Regionstyrelsen
PROTOKOLL §§ 168-199
Datum

2020-10-15
1 (26)

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-10-15, kl 10:00-12:20
Sessionssalen, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Carina Zachau (M) tjg ersättare för Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L)
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S)
Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Louise Eklund (L)
Birte Sandberg (C)
Anders Lundström (KD)
Carina Svensson (S)
Mätta Ivarsson (MP)
David Westlund (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Jonas Esbjörnsson (S)
Paul Svensson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Karin Melander, HR-direktör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Åsa Adolfsson, controller
Maria Landgren, läkemedelschef
Camilla Ziegler, chefsjurist
David Stenergard (M), kanslichef
Tony Johansson (S), kanslichef
Sara Mellander, politisk sekreterare (S)
Tobias Olsson, politisk sekreterare (MP)
Lynn Thulin, politisk sekreterare (M)
Ville Trygg, politisk sekreterare (C)
Martin Hallander, politisk sekreterare (KD)
Niklas Sjöberg, politisk sekreterare (SD)
Ingvar Thell, sekreterare

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

§ 169 Verksamhetsinformation
•
•
•

Framtida robust försörjning av material och tjänster. Lars-Åke Rudin,
ekonomidirektör
Beredskapslager läkemedel. Maria Landgren, läkemedelschef
Region Skånes visselblåsarfunktion. Camilla Ziegler, regionjurist

§ 170 Anmälan av delegationsbeslut oktober
Ärendenummer: 2020-POL000002
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna
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Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående sammanträde i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-07

§ 171 Anmälan av informationshandlingar oktober
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-06

§ 172 Redovisning av inkomna remisser oktober
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 2020-10-15

§ 173 Redovisning av ej behandlade initiativärenden oktober
Ärendenummer: 2020-POL000102
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna
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Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-09-22

§ 174 Redovisning av ej avgjorda motioner oktober
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 2020-10-13

§ 175 Revidering av riktlinjer för bisysslor PN
Ärendenummer: 2020-POL000285
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer vid prövning av
bisysslor och likartade aktiviteter, vilka ersätter tidigare riktlinjer
beslutade 2009-12-15 § 396.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Personalnämnden har den 4 mars 2020 uppdragit åt HR-direktören att göra vissa
uppdateringar av gällande riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade
aktiviteter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-24
2. Förslag till riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade
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aktiviteter 2020-08-24

§ 176 Återrapportering nr 2 för strategiska bygginvesteringar
Ärendenummer: 2020-POL000175
Regionstyrelsens beslut
1. Medelstilldelning till nya sjukhuset i Malmö med totalt 143,6 Mkr
fördelade enligt nedan
●
●

Regionfastigheter med 12,7 Mkr avseende Utrustningsorganisation
Delområde servicebyggnaden med 5,6 Mkr till Medicinsk Service,
Regionservice med 1,8 Mkr, Regionfastigheter 18,3 Mkr; Totalt 25,7 Mkr
● Delområde Vårdbyggnad med 81,8 Mkr till Regionfastigheter och Skånes
Universitetssjukhus med 23,4 Mkr. Totalt 105,2 Mkr
● Fördelning över tid År 2020 6,8 Mkr, År 2021 54,5 Mkr, År 2022 51,5
Mkr och År 2023 30,7 Mkr
2. Regionstyrelsen uppdrar åt Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringar att under 2021 återkomma med ett genomarbetat förslag
kring placering och utveckling av nya sjukhuset i Lund
3. I övrigt lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning
Arbetet med byggnationen i Malmö fortgår i stort enligt plan. Det har under
sommaren varit mindre störningar på grund av Covid-19. Arbete pågår med
stommen för servicebyggnaden, bårhuset och vårdbyggnad 36. Den nya
vårdbyggnaden 35 har fasadarbete till och med våning 14. Arbetet med
planering av inventarier pågår och i ärendet finns underlag för äskanden av
medel för detta.
Arbetet med planering av nya lokaler för psykiatri, habilitering och palliativ
vård på södra området i Malmö pågår i dialog med Malmö kommun.
I ärendet föreslås medelstilldelning för utrustningsorganisation samt utrustning
av nya sjukhuset i Malmö med 143,5 Mkr i enlighet med bilagd förteckning.
I Helsingborg pågår arbetet med att ta fram en ny fastighetsutvecklingsplan och
den ska beslutas i november innevarande år. Det innebär att påbörjade arbeten
fortgår, bland annat omfattande arbete inom områdesgemensamt avseende
servicebyggnaden, energisystem, sophantering, rörpost mm.
Förfrågningsunderlag för värde- och vädersäkring av Byggnad 23 pågår.
Arbete med att pröva olika möjligheter till alternativa lösningar för sjukhusets i
Lund framtida lokalbehov pågår och har varit ute på remiss till
Universitetssjukhuset. Det finns två förslag kring den fortsatta planeringen av
sjukhuset i Lund. Båda förslagen har styrkor och svagheter varför beredningen
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föreslår en fortsatt analys av de båda förslagen samt ett ekonomiskt underlag
innan ärendet återkommer för beslut. Projektering av FORTH pågår men
Hässleholms kommuns beslut av detaljplan för området väntas under hösten.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-21
2. Bilaga sammanställning av resursbehov för utrustningsorganisation samt
utrustningsinvesteringar till Nya sjukhusområdet i Malmö, vård- och service
byggnader september 2020
3. Beslut om påslag i fastighetsrelaterad utrustning i NSX.

