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2020-10-23, kl. 09:30-12:45
Fullmäktigesalen, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Anna Jähnke (M), ordförande
Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande
Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande
Tony Rahm (M)
Fredrik Sjögren (L)
Ola Olsson (C)
Anneli Kihlstrand (C)
Ilmar Reepalu (S)
Anneli Eriksson (S)
Karl-Erik Innala (S)
Vilmer Andersen (V)
Thomas Hansson (MP)
Teddy Nilsson (SD), tjänstgörande ersättare för Fredrik Ottesen (SD)
Jimmy Ringström (SD), tjänstgörande ersättare för Niclas Nilsson (SD)
Victoria Tiblom (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Olsson (SD)

Ersättare
Kristina Bendz (M)
Johan Olsson Swanstein (M)
Daniel Tejera (L)
Gunnar Edvardsson (KD)
Cecilia Olsson Carlsson (S)
Pierre Sjöström (S)
Malik Chaudhry (S)
Viktor Eriksson (S)

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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Istvan Barborg (S)
Angelica Svensson (V)

Övriga
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör
David Lindén, tf verksamhetschef
Elisabet Eriksson, stabschef
Jens Sörvik, tf enhetschef
Håkan Samuelsson, enhetschef
Daniel Kronmann, enhetschef
Karin Swensson, utvecklingsstrateg
Johanna Sjö, påverkansstrateg
Tobias Fagerberg, analytiker
Carl Björklund, trafikstrateg Skånetrafiken
Ralf Rittner, personalföreträdare
Samuel Jonsson, politisk sekreterare för (M)
Hanne Clivemo, politisk sekreterare för (L)
Emma Bruce, politisk sekreterare för (S)
Niklas Sjöberg, politisk sekreterare för (SD)
Anna Appelgren, sekreterare

§ 71 Val av justeringsperson
Yvonne Augustin (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 72 Anmälan av delegationsbeslut RUN oktober
Ärendenummer: 2020-POL000002
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående nämndsammanträde

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-16
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2. Sammanställning 2020-10-15
3. Delegationsbeslut/Yttranden

§ 73 Anmälan av informationshandlingar RUN oktober
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen av
informationshandlingar till handlingarna.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens informationshandlingar sedan senaste
sammanträdet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-12
2. Protokollsutdrag Personalnämnden 2020-09-30 § 43, Revidering av
medarbetarenkät - genomförande 2020
3. Månadsuppföljning regionala utvecklingsnämnden per 2020-09-30

§ 74 Verksamhetsinformation regionala utvecklingsnämnden 2020-10-23
Ärendenummer: 2020-POL000045
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om aktuella frågor inom
nämndens ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-15
2. Verksamhetsinformation rapport 2020-10-23

§ 75 Skånes befolkningsprognos 2020-2029
Ärendenummer: 2020-POL000360

Region Skåne

Datum

4 (9)

2020-10-23

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen:
1. Regionstyrelsen lägger Skånes befolkningsprognos 2020–2029 till
handlingarna.
2. Regionstyrelsen uppmanar alla nämnder och förvaltningar att nyttja
Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete.
Sammanfattning
Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett
viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. Enligt den nya
befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med 8,8 procent
eller 121 000 invånare, från 1 377 827 den 31 dec 2019, till cirka 1 499 000
invånare år 2029.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-10
2. Befolkningsprognos

§ 76 Ökade nationella medel för inkubatorer
Ärendenummer: 2020-POL000430
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 3 000 000 kr från budget 2020,
ansvar 34883, delat lika mellan Minc, Smile Incubator och Ideon
Innovation för genomförande av satsningen Starkare nationell position i
Vinnovas inkubatorsprogram.
Sammanfattning
Tre inkubatorer i Skåne har valts ut för finansiering av Vinnova. Dessa tre får
vara med och konkurrera om nationella medel när Vinnova återigen fördelar
medel 2022. För att öka chanserna för mer nationell finansiering behövs en
riktad satsning på att få in fler företag till inkubatorerna, utifrån Vinnovas
kriterier.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2020-09-25

