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Protokoll från Regionfullmäktiges sammanträde
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2020-06-16, kl. 09:30-15:50
Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

§ 37 Förhinder – inkallande av ersättare
Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande ledamöterna välkomna.
Därefter anmäls följande förhinder och inkallelse av ersättare. Bilaga 1.
Enligt partiöverenskommelse 2020-05-26 deltar endast 83 ledamöter vid dagens
sammanträde. Fördelningen av ledamöter mellan de olika partierna motsvarar
fördelningen vid 149 ledamöter. 66 ledamöter är således anmälda som formellt
förhindrade vid dagens sammanträde.

§ 38 Upprop
Vid närvarokontroll inför ärendebehandlingen är följande ledamöter närvarande.
Bilaga 2.
________________________________________________________________
§ 39 Justering
Regionfullmäktige utser Lennart Pettersson (C) och Ewa Pihl Krabbe (S) att
jämte ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum i Regionhuset i
Malmö den 25 juni 2020 klockan 10:30.
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Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
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§ 40 Revidering av regional utvecklingsstrategi Det öppna Skåne
Ärendenummer: 2019-POL000067
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Reviderad version av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030
fastställs.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar en gemensam reservation.
Bilaga 3.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en gemensam reservation. Bilaga
4.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet lämnar en gemensam reservation. Bilaga 5.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning.
Bilaga 6.
Sammanfattning
En revidering av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 har genomförts
enligt förordning om regionalt tillväxtarbete.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar, med instämmande av Louise Eklund (L), Annette
Linander (C), Anders Lundström (KD), Yvonne Augustin (S), Lennart Höckert
(S) och Thomas Hansson (MP), bifall till regionstyrelsens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar på följande justeringar i förslaget till reviderad
regional utvecklingsstrategi:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
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4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
Sara Svensson (V) yrkar på följande justeringar i förslaget till reviderad regional
utvecklingsstrategi:
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. 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.
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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. 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.”
8. 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)
9. Sid 42, tilläggsyrkande till meningen ”Copenhagen Airport och de regionala skånska flygplatserna ger global tillgänglighet och ska bidra till
utvecklingen av ett hållbart transportsystem.”
10. Sid 43, 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”.
11. Sid 35, Ändringsyrkande ingress: Stryk ”Välfärdens förmåga och leverans är en konkurrensfördel och en del av Skånes attraktionskraft
och tillväxt”.
12. 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 ersätt
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,
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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.”
13. 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”.
14. Sid. 36, stycke ett under Stärka välfärdens förmåga och leverans: Ändringsyrkande: ändras till ”Välfärden ska utgå från medborgarnas
behov.”
Landsbygd:

15. 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 entreprenörer, ekobönder och fler konsumenter som bryr sig och väljer ekologiskt. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver utvecklas utifrån
sina respektive styrkor och behov.
Thomas Hansson (MP) instämmer i Sara Svenssons (V) yrkanden nr 2, 3, 8, 11,
12, 13, 14 och 15, samt yrkar därutöver på följande justeringar i förslaget till
reviderad regional utvecklingsstrategi:
1. Att meningen ”De regionala flygplatserna bidrar till regional utveckling
genom att underlätta företagens konkurrenskraft internationellt, nationell och
regionalt” stryks. (Sidan 42)
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2. Att ordet miljömässigt ersätts med ekologiskt kopplat till de tre hållbarhetsdimensionerna i hela strategin, likt det var i remissversionen. Sidorna 8, 10, 19
och 46.
3. Att som näst sista mening i sista stycket under rubriken ”Dra nytta av Skånes
internationella befolkning och profil” lyfta vikten av bra mottagande av
nyanlända, genom att hämta en mening från den befintliga Regionala
utvecklingsstrategin beslutad 2014: Skåne ska stå för ett humant och bra
mottagande av nyanlända oavsett varför de kommit hit. Sidan 42.
I Thomas Hanssons (MP) yrkande instämmer Sara Svensson (V).
Ordföranden ställer först proposition på Niclas Nilssons (SD) yrkande och
finner att regionfullmäktige har beslutat att avslå dessa.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som vill avslå
Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar ja. Den som bifaller detsamma röstar nej.
Voteringen utfaller med 67 ja-röster mot 16 nej-röster. 66 ledamöter är
frånvarande. Bilaga 7.
Regionfullmäktige har således beslutat att avslå Niclas Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Sara Svenssons (V) yrkande och
finner att regionfullmäktige har beslutat att avslå dessa.
Votering begärs avseende yrkandena nr 3 och 13 och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning vad gäller yrkande nr
3. Den som vill avslå Sara Svenssons (V) yrkande nr 3 röstar ja. Den som
bifaller detsamma röstar nej. Voteringen utfaller med 73 ja-röster mot 10 nejröster. 66 ledamöter är frånvarande. Bilaga 8.
Regionfullmäktige har således beslutat att avslå Sara Svenssons (V) yrkande nr
3.
Regionfullmäktige fastställer därefter följande propositionsordning vad gäller
yrkande nr 13. Den som vill avslå Sara Svenssons (V) yrkande nr 13 röstar ja.
Den som bifaller detsamma röstar nej. Voteringen utfaller med 73 ja-röster mot
10 nej-röster. 66 ledamöter är frånvarande. Bilaga 9.
Regionfullmäktige har således beslutat att avslå Sara Svenssons (V) yrkande nr
13.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Thomas Hanssons (MP) yrkanden
och finner att regionfullmäktige har beslutat att avslå dessa.
Votering begärs avseende yrkande nr 3 och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som vill avslå
Thomas Hanssons (MP) yrkande nr 3 röstar ja. Den som bifaller detsamma
röstar nej. Voteringen utfaller med 73 ja-röster mot 10 nej-röster. 66
ledamöter är frånvarande. Bilaga 10.
Regionfullmäktige har således beslutat att avslå Thomas Hanssons (MP)
yrkande nr 3.
Ordföranden ställer slutligen proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att regionfullmäktige har beslutat att bifalla detta.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 104
2. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2020-05-20, § 38
3. Reviderad version av utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030