§ 177 Ägardirektiv ALMI Företagspartner Skåne AB
Ärendenummer: 2020-POL000377
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ägaranvisning för
Almi Företagspartner Skåne AB.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Skåne AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %)och
Region Skåne (49 %). Ägarna, Almi Företagspartner AB och Region Skåne, har
gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i Almi
Företagspartner Skåne AB för 2021.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar att
- I ägaranvisningen punkt 1 ”Uppdrag”, den i stycket nedan överstrukna
texten stryks ”Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha
ett särskilt fokus på tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av
expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling,
samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund.”
- I bilaga 2 målbilaga regionala dotterbolag yrkar vi att i målområdet
Fokusgrupper stryks mål ”Andel kvinnor av unika kunder” och ”Andel
utländsk bakgrund av unika kunder” i sin helhet”.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-27
2. Ägaranvisning Almi Företagspartner Skåne AB
3. Bilaga till ägaranvisning - Mål

§ 178 Slutrapport CAFM
Ärendenummer: 2020-POL000425
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen antar Slutrapport CAFM och lägger den till
handlingarna.
2. Regionstyrelsen beslutar att de kostnader som härför till
Regionfastigheters kravställning, på 32 miljoner kronor, får hanteras
genom en nedskrivning av motsvarande belopp i bokslut 2020 för
Regionfastigheter.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
CAFM-programmet avslutades 30 juni 2020, i enlighet med antagen tidplan,
och en slutrapport har sammanställts. I slutrapporten fastslås att programmet har
levererat enligt programuppdrag. Slutrapporten godkändes 18 juni 2020 av
servicedirektören i sin roll som programbeställare. Utifrån att regionstyrelsen
har tillsatt budgetram för programmet bör återrapportering ske via slutrapport
till regionstyrelsen för antagande av slutrapport.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-18
2. Slutrapport CAFM 2020-06-18

§ 179 Patientavgifter 2021
Ärendenummer: 2020-POL000214
Regionstyrelsens beslut
1. Regionfullmäktige fastställer patientavgifter i öppenvård enligt bilaga 1
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att gälla från och med 2021-01-01 med undantag enligt beslutspunkt 2
och 3.
2. Koloncancerscreening för kvinnor och män i åldrarna 60 - 74 år är
avgiftsfritt från det att screening införs.
3. Organiserad prostatacancertestning är avgiftsfri från det att den
organiserade testningen införs (vid behov av utredning med
magnetkameraundersökning och efterföljande besök på urologmottagning
gäller ordinarie patientavgift). Pilot startar 2020-09-01, planerad start
med gradvis införande av testet från och med 2021-01-01.
4. Regionfullmäktige fastställer patientavgifter för åtgärder utan samband
med sjukdom eller skada och intyg enligt bilaga 2 att gälla från och med
2021-01-01.
5. Regionfullmäktige fastställer patientavgifter i slutenvård enligt bilaga 3
från och med 2021-01-01
6. Kvotflyktingar som mottagits i skånsk kommun i vårdverksamheter som
finansieras av Region Skåne får vård på samma villkor som folkbokförda
under tiden fram till folkbokföringsdatum. Beslutet börjar gälla direkt
efter att regionfullmäktiges protokoll är justerat.
7. Kvotflyktingar ska betala patientavgift som folkbokförda och få registrera
i högkostnadskort.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater 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 översyn har skett gällande patientavgifter. Översynen har primärt haft fokus
på behov av förtydliganden som framkommit vid tillämpningen av avgifterna.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar att beslutssatserna 1, 4 och 5 avslås.
Sara Svensson (V) yrkar i första hand på åtgärder för att sänka patientavgifterna
och i andra hand bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-13
2. Bilaga 1 Patientavgifter i öppen vård 2021
3. Bilaga 2 Åtgärder utan samband med sjukdom eller skada och intyg
4. Bilaga 3 Patientavgifter i sluten vård 2021

§ 180 Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken- Stärkt
samordning och uppföljning (SOU2020.27)
Ärendenummer: 2020-POL000354
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer remissvar enligt föreliggande förslag och
översänder det till Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken har haft i uppdrag att
analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning
av minoritetspolitiken ska organiseras. Syftet med uppdraget har varit att
åstadkomma en ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en
stärkt minoritetspolitik. Utredningen överlämnar här sitt slutbetänkande Högre
växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning. Region Skåne
har erbjudits möjlighet att avge yttrande på remissen enligt bifogat underlag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-24
2. Yttrande 2020-09-24
3. Remiss Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och
uppföljning 2020:27

§ 181 Remiss. Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020_38)
Ärendenummer: 2020-POL000349
Regionstyrelsens beslut
1. Region Skåne avger yttrande över betänkandet Ökad trygghet för
visselblåsare (SOU 2020:38) i enlighet med upprättat förslag.
Sammanfattning

Region Skåne

Datum

10 (26)

2020-10-15

Region Skåne har beretts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Ökad
trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). Ett förslag till yttrande finns
upprättat, och regionstyrelsen föreslås ställa sig bakom detta.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-24
2. Yttrande 2020-09-24
3. Betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

§ 182 Uppföljning av Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region
Skånes krisberedskap
Ärendenummer: 2020-POL000387
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer vad som gäller för uppföljning och revidering
av Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap
i enlighet med vad som framgår av detta beslutsförslag.
Sammanfattning
i detta ärende föreslås regionstyrelsen besluta närmare om vad som gäller för
uppföljning och revidering av riktlinjerna för leverantörers medverkan i Region
Skånes krisberedskap. Riktlinjerna fastställdes 2014, men utan tillräcklig
reglering av vad som gäller för uppföljning och eventuell revidering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-27
2. Riktlinjer för leverantörers medverkan i Region Skånes krisberedskap