§ 77 Strategiskt partnerskap mellan RISE och Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000429
Regionala utvecklingsnämndens beslut
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1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att ingå strategiskt
partnerskap med Research Institutes of Sweden (RISE).
2. Regionala utvecklingsnämnden anslår en miljon kronor 2020, ansvar
34720, för genomförande av det strategiska partnerskapet mellan
RISE och Region Skåne.
Sammanfattning
En viktig faktor för att öka näringslivets produktivitet är forskningsinstituten,
RISE, verksamhet i regionen. RISE har traditionellt varit mer etablerad i andra
regioner. Nu har RISE ett ökat intresse av aktivitet i Skåne och
ett strategiskt partnerskap med Region Skåne kan vara ett sätt att få RISE mer
involverad i de utmaningar som uttrycks i Skånes regionala utvecklingsstrategi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2020-09-25
2. Utkast till avtal med RISE med bilagor, 2020-09-25

§ 78 En skånsk nod i den nationella satsningen på en teknikpark i
anslutning till MAX IV och ESS
Ärendenummer: 2020-POL000428
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 1 600 000 kr ur budget 2020
(ansvar 34720) till Science Village Scandinavia för genomförande av
projektet “En skånsk nod i den nationella satsningen på en teknikpark i
anslutning till MAX IV och ESS”.
Sammanfattning
Regeringen väntas initiera arbetet med en nationell teknikpark i anslutning till
ESS och MAX IV. Teknikparken kommer vara utsprid i Sverige och ha en nod i
Skåne, på Science Village Scandinavia. Föreliggande projekt ska skapa en stark
skånsk nod som ger nytta för företag och lärosäten i Skåne och har förmåga att
vara med i det nationella ledarskapet i skapandet av den nationella
teknikparken.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-25
2. Bilaga MAXESS Industry Arena, ansökan till Vetenskapsrådets utlysning
”Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur”
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§ 79 Återrapportering av RTI-planen 2019
Ärendenummer: 2020-POL000408
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Den Regionala transportinfrastrukturplanen, RTI-planen, har tagits fram av
Region Skåne på uppdrag av regeringen och omfattar perioden 2018-2029.
Genomförandegraden av RTI-planen är låg vilket innebär att objekt skjuts på
framtiden istället för att genomföras. Detta medför att Skåne riskerar att gå
miste om stora summor för utveckling av infrastrukturen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-23
2. PM uppföljning RTI-plan 2018-2029, verksamhetsår 2019
3. Utfall RTI-planens ram från Trafikverket

§ 80 Regional persontågstrategi
Ärendenummer: 2020-POL000228
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden bordlägger ärendet.
Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden har i samarbete med regionala utvecklingsnämnden låtit
ta fram ett förslag på regional persontågstrategi. Strategin redovisar behovet av
regional persontågtrafik fram till 2040, för att nå de av regionfullmäktige
beslutade övergripande målen.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar med instämmande av Yvonne Augustin (S) och Vilmer
Andersen (V) att ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde.
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med hennes förslag.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-22
2. Persontågsstrategi för informationsärende RUN
3. WSP PM Kapacitetsanalys
4. Remissversion - Tågstrategi för Skåne
5. Redogörelse för remissvar - till informationsärende RUN
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§ 81 Svar på motion Tillskriva regeringen om satsningar på skånsk
järnvägsinfrastruktur
Ärendenummer: 2020-POL000371
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Region Skåne tillskriver
Regeringen om satsningar på skånsk järnvägsinfrastruktur. Vidare önskar
motionären att frågan om en ny Öresundsförbindelse prioriteras.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till ordförandens förslag.
Jimmy Ringström (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra. Ordföranden finner därefter att regionala utvecklingsnämnden har
beslutat i enlighet med hennes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-09-15
2. Motion Tillskriva regeringen om satsningar på skånsk
järnvägsinfrastruktur

§ 82 Motion om klimatnödläge
Ärendenummer: 2019-POL000088
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utlysa regionalt
klimatnödläge för Skåne.
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Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet (skriftligt).

Sammanfattning
Vänsterpartiet i Region Skåne har lagt fram en motion, som yrkar på att Region
Skåne bör utlysa ett s.k. klimatnödläge. Det finns stora utmaningar på klimat
och miljöområdet, som måste adresseras. Därför arbetar region Skåne idag såväl
internt inom organisationen med dessa frågor som externt med
samarbetspartners.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Vilmer Andersen (V) yrkar med instämmande av Yvonne Augustin (S) och
Thomas Hansson (MP) bifall till motionen i sin helhet.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra. Ordföranden finner därefter att regionala utvecklingsnämnden har
beslutat i enlighet med hennes förslag.

I ärendet finns följande dokument
1. Motion från vänsterpartiet, daterad 2019-12-06
2. Motionssvar, daterat 2020-09-14

§ 83 Psykisk hälsa hos unga – ökad fysisk aktivitet
Ärendenummer: 2020-POL000373
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Folkhälsoberedningen genomför en regional samverkan kring psykisk
hälsa hos unga tillsammans med kommuner, näringsliv, idéburen sektor
med flera samhällsaktörer. Detta görs i ett första steg med inriktning
fysisk aktivitet samt i ett andra steg med inriktning sociala relationer och
sociala nätverk.
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Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har föreslagit Folkhälsoberedningen att
kraftsamla kring åtgärder för att främja psykisk hälsa hos unga. Ett
kartläggningsarbete har genomförts som mynnat ut i ett förslag kring samverkan
med kommuner, näringsliv, idéburen sektor m.fl. med ett första steg som
fokuserar på fysisk aktivitet och ett andra steg som fokuserar på sociala nätverk
och sociala relationer
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-28
2. Rapport Kartläggning och kunskapsöversikt inför kraftsamling främja
psykisk hälsa hos unga i Skåne
3. RUN 2019-12-05 Inriktning folkhälsoarbetet

Anna Appelgren
Sekreterare

Justerat 2020-11-02

Anna Jähnke (M)
Ordförande

Region Skåne

Yvonne Augustin (S)

Reservation gällande motion om att tillskriva regeringen
om satsningar på skånsk järnvägsinfrastruktur
Regionala utvecklingsnämnden 2020-10-23
Ärende nr 11

Sverigedemokraterna ser stort värde i att Region Skåne agerar kontinuerligt mot,
och upprätthåller en press på, regeringen i frågor som berör skånsk
järnvägsinfrastruktur. Tågen är en kritiskt viktig komponent i den skånska
kollektivtrafiken och såväl regionala som nationella mål kring ökat resande med
kollektivtrafik förutsätter att underhåll och utveckling av den skånska
järnvägsinfrastrukturen ges hög prioritet.
Vi noterar i tjänstemannasvaret att en del arbete redan gjorts i den riktningen. Ett
bifall till motionen hade inneburit en bekräftelse av att det arbetet skall fortsätta
och specifikt att det är regeringen som skall tillskrivas i de 3 viktiga frågor som
motionen lyfter.s

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne

Teddy Nilsson (SD)
Jimmy Ringström (SD)
Victoria Tiblom (SD)
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RESERVATION

Ärende 12: Motion om klimatnödläge
Eftersom ordförandens förslag att avslå motionen gick igenom reserverar vi oss mot beslutet.
Självklart vill vi att motionen måste bifallas och tycker svaren på våra konkreta förslag i de sex att-satserna
är undermåliga. Tyvärr måste vi konstatera att de överväganden som svaret ger i hög grad saknar seriositet
och tillräckligt engagemang i klimatfrågan.
Vi är överens om att klimatmålen är svåra att nå utan omfattande åtgärder på nivåer som ligger utanför
Region Skånes ansvarsområden – t.ex. inom EU och den nationella politiken. Därför är samverkan för att
skapa och driva plattformar för flera samhällsaktörer enormt viktig. I de flesta av att-satserna tar motionen
upp denna avgörande faktor och påpekar att arbetet måste koordineras, bli mera effektivt och inte minst
fortgå snabbare.
Svaret hänvisar också till de mål som är lagt fast i Klimat- och energistrategin för Skåne som regionstyrelsen
har ställt sig bakom 2018. Reduktionsmålen i denna strategi liksom i den Regionala utvecklingsstrategi är
bra och ambitiösa. Det som saknas är adekvata åtgärder på regional nivå för att kunna nå målen. Att lyfta
denna fråga är en av motionens intentioner. Därför är det ett stort missförstånd och en felaktig
motsättning när svaret påpekar att ”..störst klimatnytta uppnås genom att fokusera på att uppnå målen i
Klimat- och energistrategi för Skåne. Att genomföra ett konkret klimatarbete som fokuserar på lösningar
hellre än ytterligare fokus på problembeskrivning.”
Utan bra analyser och verklighetsförankring handlar man i blindo! Målinriktade, effektiva och snabba
klimatåtgärder måste alltid vila på solida fakta och relevanta problemformuleringar.
Med avslaget på motionen avstår Region Skåne från at erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge.
I stället borde regionen ta samma ställning som hundratals städer, regioner, länder och institutioner
världen över redan har tagit och inse att hotet mot klimatet verkligen är en realitet.
Avslaget är därför helt fel signal att skicka till omvärlden och vi beklagar att ambitionsnivån är så låg från
styrets sida!
För Vänsterpartiet i Region Skåne

Vilmer Andersen, ledamot

Angelica Svensson, ersättare
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