§ 41 Kapitaltäckningsgaranti till Region Skånes bolag med anledning av
Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000242
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
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
2022-12-31.
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
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I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 109

§ 42 Tillfällig 7-dagarsbiljett - förlängning KTN
Ärendenummer: 2020-POL000209
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige förlänger det tillfälliga erbjudandet om 7-dagarsbiljett
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.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning. Bilaga
11.
Sammanfattning
Med anledning av rådande situation gällande Covid-19 föreslås en förlängning
av erbjudandet om en tillfällig biljettyp i den skånska kollektivtrafiken.
Yrkanden
Carina Zachau (M) yrkar, med instämmande av Johan Wifralius (SD), Kami
Petersen (MP), Andreas Schönström (S) och Sara Svensson (V), bifall till
regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 107
2. Kollektivtrafiknämndens beslut 2020-05-20, § 41

§ 43 Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region
Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer reviderat reglemente för styrelse och
nämnder.
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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.
Reglementet har utsänts på remiss till berörda nämnder för synpunkter senast
15 maj.
Yttrande
Fredrik Hanell (MP), Per Einarsson (KD), Stefan Lamme (M) och Gilbert Tribo
(L) yttrande sig alla i ärendet.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 116
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

§ 44 Ändringar i reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda
Ärendenummer: 2020-POL000099
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Sammanträdesarvode ska kunna utgå till tillfälligt tillsatta beredningar
och politiska projektgrupper oavsett vilket av Region Skånes politiska
organ som har tillsatt dessa.
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.
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I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 110
2. Bilaga 1
3. Arvodesberedningens beslut 2020-05-29, § 2

§ 45 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - årsredovisning
2019
Ärendenummer: 2019-POL000093
Regionfullmäktiges beslut, ensligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2019 för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljar
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter för
verksamhetsåret 2019.
I beslutet deltar inte Carl Johan Sonesson (M) på grund av jäv.
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. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 114
2. Skrivelse 2020-04-06 från Skandionkliniken

§ 46 Sammanträdesplanering 2021
Ärendenummer: 2020-POL000234
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionfullmäktiges presidium förslag
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
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Sammanfattning
Förslag till sammanträdesplanering för regionfullmäktige har tagits fram.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 115
2. Skrivelse 2020-05-04 från regionfullmäktiges presidium

§ 47 Barnkonventionen i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000033
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
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 domstolarna, den ska
tillämpas i alla frågor som rör barn.
Yrkanden
Per Einarsson (KD) yrkar, med instämmande av Gilbert Tribo (L), Anna-Lena
Hogerud (S), Mätta Ivarsson (MP), Anna Mannfalk (M), Patrik Holmberg (C)
och Busi Dimitriu (V), bifall till regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 108
2. Policy för barnets rättigheter
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§ 48 Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000326
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Region Skåne godkänner rekommendation från Sveriges kommuner och
regioner (SKR) om gemensam egenavgift vid serologisk testning
avseende covid-19
2. Serologisk testning för covid-19 är avgiftsfri för hälso- och
sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och
hemtjänst.
3. För serologisk testning för covid-19 av övrig befolkning tas egenavgift
ut av den enskilde på 200 kr.
4. Egenavgiften på 200 kr ingår inte i högkostnadsskyddet.
5. Detta beslut gäller från den 16 juni 2020 till och med 31 december 2020.
Sammanfattning
SKR har lämnat en rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk
testning avseende Covid-19.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-16, § 137
2. Delegationsbeslut 2020-06-15
3. Överenskommelse och rekommendation 2020-06-11
Yrkande
Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
________________________________________________________________
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 49 Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne
Ärendenummer: 2019-POL000098
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en gemensam reservation. Bilaga
12.
Samtliga ledamöter för Miljöpartiet lämnar en gemensam reservation. Bilaga