§ 183 Garanti för Handbolls VM 2023
Ärendenummer: 2020-POL000413
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ställer sig bakom arrangemanget av handbolls VM , dam
och herr, 2023 och ger en garanti på totalt 24 miljoner kronor som
kommer att utfalla i relation till biljettintäkterna.
2. Regionstyrelsen ställer sig bakom Event in Skåne ABs styrelse och
Business Region Skåne ABs styrelses rekommendation att Helsingborg
och Kristianstad agerar värd för ett gruppspel var, dam eller herr.
3. Regionala utvecklingsnämnden ges i uppdrag att inför mästerskapen ta
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initiativ som syftar till att öka samhällsnyttan av arrangemangen som ett
led i att stärka folkhälsan och jämställdheten.
Sammanfattning
Regionstyrelsen ger en garanti omfattande 24 miljoner kronor för att möjliggöra
genomförandet av VM i handboll, dam och herr, 2023. Investeringen bidrar till
att stärka och positionera Skåne som evenemangsregion.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar att följande beslutspunkt läggs till i ärendet:
”Regionala utvecklingsnämnden ges i uppdrag att inför mästerskapen ta initiativ
som syftar till att öka samhällsnyttan av arrangemangen som ett led i att stärka
folkhälsan och jämställdheten.”
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar bifall till Sara Svensson yrkande.
Ordföranden ställer proposition och finner att styrelsen har bifallit Sara Svenssons yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-15
2. Underlag från Business Region Skåne

§ 184 Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling. Plan för
verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022 - 2023
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2021.
Sammanfattning
Regionfullmäktige godkänner verksamhetsplan och budgetram för
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-29
2. Plan för verksamhet och ekonomi 2021 samt plan för ekonomi 2022-2023-
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Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

§ 185 Resultatrapportering stiftelser januari- juni
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner resultatrapport för stiftelser 2020 och lägger
denna till handlingarna.
Sammanfattning
I rapporten redovisas förvaltningsresultat och ekonomisk ställning per 2020-0630 för stiftelser förvaltade av Regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-02
2. Resultatrapport
3. Finansrapport
4. Granskningsrapport

§ 186 Verksamhetsberättelse januari-augusti Medicinsk service
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande verksamhetsberättelse för
förvaltningen Medicinsk service för perioden januari-augusti år2020.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen är driftsledningsnämnd för förvaltningen Medicinsk Service
och har att fastställa verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 för
förvaltningen Medicinsk service. Förslag föreligger till verksamhetsberättelse
januari-augusti 2020 för förvaltningen Medicinsk service.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-30
2. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 för förvaltningen Medicinsk
service med bilagor
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§ 187 Verksamhetsberättelse jan- aug IT/MT
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande verksamhetsberättelse för
förvaltningen Digitalisering IT och MT för perioden januari-augusti år 2020.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förslag föreligger till Digitalisering IT och MT verksamhetsberättelse för
perioden januari-augusti 2020. I ärendet lämnas uppföljning till och med augusti
månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Verksamhetsberättelse jan-aug 2020 Digitalisering IT och MT

§ 188 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 Regionstyrelsen
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande verksamhetsberättelse för
regionstyrelsens egen verksamhet för perioden jan-aug år 2020.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens verksamhetsberättelse för perioden janaug 2020. I ärendet lämnas en uppföljning och prognos efter augusti månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-28
2. Verksamhetsberättelse Regionstyrelsen jan-aug 2020.

§ 189 Delårsrapport januari-augusti 2020
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport för Region Skåne avseende
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perioden jan-aug 2020.
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner finansrapport januari-augusti och lägger den
till handlingarna.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Redovisning av delårsrapport januari-augusti är nu framtagen. Uppföljningen
omfattar såväl ekonomiskt bokslut som uppföljning av verksamhetens
tillgänglighet och kvalitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-30
2. Region Skånes delårsrapport jan-aug 2020
3. Finansrapport jan-aug 2020

§ 190 Tilläggsbudget 2020
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige följande:
1. Tillskjuta 534 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 för
arbetet med att hantera uppskjuten vård med anledning av covid-19 för att
besluta om och fördela till berörd sjukvårdsnämnd/sjukhusstyrelse. Dessa
medel ingår därefter i hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag 2021.
2. Fastställa reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget
samt regionbidrag 2020 med plan 2021-22 enligt bilaga 1.
3. De statsbidrag som Region Skåne ansökt om hos Socialstyrelsen för sjukvårdsrelaterade merkostnader 2020 avseende covid-19, under förutsättning att dessa beviljas, ska fördelas ut till respektive nämnd/sjukhusstyrelse enligt deras ansökningar.
Regionstyrelsen beslutar:
1. Att uppdra åt regiondirektören att reglera kostnader som ej täcks av
statliga covid-19-ersättningar, med finansiering från regionstyrelsens
särskilda anslag avseende covid-19.
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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.
Samtliga närvarande sverigedemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
För att lindra effekterna av pågående pandemi covid-19 har en
normaliseringsprocess påbörjats i Region Skåne. Det finns ett stort behov av att
ta sig an den uppskjutna vård som stått tillbaka för att vårda covid-sjuka.
Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige tillskjuter extra
budgetmedel till hälso- och sjukvårdsnämnden för att komma igång med det
arbetet. De statsbidrag som Region Skåne ansökt om hos Socialstyrelsen för
merkostnader kopplade till pandemin föreslås också, om de beviljas, fördelas ut
direkt till berörd verksamhet.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar:
-

att första att-satsen under ”Regionstyrelsen beslutar” går till regionfullmäktige för beslut

-

att andra att-satsen under ”Regionstyrelsen beslutar” ändras till att regiondirektören ska uppdras att ta fram ett förslag till regionstyrelsen.
Att-satsen blir då: ”att uppdra åt regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen med förslag om reglering av kostnader som ej täcks av statliga covid-19 ersättningar, med finansiering från regionstyrelsens särskilda anslag avseende covid-19.”

Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) och
Sara Svenssons (V) yrkande att första att-satsen under ”Regionstyrelsen beslutar” går till regionfullmäktige för beslut
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Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag till Henrik Fritzons (S) och
Sara Svenssons (V) yrkande att andra att-satsen under ”Regionstyrelsen beslutar” ändras till att regiondirektören ska uppdras att ta fram ett förslag till regionstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-15
2. Bilaga med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget
och regionbidragsfördelning 2020

§ 191 Svar initiativärende. Betala ut de statliga anslagen till
verksamheterna- stoppa nedskärningarna
Ärendenummer: 2020-POL000315
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat med hänvisning till
separat ärende om tilläggsbudget 2020.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Sedan i våras har utbrottet och spridningen av Corona-viruset som orsakar
sjukdomen covid-19 påverkat såväl Sverige som övriga världen. Under 2020 har
regeringen vid flera tillfällen beslutat om olika statsbidrag och satsningar som
ska underlätta för sjukvården i dessa utmanande tider. Regionfullmäktige
beslutade i april om en tilläggsbudget där 907 miljoner kronor tillsköts
regionstyrelsen för att hantera effekter av covid-19. Socialdemokraterna föreslår
att regionstyrelsen omgående utbetalar anslag ur tilläggsbudgeten till hälso- och
sjukvården enligt dess för covid-19 prognostiserade merkostnad.
Regionstyrelsen föreslår i ett separat ärende att regionfullmäktige tillskjuter
extra budgetmedel till hälso- och sjukvårdsnämnden för att komma igång med
arbetet kring uppskjuten vård. De statsbidrag som Region Skåne ansökt om hos
Socialstyrelsen för merkostnader kopplade till pandemin föreslås också, om de
beviljas, fördelas ut direkt till berörd verksamhet.

Region Skåne
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Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-05

§ 192 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.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde 2020-06-15, § 43, ett reviderat reglemente för
styrelse och nämnder i Region Skåne för mandatperioden 2019-2022. Till följd
av de många inställda besök och operationer som uppstått i svallvågorna av
covid-19 finns det ett uppdämt vårdbehov i Region Skåne. Ett flertal satsningar i
syfte att öka tillgänglighet och produktion inom den skånska vården kommer att
behövas för att hantera den uppkomna situationen. För att få maximalt
resultat snarast möjligt från dessa ser regionstyrelsen ett behov av att
effektivisera hanteringen av utökade och finansierade uppdrag till
sjukvårdsförvaltningarna. Det är mot bakgrund av detta som ytterligare en
revidering bedöms som nödvändig.
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Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar att förslaget går ut på remiss samt att följande förändring görs:
Att följande mening stryks i förslaget: ”Nämnden behöver heller inte inhämta
sjukhusstyrelsernas eller sjukvårdsnämndernas synpunkter inför beslut som omfattar nya eller utökade uppdrag som syftar till att förbättra tillgängligheten i
den skånska sjukvården”
och ersätts med:
”Som tillfällig åtgärd under 2021 behöver nämnden, när tidsbrist föreligger,
endast i dialogform med aktuellt beredningsutskott eller nämndspresidium inhämta sjukhusstyrelsernas eller sjukvårdsnämndernas synpunkter inför beslut
som syftar till att fördela tilläggsanslag som nämnden erhållit under året och
som omfattar nya eller utökade uppdrag som syftar till att förbättra tillgängligheten i den skånska sjukvården. Denna tillfälliga möjlighet omfattar således inte
den ordinarie budgetens anslag som hanteras i ordinarie internbudget”.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-24
2. Reglemente för styrelse och nämnder 2020-09-23

§ 193 Skattesats 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer för 2021 en skattesats om 11,18 kronor.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
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Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Skattesats för 2021 ska beslutas av regionfullmäktige före november månads
utgång 2020. Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,18 kronor.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar på en skattesats på 11.43kr.
Sara Svensson (V) yrkar på en skattesats på 11.56kr.
Niclas Nilsson (SD) yrkar på bifall till ordförandens förslag.
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
För att fastställa kontraproposition i huvudvoteringen ställer ordföranden Henrik
Fritzons (S) yrkande mot Sara Svenssons (V) yrkande.
Den som vill bifalla och Henrik Fritzons yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Sara Svenssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 1 nej-röster. 9 personer avstod.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Yvonne Augustin (S) och Mattias Olsson (S).
Nej-röster ges av:
Sara Svensson (V)
Avstår
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
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(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Carina Zachau (M), Annette Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
För huvudvoteringen fastställer styrelsen följande propositionsordning.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 5 nej-röster. 1 person avstod.
Ja-röster ges av
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Carina Zachau (M), Annette Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Yvonne Augustin (S) och Mattias Olsson (S).
Avstår
Sara Svensson (V)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-30

§ 194 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021- 2023
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
Regionfullmäktige har fastställt skattesatsen för 2021 till 11,18 kronor.
1. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget,
kassaflödesbudget, och balansbudget för verksamhetsåret 2021 enligt
bilaga 1–3.
2. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till regionbidrag till
Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2021 enligt bilaga 4a-b.
3. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2021 enligt bilaga 5a-b.
4. Investeringsramen ställs till regionstyrelsens förfogande. Styrelsen äger
rätt att vidarefördela investeringsanslag till annan nämnd.
5. Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (inklusive
leasing) till 14 000 miljoner kronor 2021.
6. Regionfullmäktige fastställer de finansiella målen som de beskrivs i
avsnitt Ekonomi.
7. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och nämnderna (tillika
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sjukhusstyrelserna) att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som
beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa
den inriktning som i övrigt anges.
8. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att vid
sammanträdet den 13 november justera och fastställa det samlade
uppdraget för hälso- och sjukvården liksom sjukhusens uppdrag enligt
inriktningen i verksamhetsplan och budget 2021.
9. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och övriga nämnder (tillika
sjukhusstyrelser) att under 2020, dock senast vid december månads
utgång, fastställa egna verksamhetsplaner och internbudgetar i enlighet
med angiven inriktning i denna verksamhetsplan och budget, inklusive
bilagor samt under planperioden genomföra de uppdrag och vidta de
åtgärder som beskrivs.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Förslag finns till verksamhetsplan och budget 2021 med plan för åren 2022 och
2023. Verksamhetsplan och budget innehåller övergripande mål som syftar till
god ekonomisk hushållning, ekonomiska förutsättningar samt förslag till
regionbidrag för planperioden.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar på bifall till socialdemokraternas förslag till Region
Skånes verksamhetsplan och budget 2021- 2023
Sara Svensson (V) yrkar på bifall till vänsterpartiets förslag till Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021- 2023.
Niclas Nilsson (SD) yrkar på bifall till sverigedemokraternas förslag till Region
Skånes verksamhetsplan och budget 2021- 2023.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Henrik Fritzons (S), Sara
Svenssons (V) och Niclas Nilssons (SD) yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
För att fastställa kontraproposition i huvudvoteringen ställer ordföranden Henrik
Fritzons (S) yrkande, Sara Svenssons (V) yrkande och Niclas Nilssons (SD) yrkande mot varandra.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
Henrik Fritzons (S) yrkande.
För huvudvoteringen fastställer styrelsen följande propositionsordning.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. 4 personer avstod.
Ja-röster ges av
Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Carina Zachau (M),
Annette Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Yvonne Augustin (S) och Mattias Olsson (S).
Avstår
Sara Svensson (V), Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-05
2. Verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022-23

