord efter remissrundan. Miljöpartiet vill därför att ordet ekologiskt
återvänder.
Miljöpartiet ser med stor oro på att viktiga skrivningar om bland annat pluralism, tolerans
och anti-diskriminering har tagits bort ur den reviderade versionen.
Miljöpartiet menar också att utmaningarna kring psykisk ohälsa bör belysas mer i strategin.
Detta lyfte Miljöpartiet i Skåne i sitt remissyttrande och vi har upplevt att det finns en
parlamentarisk samsyn kring att lyfta frågan i högre omfattning. En mening i strategin har
tillkommit om psykisk ohälsa, men vi tycker att utmaningen med psykisk ohälsa kräver
ytterligare belysning. Därför föreslog Miljöpartiet i regionala utvecklingsnämnden, för att
inte försena processen med den regionala utvecklingsstrategin, att förvaltningen på nytt får i
uppdrag att ytterliga lyfta hur den regionala utvecklingsstrategin möter den oroande
utvecklingen med ökande psykisk ohälsa och lägger fram förslag på tillägg inför att
regionstyrelsen skickar förslaget om utvecklingsstrategi vidare till regionfullmäktige.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-06-04

Reservation
Ärende 11. Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne
Vänsterpartiet menar att denna motion borde ha bifallits och att det är väldigt rimligt att arbeta för en
utveckling där människors psykiska ohälsa hanteras tillsammans med andra vårdbehov på vårdcentralerna.
Den sammanhållna vården är viktig för att hantera människors bekymmer i tid.
Vi anser att motionen borde ha bifallits och reserverar oss därför till förmån för det yrkandet.

Kristianstad 2020-06-04

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-06-04
Protokollsanteckning
Ärende 11: Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region
Skåne
Runt en tredjedel av alla som sitter i väntrummet på en vårdcentral lider av någon slags
psykisk ohälsa. Den siffran avspeglar sig dock inte i bemanningen på de skånska
vårdcentralerna. Enligt motionssvaret saknar mer än en tredjedel av alla vårdcentraler en
anställd psykolog – trots att vårdcentralerna har primärvårdsansvar för vuxna som lider av
bland annat måttliga till medelsvåra depressioner, ångest och posttraumatisk stress eller
drabbas av utmattningssyndrom eller svåra kriser.
De geografiska skillnaderna är samtidigt stora, särskilt mellan södra och norra Skåne. På
samtliga offentliga vårdcentraler i Kristianstad kommun finns endast en anställd psykolog.
Sex av sju offentliga vårdcentraler saknar en psykolog i kommunen. Likadant i Hässleholm:
endast en av sex offentliga vårdcentraler har en anställd psykolog i kommunen. Det ska
jämföras med till exempel Eslöv, där de två offentliga vårdcentralerna tillsammans har fem
anställda psykologer eller vårdcentraler i Malmö, Lund och kranskommunerna.
Många gånger är det svårigheter att rekrytera psykologer som ligger bakom siffrorna i norra
Skåne. Därför la vi den här motionen, där vi vill att Region Skåne utreder hur
förfrågningsunderlaget kan skrivas om så att fler psykologer kan anställas. Utredningen
behöver bland annat titta på hur rekryteringen till vårdcentralerna i norra Skåne kan
underlättas och hur fler psykologer ska fås att välja att jobba i norra Skåne.
Många politiska partier talar sig varma om en jämlik vård. Det här är ett konkret område där
vården faktiskt inte är jämlik. Trots det väljer Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna att
inte bifalla motionen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-06-04

Protokollsanteckning
Ärende 12. Tillfällig 7-dagarsbiljett – förlängning KTN
Vänsterpartiet är fortfarande 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.
I den diskussionen behöver regionen titta på både möjligheterna att dela även på denna biljett precis som för andra
biljettyper, men behöver också titta på prisbilden.
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 2020-06-04

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-06-04
Protokollsanteckning
Ärende 12: Tillfällig 7-dagarsbiljett – förlängning KTN
Miljöpartiet yrkade i kollektivtrafiknämnden att resenärer i mindre och medelstora städer inte
ska betala storstadspris för 7-dagarsbiljetten, vilket är fallet idag. Priset för en 7-dagarsbiljett
bör vara en fjärdedel av ett månadskort, vilket det är i de större städerna. Det skulle innebära
ett pris på 113 kronor i mindre och medelstora städer (månadskortet kostar 450 kronor) och
inte på 139 kronor som det är idag. Det finns ingen anledning att resenärer i mindre och
medelstora städer ska missgynnas på det här sättet och inte få samma villkor som resenärer i
större städer.
I kollektivtrafiknämnden röstade Alliansen och Sverigedemokraterna nej till vårt yrkande.
Därför är det glädjande att förslaget fick stöd av en majoritet när det nu var uppe i
regionstyrelsen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-06-04

Reservation
Ärende 31. Svar på initiativärenden. Finansiera genomförandet av strategi för att
minska antalet dödfödda barn

Trots att vi arbetat under de senaste åren med att sänka frekvensen av fosterdöd har andelen ökat. Ett flertal
faktorer har hittats och en ny handlingsplan har tagits fram. Vårdplatsbrister, brist på förlösande
barnmorskor, bemötande/kommunikation är några faktorer som lyfts fram. För att inte bara skapa fler
rapporter, fler handlingsplaner behövs resurser ute i verksamheterna, så att fler kan anställas, fler kan
utbildas samt att skapa förutsättningar för våra anställda att få en rimlig arbetsmiljö. Om vi på riktigt vill
förändra och förbättra måste resurser följa med det uppdraget.
Då vårt bifallsyrkande till initiativärendet inte vann gehör reserverar vi oss.

Kristianstad 2020-06-04

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-06-04
Protokollsanteckning
Ärende 31: Svar på initiativärende. Finansiera genomförandet av
strategin för att minska antalet dödfödda barn
Miljöpartiet ställer sig helt bakom initiativärendet och anser att det borde ha bifallits. Hälsooch sjukvårdsnämnden har tagit beslut om en strategi för att minska antalet dödfödda barn i
Skåne. Det är en bra och viktig strategi, men den saknar finansiering i år. Trots att strategin
innehåller åtgärder som medför kostnader för sjukhusen beslutade HSN att endast tillföra 3,1
miljoner kronor. Det är långt ifrån tillräckligt. Enligt initiativärendet är det rimlig att anta att
åtgärderna skulle kunna implementeras vid halvårsskiftet och att regionstyrelsen därför
behöver avsätta 23 miljoner kronor till strategin. Utan de pengarna riskerar åtgärderna att
försenas eller sjukhusen att tvingas ta pengarna från andra områden.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-06-04

Reservation
Ärende 32. Svar på initiativärenden. Statsbidrag för att stärka barn- och
ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin är i stort behov av utökade resurser för att kunna hantera de alldeles för långa
väntetider som förekommer idag. Att enbart hänvisa till de medel som fördelats till förvaltningarnas
grunduppdrag är alltför passivt, litet och hjälper inte de barn- och ungdomar som är i stort behov av stöd.
Då vårt bifallsyrkande till initiativärendet inte vann gehör reserverar vi oss.

Kristianstad 2020-06-04

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionstyrelsen
2020-06-04
Protokollsanteckning
Ärende 32: Svar på initiativärende. Statsbidrag för att stärka barnoch ungdomspsykiatrin
Hade Miljöpartiets initiativärende bifallits hade barn- och ungdomspsykiatrin och En väg in
tillförts 50,2 miljoner kronor. Det är därför med stor besvikelse vi ser att Alliansstyret väljer
att inte bifalla ärendet. Det här är medel som hade kunnat användas till att korta köerna och
öka tillgängligheten för barn och unga som mår psykiskt dåligt eller lider av psykisk ohälsa.
Initiativärendet innehöll ett förslag om att Region Skåne betalar ut de 50,2 miljoner kronorna
som extra medel till BUP, utöver ordinarie ram. Det är det som är tanken med det riktade
statsbidraget, men så är inte fallet idag. Pengarna har istället använts centralt och har därmed
redan fördelats i sin helhet. Det betyder att BUP inte fick några extrapengar, utan att pengarna
fördelats på samtliga verksamheter i Region Skåne. I praktiken använder alltså Alliansen
pengarna som ett generellt statsbidrag för att finansiera sin budget.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2020-06-04
Ärende nr 33 Svar på initiativärende. Skyddsmasker vid vård av patienter
med Covid 19
Sverigedemokraterna är allvarligt oroade över både vårdpersonalens utsatthet för
smitta och för vårdtagares liv och hälsa, med anledning av Covid 19-pandemin. Vi
ser också att det finns en stor efterfrågan på skyddsmasker från personalen inom
vården, och vi ser ett stort värde i att visa den hårt ansatta vårdpersonalen att vi vill
lyssna på dem och öka deras inflytande över sin egen arbetssituation.
Vi lade därför detta initiativärende till Regionstyrelsen angående att personal ska få
möjlighet att använda egen skyddsmask vid vård av patienter med Covid 19,
förutsatt att masken ger samma eller bättre skydd än vad regionen erbjuder, samt
att personal som önskar använda personlig skyddsmask 90 vid vård av patienter
med Covid 19 om möjligt skall erbjudas sådan. Tyvärr föll vårt förslag med 3-12
efter votering.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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Regionstyrelsen 2020-06-04
Ärende nr 34 Initiativärende. Hemställan om slopad förmånsbeskattning
av hälso- och sjukvårdspersonal
Sverigedemokraterna ser med oro på hälso- och sjukvårdspersonalens
arbetssituation med tanke på Covid 19-pandemin, men med glädje på de initiativ
som tas från olika håll för att hjälpa dem i en svår situation. Mycket handlar om
ekonomiskt relaterad hjälp för att underlätta personalens vardag, som t.ex gratis
lunchlådor och hjälp att undvika kollektivtrafik med trängsel genom att underlätta
resor med bil. Även inom region Skåne finns mycket av god vilja för att hjälpa
personalen med sådant, men ett hinder är förmånsbeskattningen.
Sverigedemokraterna önskar därför i detta initiativärende att regionledningskansliet
författar en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en tillfälligt slopad
förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal.
Med anledning av pandemins framfart och ärendets karaktär ansåg vi det både
angeläget och rimligt att avgöra ärendet utan vidare beredning och yrkade således
på detta.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

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