Region Skåne

Datum

13 (16)

2020-06-16

13.
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.
Yrkanden
Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande av Per Einarsson (KD), Marlen
Ottesen (SD) och Birte Sandberg (C), bifall till regionstyrelsens förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V), Fredrik
Hanell (MP), Anna-Lena Hogerud (S) och Yvonne Augustin (S), bifall till
motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige
har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Mätta Ivarssons (MP) med
fleras yrkande röstar nej. Voteringen utfaller med 52 ja-röster mot 31 nejröster. 66 ledamöter är frånvarande. Bilaga 14.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 106
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-04-15, § 66 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2019-09-24 från Mätta Ivarsson (MP)

§ 50 Motion: Skåne ska bli bäst på förnyelsebar energiproduktion
Ärendenummer: 2020-POL000001
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till regionala
utvecklingsnämndens yttrande.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget

Region Skåne

Datum

14 (16)

2020-06-16

yrkande.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar en gemensam reservation. Bilaga
15.
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.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) yrkar bifall till regionstyrelsens
förslag.
Thomas Hansson (MP) yrkar, med instämmande av Angelica Svensson (V) och
Yvonne Augustin (S), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige
har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 103
2. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2020-05-20, § 40 med förslag till
motionssvar
3. Motion från Henrik Fritzon (S) och Yvonne Augustin (S)

§ 51 Val som ska förrättas av regionfullmäktige 2020-06-16
Ärendenummer: 2019-VAL000001
Regionfullmäktiges beslut
1. Följande avsägelse som ledamot i regionfullmäktige beviljas och ny
sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ledamot:
Felix Solberg (M), mellankretsen
2. Följande avsägelse som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny
sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ersättare:
Jonas Duveborn (M), nordostkretsen
Aram Mahmoud (L), sydvästkretsen I
Ulrika Fors Stenmarck (M), sydvästkretsen II
3. Avsägelser beviljas och val förrättas i övrigt enligt valberedningens
förslag.

Region Skåne

Datum

15 (16)

2020-06-16

I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning 2020-06-15 över beviljade avsägelser och val som ska
förrättas.
2. Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av
regionfullmäktige 2020-06-16. Bilaga 16.

§ 52 Redovisning av ej avgjorda motioner maj
Ärendenummer: 2020-POL000009
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende ej avgjoda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2020-06-04, § 102
2. Redovisning 2020-06-01

§ 53 Frågestund
Ärendenummer: 2020-POL000007
Regionfullmäktiges beslut
1. Samtliga frågor får ställas.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över frågor. Bilaga 17.

§ 54 Interpellationer
Ärendenummer: 2020-POL000012
Regionfullmäktiges beslut
1. Samtliga interpellationer får ställas.

Region Skåne

Datum

16 (16)

2020-06-16

I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över inkomna interpellationer, interpellationer och
interpellationssvar. Bilaga 18.

Vid dagens sammanträde lämnades information om smittspridningssituationen i
Skåne med anledning av Covid-19 av Region Skånes smittskyddsläkare Eva
Melander.
________________________________________________________________
Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2020-06-25

Annika Annerby Jansson
Ordförande

Lennart Pettersson (C)
1:e vice ordförande

Region Skåne

Ewa Pihl Krabbe (S)
2:e vice ordförande

Reservation
Regionfullmäktige 2020-06-16.
Ärende 4. 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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Regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16