§ 195 Svar på initiativärende. Gratis parkering för vårdpersonal under
Covid-19 pandemin
Ärendenummer: 2020-POL000312
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet.
Reservationer
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Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår med detta initiativärende regionstyrelsen besluta att
Region Skåne inför avgiftsfri parkering för vårdpersonal vid regionens sjukhus
under tiden för Covid-19 pandemin.
Regionservice har snabbutrett frågan kring avgiftsfri parkering. Region Skåne
äger inte parkeringarna i Ängelholm och Malmö. Intäkten av
parkeringsavgifterna för de parkeringar som Region Skåne äger är ca 2,5
miljoner kronor per månad.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-11
2. Initiativärende 2020-06-04

§ 196 Svar på initiativärende. Hemställan om slopad förmånsbeskattning
av hälso - och sjukvårdspersonal
Ärendenummer: 2020-POL000274
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna vill med detta initiativärende uppdra åt regionstyrelsen att
särskilt författa en hemställan till finansdepartementet i syfte att uppnå en
tillfälligt slopad förmånsbeskattning av sjukvårdspersonal.
Regeringen har fattat beslut om att möjliggöra gåvor till anställda upp till 1000
kr utan förmånsbeskattning samt att fri parkering kan medges utan
förmånsbeskattning. Undantaget gäller från juni och under 2020.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-10
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2. Initiativärende 2020-06-04

§ 197 Svar initiativärende. Jobbpaket för att öka sysselsättningen i spåren
av Corona
Ärendenummer: 2020-POL000316
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärende till Regionstyrelsen föreslagit att
Region Skåne, genom ett särskilt jobbpaket, förstärker sina insatser för en ökad
sysselsättning i Skåne. Ett flertal åtgärder pågår redan eller är planerade som
svarar mot de förslag på insatser som Socialdemokraterna, i sitt initiativärende,
anför.

Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-10
2. Initiativärende från Socialdemokraterna, inkom 2020-06-04

§ 198 Svar på initiativärende. Skapa permanent beredskapslager för
material, vacciner och mediciner
Ärendenummer: 2020-POL000188
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet med hänvisning till hur Region
Skåne agerat för att säkerställa tillgång till material, vacciner och
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mediciner.
2. Regionstyrelsen kommer att inleda diskussion med leverantör kring
förutsättningarna att via dem skapa ett beredskapslager av läkemedel.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har i initiativärende till regionstyrelsen förslagit att Region
Skåne bör införa ett permanent beredskapslager av sjukvårdsmaterial, vacciner
och mediciner.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-29
2. Initiativärende Socialdemokraterna 2020-03-19

§ 199 Initiativärende. Möjlighet att beställa självtest utan krav på elegitimation
Ärendenummer: 2020-POL000451
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regionstyrelsen beslutar att införa möjligheten att beställa självtest för Covid-19
utan krav på e-legitimering.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-10-15

Det ska föras till protokollet att ärende 12, Motion Inrätta en kulturarvsfond
utgick från sammanträdet då motionen återkallats samt att ärende 16, Riktlinjer
för flaggning utgick från sammanträdet.

Vid protokollet
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Ingvar Thell
Sekreterare
Justerat 2020-10-20

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon
2:e vice ordförande

Regionstyrelsens sammanträde 2020-10-15

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 8. Revidering av riktlinjer för bisysslor

Vänsterpartiet lyfte, med anledning av detta ärende, frågor kring att de fall där bland annat
fackligt engagemang kan ses som bisyssla i relation till LOA lyfts fram så tydligt i
dokumentet medan kollektivavtalen nämns i kortare ordalag. Det torde vara en liten del av
regionens anställda som berörs av denna del av LOA.

Rätten att organisera sig fackligt och politiskt är grundläggande.

Kristianstad 2020-10-15

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Reservation
Regionstyrelsen 2020-10-15
Ärende nr 10, Ägardirektiv Almi Företagspartner Skåne AB
Vi Sverigedemokrater är emot positiv särbehandling och kvotering. Vår uppfattning
är att principen bäst lämpad skall gälla före ålder, härkomst, kön, etnicitet och
genus. Vi yrkade därför att följande strykas i ägaranvisningen och bilagorna.
I ägaranvisningen punkt 1 ”Uppdrag” yrkar vi att den i stycket nedan överstrukna
texten stryks.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga
skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och
tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk
bakgrund.
I bilaga 2 målbilaga regionala dotterbolag yrkar vi att i målområdet Fokusgrupper
stryks mål ”Andel kvinnor av unika kunder” och ”Andel utländsk bakgrund av
unika kunder” i sin helhet”.
Då våra yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-10-15

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 11. Slutrapport CAFM

På sammanträdet efterfrågade bland annat vi i Vänsterpartiet en uppföljning av hur
utrullningen och implementeringen av CAFM går eftersom slutrapporten är en
avrapportering av själva projektfasen. Det är viktigt att även regionstyrelsen får en tydlig
återkoppling kring hur arbetet fortgår, visavi de ambitioner som har funnits i de politiska
besluten.

Kristianstad 2020-10-15

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen
2020-10-15
Protokollsanteckning
Ärende 11: Slutrapport CAFM
Den slutrapport som regionstyrelsen nu godkänt innehåller en rad frågetecken och
otydligheter. Flera viktiga delar av CAFM har enligt slutrapporten utgått, som textilier och
bygg, och det är viktigt att regionstyrelsen nu får svar på vad som händer med de delarna.
Regionstyrelsen behöver därför få en bättre återrapportering, och det är bra att det utlovades
när Miljöpartiet lyfte frågan.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2020-10-15

13. Patientavgifter 2021
Socialdemokraterna anser att en parlamentarisk grupp borde ha tillsatts för att bereda detta
ärende. Behovet av ett gediget beredningsarbete och god parlamentarisk förankring illustreras
väl av det föreliggande beslutsunderlaget. Förslagen till uppdaterade prislistor har allvarliga
brister.
På grund av brister i underlaget och avsaknaden av parlamentarisk förankring har
socialdemokraterna valt att enbart ställa sig bakom de ändringar och förtydliganden avseende
patientavgifterna som inte kan anstå. Övriga förslag till ändringar menar vi behöver hänskjutas
till den parlamentariska gruppen som ska se över avgifterna inför 2022.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S)
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RESERVATION
Ärende 13. Patientavgifter 2021

Vänsterpartiet anser överlag att patientavgifterna behöver sänkas. Vi ser det inte som en
framkomlig väg att införa en straffavgift på uteblivna screeningbesök, det går emot det
långsiktiga preventiva folkhälsoarbetet. Att ge straffavgift för uteblivet screeningbesök är
samma logik som att bilprovningen skulle skicka en avgift till bilägare som inte dykt upp på
tider bilprovningen själva har skickat ut.

Avgifternas storlek styr inte i den omfattningen som vi tror att de gör, däremot kan
avgifterna göra att de med den minsta plånboken avstår från att söka vård och det är en
risk som vi inte kan ställa oss bakom.

Vi hade andra avgiftssänkande yrkanden i första hand, i andra hand stöttade vi
Socialdemokraternas avslagsyrkande, då det inte vann gehör väljer vi att reservera oss
mot beslutet.

Kristianstad 2020-10-15

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen
2020-10-15
Protokollsanteckning
Ärende 13: Patientavgifter 2021
När det här ärendet var uppe i hälso- och sjukvårdsnämnden reagerade Miljöpartiet på att
listan i bilaga 2, där avgifter för olika intyg eller åtgärder som inte har samband med sjukdom
eller skada, var betydligt kortare än den listan som gäller för 2020. Vi påpekade bland annat
att en rad intyg som tidigare var specificerade till noll kronor i och med den nya listan istället
skulle gå på timtaxa, med en avgift på lägst 688 kronor. Det gällde bland annat intyg till
försäkringskassan. Vi är därför glada att Alliansen lyssnade på kritiken och har gjort de
uppdateringar som utlovades på HSN.
Att Alliansen själva missade att tabell 2 var ofullständig visar allt för tydligt att det här
ärendet är alldeles för dåligt berett. Det är svårt att utläsa vilka förändringar som sker med den
nya listan och vilka avgifter som hamnar på patienter och vilka som hamnar på andra
myndigheter. Miljöpartiet efterlyser därför en bättre beredning, och är därför positiva till att
en parlamentarisk grupp ska bereda ärendet inför 2022. Vi tycker inte att taxorna i bilaga 1 i
alla fall är rätt, men för att ändra dem krävs en större beredning. Miljöpartiet återkommer
därför med de ändringar vi vill se när det gäller taxorna i det fortsatta arbetet, där ekonomiska
konsekvenser kan utredas.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
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15. Remiss ökad trygghet för visselblåsare
När Socialdemokraterna styrde beslutades om införandet av en visselblåsarfunktion. Det är nu
positivt att skyddet för visselblåsare stärks ytterligare. De borgar för en positiv
samhällsutveckling där missförhållanden synliggörs.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne
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21. Verksamhetsberättelse jan-aug medicinsk service
Socialdemokraterna tog 2019 initiativ till att införa en hjälplinje för psykisk ohälsa för 1177 i
Region Skåne efter besked om att den nationella hjälplinjen skulle läggas ner. Något som
Alliansen valde att inte bifalla. Det framkommer i verksamhetsberättelsen att köerna till 1177
ökar, den senaste tiden främst på grund av Corona. Men det finns också ett tydligt behov i
samhället av att möta en ökande psykiska ohälsan och många samtal till 1177 gäller just detta.
Genom att införa en sådan linje hade regionen kunnat förbättra sitt arbete mot psykisk ohälsa
och samtidigt korta köerna för alla på 1177.
Covid-19-pandemin har påverkat den laboratoriemedicinska verksamheten, som ansvarar för
all Covid-relaterad testning av patienter och personal inom regionen och kommunerna.
Pandemin innebär att verksamheten pressas från två håll, där intäkterna har minskat samtidigt
som arbetsbelastningen har ökat inom flera verksamhetsområden. Laboratoriemedicin bas
rapporterar en minskad produktion på grund av att stora delar av den elektiva vården legat
nere under pandemin. Detta har inneburit en kraftig minskning av verksamhetens intäkter,
eftersom dessa beror helt på antalet utförda analyser. Men någon motsvarande minskning av
arbetsbelastningen har inte skett, utan den har tvärtom ökat till följd av pandemin. Det beror
bland annat på att det krävts mer omfattande analyser med fler parametrar, ökad tidsåtgång för
att kunna provta på ett Covid-säkert sätt, nya rutiner för att hantera mycket smittförande
material, viktiga utbildningsinsatser för att klara av det utökade uppdraget, samt större behov
av tjänstgöring på kvällar och helger. Socialdemokraterna har också tagit initiativ till att göra
en översyn av den laboratoriemedicinska verksamheten och vidta de åtgärder som krävs för
att säkerställa tillräcklig bemanning, god arbetsmiljö och långsiktigt hållbara ekonomiska
förutsättningar.
I verksamhetsberättelsen framkommer att intäkterna från folkhälsomyndigheten som har
generat ett positivt utfall på 120 mkr kommer flyttas från medicinsk service vilket genererar
en prognos på ett underskott om 30 mkr. Detta väcker farhågor om att en handlingsplan för
ekonomi i balans kommer att behöva antas och besparingar göras på en redan hårt pressad
verksamhet.
I verksamhetsberättelsen saknas statistik för att kunna följa upp målen inom
ambulansverksamheten på ett adekvat sätt. Målet om att 90 % av ambulansuppdragen ska ha
en väntetid under 20 minuter finns det ingen statistik på i ärendet. Däremot finns statistiken
att tillgå via efterfrågan till förvaltningen och den visar att enbart 78,4 procent av larmen når
målet om 20 minuter. Detta är en försämring jämfört med föregående år. Socialdemokraterna
vill föra till protokollet att relevant statistik måste finnas tillgänglig i beslutsunderlagen och
att det är viktigt att ambulanser får de resurser som krävs för att nå ut i tid. Under 2020 har
alliansens budget inneburit att verksamheten inte har blivit kompenserade för demografi vilket

Protokollsanteckning
får betydelse när befolkningen ökar men resurserna inte möter den
ökningen. Socialdemokraternas budgetförslag innebar full uppräkning för demografi.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsen
2020-10-15
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Ärende 22: Verksamhetsberättelse januari – augusti IT/MT
Miljöpartiet vill betona vikten av att det finns en kostnadskontroll i de IT-projekt som nu
pågår i Region Skåne. Projekt som SDV är av yttersta vikt för att utveckla regionens arbete
och kommer när det är helt implementerat att ha en positiv effekt för både medarbetare och
region i stort. Men med det sagt är det viktigt att kostnaderna hålls nere och inte tillåts bli
högre än nödvändigt. Både i budgeten för 2020 och i budgetförslaget för 2021 avsätts stora
summor till driften av SDV, utöver själva investeringskostnaden. Precis som för övriga
verksamheter är det viktigt att IT/MT arbetar med en plan för kostnadskontroll. Särskilt
viktigt är det att konsultkostnaderna minskar.
.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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24. Delårsrapport jan-aug
Året har präglats av coronapandemin som har fört med sig många tragedier och mycket
lidande.
Skåne har drabbats relativt lindrigt jämfört med övriga landet, men andra förutsättningar har
varit sämre. Den skånska sjukvården var redan innan coronapandemin underfinansierad och
arbetade under stora sparkrav. Köerna var långa och vårdplatserna färre än någonsin tidigare.
Under coronapandemin har sparkraven i sjukvården fortsatt vara aktiva och stora
nedskärningar i kollektivtrafiken har genomförts. Detta trots att regering och riksdag totalt
skjuter till 2,6 miljarder till Region Skåne under 2020 och därmed täcker samtliga kostnader
och intäktsbortfall som uppkommit till följd av pandemin. De strukturella underskotten i
sjukvården består, vilket indikerar att sjukvården behöver fortsatta resursförstärkningar.
Sjukvårdens alla medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete, trots de förutsättningar som
alliansstyret ger verksamheterna.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne
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PROTOKOLLSANTECKNINGAR
Ärende 24. Delårsrapport
Detta år är på intet sett ett vanligt år, men delårsrapporten väcker också många frågor om beredskapen i
den skånska och den svenska sjukvården överlag. Vänsterpartiet har lagt ett initiativärende om att göra en
utvärdering av arbetet under pandemin. Det som är viktigt för diskussionen framåt är också att vi analyserar
och funderar över ingångsläget i sjukvården. Mycket har lösts fantastiskt, men det har varit trots en i vissa
delar redan alltför ansträngt situation. Det är viktigt att fundera över konsekvenserna av vad ett stabilare
ingångsläge hade varit. Om överbeläggningar och omlokaliseringar, underdimensionerad verksamhet i vissa
avseende och en allt för skral beredskap avseende material och läkemedel inte hade varit en realitet. Hur
hade krisberedskapen då kunnat ha förstärkts?

Delårsrapporten visar både de Covid-orsakade ekonomiska utfallen, men även de stora underskott som
sjukvården framförallt har haft under alltför lång tid. Detta behöver åtgärdas för att ge sjukvården en
möjlighet att gå stärkta ur detta år.

Kristianstad 2020-10-15

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet
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Ärende 24: Delårsrapport januari – augusti 2020
Miljöpartiet har ända sedan Alliansen presenterade sin regionbudget för 2020 varnat för att
deras fördubbling av effektiviseringskravet till två procent och den uteblivna uppräkningen
för demografi var orealistiskt och skulle slå hårt mot den skånska hälso- och sjukvården. Nu
har vi facit. Under januari till augusti gick sektor hälso- och sjukvård sammanlagt 321
miljoner kronor minus – 743 miljoner sämre än budget. Prognosen för helåret är hela 1,4
miljarder kronor back. Miljöpartiet vill därför än en gång betona vikten av att styret börjar ta
ansvar för finansieringen av hälso- och sjukvården och ser till att ytterligare neddragningar
och sparpaket inte behövs.
Coronapandemin har slagit hårt mot flera verksamheter i regionen. Regionens ekonomi räddas
av de statsbidrag som den rödgröna regeringen tagit beslut om, vilket gör att prognosen trots
den svåra situationen pekar på ett plusresultat för regionen i stort.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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RESERVATION
Ärende 25. Tilläggsbudget 2020

Vänsterpartiet ställer sig frågande inför att reglering av de väldigt stora kostnader som
uppstått kring covid-19 inte skall återkomma för politiska beslut.

Flera av regionens förvaltningar har flaggat för stora kostnader kring covid-19, vissa
kommer med stor sannolikhet att täckas genom statliga medel men långt ifrån alla. Delar
är också redan från början undantagna från vad staten sagt sig vara villig att ersätta.
Sammantaget innebär detta att de summor som behöver bekostas över regionstyrelsens
särskilda anslag kan bli betydande.

I detta läge är det inte rimligt att delegera beslutet till regiondirektören utan frågan borde
beredas och komma tillbaka till regionstyrelsen för slutligt ställningstagande.
Under sammanträdet valde vi att biträda socialdemokraternas yrkande med detta syfte,
när detta inte blev regionstyrelsens beslut väljer vi att reservera oss mot förslaget.
Kristianstad 2020-10-15

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen
2020-10-15
Protokollsanteckning
Ärende 25: Tilläggsbudget 2020
Miljöpartiet står bakom yrkandet att det inte är regiondirektören som ska ta beslut om
reglering av kostnader som inte täcks av statlig ersättning, utan att frågan ska avgöras i
regionstyrelsen efter att regiondirektören tagit fram förslag. Vi beklagar att det yrkande föll.
Vi vill därför än en gång poängtera vikten av att viktiga beslut som dessa fattas av
regionstyrelsen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-10-15
Ärende 25 Tilläggsbudget
Vi sverigedemokrater bifaller tilläggsbudgeten i enlighet med den styrande
alliansens förslag då vi tycker det är viktigt att bidra till politisk stabilitet i det
rådande pandemiläget.

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Niclas Nilsson
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26. Svar initiativärende betala ut de statliga anslagen till verksamheten

Den 4 juni lämnade vi socialdemokrater in ett initiativärende om att de extra medel som
avsatts för att hantera covid-19-relaterade kostnader i den av regionfullmäktige antagna
tilläggsbudgeten skulle betalas ut. Men det borgerliga styret har inte agerat alls i frågan.
Istället har den tilläggsbudget om 907 miljoner kronor som RF antagit och ställt till
regionstyrelsens förfogande stått orörd. Detta samtidigt som sjukvården har hanterat den
största utmaningen i modern tid. Inte nog med det finns det sedan tidigare även sparkrav på
sjukvården om 912 mkr.
Nu väljer regionstyrelsen att göra möjligt att fördela anslagen till verksamheterna. Det sker
dock tre och en halv månad efter vårt initiativärende och på ett sätt som gör att anslagen inte
kommer att kunna användas i verksamheten, utan endast kommer att betyda att bokslutet
justeras.
Samtidigt valde majoriteten i RS att endast besvara vårt initiativärende. Det borde ha bifallits
och anslagen borde ha betalats ut till verklig verksamhet, och inte användas till att göra rent
tekniska justeringar av bokslutet.
Hanteringen är under all kritik, sjukvården och kollektivtrafiken blir lidande och vi
socialdemokrater reserverar oss således mot beslutet.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne
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RESERVATION
Ärende 27. Revideringar i reglemente

Just nu ser vi en trend att allt mer beslut centraliseras med bakgrund av pandemin. I vissa
delar kan det vara rimligt, men det är också oerhört viktigt att snabbhet inte används som
en förevändning att försvaga demokratin och förankring i regionen. Den här typen av
tillgänglighetsarbete kan också bli strukturbildande framöver vilket gör att det är än
viktigare att processerna förankras både i organisationen och politiskt.

Socialdemokraterna yrkade på att förändringen i reglementet skulle vara uttalat tillfällig och
begränsas till tilläggsanslag och inte generellt tillgänglighetsarbete i regionen. Det är en
klok avvägning som vi stödjer. Socialdemokraterna yrkade även på att ärendet skulle
skickas ut på remiss, vilket är högst okontroversiellt och rimligt. Även det avslogs.

Det finns inget parti som inte vill hantera den uppskjutna vården, men göra det genom att
skapa demokratiska genvägar menar vi inte är rätt väg att gå.
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För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet
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RESERVATION
Ärende 28. Skattesats 2021

Vänsterpartiet yrkade på att skattesatsen för 2021 skulle fastställas till 11,56.

Då vårt yrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet
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För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet
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Ärende 28: Skattesats 2021
Miljöpartiet kommer på regionfullmäktige att yrka för en skatt på 11,38 öre, vilket är en
justering uppåt med 20 öre. Vi kommer också att lägga ett eget budgetförslag.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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30. Svar på initiativärende parkering vårdpersonal

Vi socialdemokrater lämnade den 14 april in ett initiativärende till servicenämnden med
förslaget att nämnden skulle ge förvaltningen uppdraget att skyndsamt se över möjligheten att
ge vårdpersonal avgiftsfri parkering under tiden för Covid-19 pandemin.
Alliansen i nämnden uttalade sig positivt till initiativet och ville att det skulle bifallas efter att
frågan om förmånsbeskattning hade setts över. Vi fick då beskedet att det krävdes ett beslut i
personalnämnden då det gällde en förmån för personalen. Vi skickade därför in ärendet till
personalnämndens sammanträde den 7 maj. I kommunikation med ordförande för
personalnämnden och ordförande för servicenämnden framgick att alliansen skulle bifalla
ärendet.
Regeringen kom också med beskedet att förmånsbeskattningen för parkering tillfälligt slopas
under tiden för pandemin för att möjliggöra för kommuner och regioner att ge personal
möjlighet till gratis parkering. Frågan om förmånsbeskattning var alltså inte längre aktuell
inför behandlingen i personalnämnden. Detta utgick vi från skulle underlätta för behandlingen
av ärendet.
Till vår förvåning yrkade dock alliansen avslag på förslaget i personalnämnden. Detta trots att
de hade bett oss att lämna in ärendet. Ärendet behandlades sedan på servicenämnden med
beslutet att lämna över ärendet till regionstyrelsen.
Nu sex månader senare kommer ärendet upp för hantering i regionstyrelsen och alliansen
föreslår att det ska avslås. Hanteringen av ärendet är främst olycklig för personalen som under
dessa sex månader hade kunnat få en förmån som nu alliansen har förhalat och väljer att avslå.
Det är dessutom en fråga om att minska risken för smittspridning i samhället.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S)