Reservation
Ärende 4. 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 2020-06-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionfullmäktige 2020-06-16
Reservation
Ärende 4: Revidering av regional utvecklingsstrategi - Det öppna
Skåne
Miljöpartiet ser både förbättringar och försämringar i det antagna regionala utvecklingsstrategin
jämfört med versionen från 2014 och 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.
Efter remissförslaget har meningen ”De regionala ﬂygplatserna bidrar till regional utveckling genom
att underlätta företagens konkurrenskraft internationellt, nationellt och regionalt.” tillkommit. Detta
efter förslag från Sverigedemokraterna. Inga av de övriga 87 remissinstanser har lyft behovet. Inte
ens de kommuner där de regionala flygplatserna hör hemma. 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. Konsekvenserna av 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 har i hela processen arbetat för att klimatutmaningen ska
lyftas högre i utvecklingsstrategin.
Miljöpartiet beklagar också 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 har flera gånger lyft att utmaningarna kring psykisk ohälsa bör belysas mer i strategin.
Några små ändringar är gjorda, även om vi hade velat se mer.
Miljöpartiet konstaterar att skrivningar om ett humant Skåne delvis vattnats ut. Region Skåne måste
ha lika human ambition nu som när den förra regionala utvecklingsstrategin klubbades. Därför
yrkade miljöpartiet att följande mening från den Regionala utvecklingsstrategin från 2014 också
inkluderas i 2020 års version - Skåne ska stå för ett humant och bra mottagande av nyanlända
oavsett varför de kommit hit. Det är bra och viktigt att den nya utvecklingsstrategin lyfter vikten av
att stödja etableringen av nyanlända, men med det sagt är ett humant mottagande inte mindre
viktigt nu än 2014. Tyvärr fick vi inte gehör för våra yrkanden.
Miljöpartiet vill också understryka att det finns mycket bra i den reviderade utvecklingsstrategin.
Miljöpartiet ser det som värdefullt att utvecklingsstrategin kopplas starkare till FN:s Hållbara
utvecklingsmål. Vi ser också mycket positivt på att de förebyggande insatserna överlag lyfts fram.
Miljöpartiet reserverar sig med hänvisning till de yrkanden vi själva la på mötet samt de utav
Vänsterpartiets yrkanden vi instämde i.

Mätta Ivarsson
För Miljöpartiet de Gröna i Region Skåne

PROTOKOLLSANTECKNING
Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionfullmäktige 2020-06-16

4. Revidering av regional utvecklingsstrategin Det öppna Skåne
Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt strategiskt dokument. För att dess
inriktning ska hålla över tid har det varit viktigt för oss socialdemokrater att hitta en politisk
enighet. Arbetet med strategin som gick fram till RF har föregåtts av inspel och kompromisser
i en parlamentariskt tillsatt grupp. Vi har fått igenom flera förändringar i detta arbete. Det
finns fler förändringar som vi hade velat se, såsom ett tydligare fokus på behovsstyrd vård
snarare än efterfrågestyrd, och att strategin uttalar ett tydligt mål för ökad ekologisk odling i
Skåne. Men med tanke på att det är ett arbete med flera partier har vi fått kompromissa precis
som alla andra.
Miljöpartiet har efter det att arbetet i den parlamentariska gruppen var klart föreslagit nya
skrivningar om ett humant mottagande av nyanlända. Vi ställer oss helt bakom att Skåne ska
ha ett humant mottagande av nyanlända. Men då vi funnit det angeläget att skapa
blocköverskridande enighet med styret och accepterat den förhandlade texterna som utgör
RUS:en har vi valt att inte ta ställning för några yrkanden vid regionfullmäktiges behandling
av ärendet.

För Socialdemokraterna i regionfullmäktige

Henrik Fritzon (S), gruppledare

Regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16

Protokollsanteckning
Ärende 6. 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 2020-06-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16

Reservation
Ärende 13. 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 2020-06-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

Regionfullmäktige
2020-06-16
Reservation
Ärende 13: 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.
Precis som det är självklart att vårdcentralerna har anställda läkare och sjuksköterskor som
kan behandla somatiska sjukdomar borde det vara lika självklart med medarbetare som kan
behandla psykisk ohälsa. Men tyvärr är de geografiska skillnaderna, 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. Flera offentliga vårdcentraler i norra Skåne har varken en psykolog, kurator,
psykiatrisjuksköterska eller psykoterapeut anställd. 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 kan underlättas och hur fler
psykologer ska fås att välja att jobba på de vårdcentraler som idag har svårt att rekrytera
medarbetare.
Många politiska partier talar sig varma om en jämlik vård. Det här är ett konkret område där
vården idag faktiskt inte är jämlik. Men trots det väljer Alliansen med stöd av
Sverigedemokraterna att inte bifalla motionen. Vi kan bara beklaga att Alliansstyret inte ens
vill utreda hur skillnaderna kan motverkas och vad som kan göras för att öka tillgången till
psykologer. Det hade både patienter och vårdcentraler tjänat på.
Därför reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-16

Reservation
Ärende 14. 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 2020-06-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson

