Regionstyrelsen
PROTOKOLL §§ 200-229
Datum

2020-11-12
1 (23)

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-11-12 kl 10:00-12:30
Sessionssalen, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L)
Per Einarsson (KD)
Carina Svensson (S) tjg ersättare för Anna-Lena Hogerud (S), §200- §228
Mätta Ivarsson (MP) tjg ersättare för Anna-Lena Hogerud (S), §229
Andreas Schönström (S)
Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Paul Svensson (SD) tjg ersättare för Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Louise Eklund (L)
Birte Sandberg (C)
Anders Lundström (KD)
Mätta Ivarsson (MP), §200- §228

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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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David Westlund (S), §200- §228
Patrik Milton (V)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Karin Melander, HR-direktör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
David Stenergard (M), kanslichef
Tony Johansson (S), kanslichef
Sara Mellander, politisk sekreterare (S)
Tobias Olsson, politisk sekreterare (MP)
Peter J Olsson, politisk sekreterare (M)
Ville Trygg, politisk sekreterare (C)
Martin Hallander, politisk sekreterare (KD)
Niklas Sjöberg, politisk sekreterare (SD)
Ingvar Thell, sekreterare

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

§ 201 Verksamhetsinformation
•

Regiondirektören informerar.
o Utöver redan inplanerade RS/RSAU planeras det in ytterligare tre
extra avstämningar under november och december.
o Region Skåne kommer att införa snabbtest för covid-19, vilket
meddelades under sammanträdet.

Region Skåne

•

Uppföljning januari- oktober. Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör

•

Sammanträde på distans. Ingvar Thell, enhetschef
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§ 202 Anmälan av delegationsbeslut november
Ärendenummer: 2020-POL000002
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående sammanträde i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-05

§ 203 Anmälan av informationshandlingar november
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-02

§ 204 Redovisning av inkomna remisser november
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 2020-11-02

§ 205 Redovisning av ej behandlade initiativärenden november
Ärendenummer: 2020-POL000102
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna
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Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-10-16

§ 206 Redovisning av ej avgjorda motioner november
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 2020-11-09

§ 207 Gemensam upphandling av inhyrning från bemanningsföretag
Ärendenummer: 2020-POL000453
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen medger att Region Skåne deltar i kommande
gemensamma, nationella upphandling av inhyrning från
bemanningsföretag.
Reservationer
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Sedan 2016 har Sveriges regioner arbetat med ett antal åtgärder för att minska
beroendet av hyrpersonal. Flera utredningar, bland annat Konkurrensverkets
uppföljning av regionernas upphandlingar av inhyrd personal, publicerad 2020,
stödjer en nationell samverkan som en del i att bli oberoende av inhyrd
personal. Ett gemensamt ramavtal för hyrpersonal kommer bland annat att leda
till att regionerna tillsammans blir en stark och tydlig kravställare med fokus på
pris och kvalitet.
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Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar på återremiss.
Ordföranden ställer proposition yrkandet och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-14

§ 208 Barn-och ungdomsmedicin Malmö
Ärendenummer: 2020-POL000462
Regionstyrelsens beslut
1. Medelstilldelning till Barn- och ungdomsmedicinmottagningen samt
ÖNH i Malmö med 212 mkr enligt bifogad programhandling.
Sammanfattning
Sedan 2012 då slutenvården flyttade från södra till norra området har det pågått
ett arbete med samla barnverksamheten på norra området. I budget för 2019
finns det med en summa av 200 Mkr avsedda för Barn-och ungdom Malmö. I de
lokaler som har identifierats som lämpliga för barnverksamheten har funnits
annan verksamhet som öron/näsa/hals käkkirurgi och plastikkirurgimottagning.
Målet för projektet är dels att samla barn- och ungdomsmedicinmottagningen i
ändamålsenliga lokaler som uppfyller krav gällande arbetsmiljö,
patientsäkerhet, hygien mm, dels flytta öron-näsa- halsmottagningen, käkkirurgi
mottagningen och plastiksektionens administration till lokaler som kan nyttjas
effektivare. För ÖNH, käkmottagningen och plastik sektion innebär flytt till nya
lokaler att lokalytan effektiviseras genom att kunna samnyttja lokaler samt med
bättre flöden och arbetsmiljö som följd. Vid behov kommer personalen kunna
samnyttjas i större utsträckning, då avstånden blir mindre och all verksamhet
samlas på ett plan. Enligt bilagd programhandling kommer ombyggnaden att
kosta 212 000 Mkr.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-23
2. Programhandling för Barn- och ungdomsmedicinsmottagningen(BUM)
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samt ÖNM daterad 2020-07-28

§ 209 Regional persontågsstrategi
Ärendenummer: 2020-POL000228
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige antar den regionala persontågsstrategin.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden har i samarbete med regionala utvecklingsnämnden låtit
ta fram ett förslag på regional persontågsstrategi. Strategin redovisar behovet av
regional persontågtrafik fram till 2040, för att nå de av regionfullmäktige
beslutade övergripande målen.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar återremiss.
Paul Svensson (SD) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag
Ordföranden yrkar avslag på Sara Svenssons (V) och Paul Svenssons (SD) yrkande
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2020-11-10
2. Förslag till Persontågsstrategi, regionstyrelsens ordförandes
förslag, daterat 2020-11-10
3. Beslutsförslag Kollektivtrafiknämnden, 2020-10-22
4. Förslag till Persontågsstrategi, 2020-10-22
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5. Remissversion av tågstrategi, 2020-06-11
6. Jämförelse av förslaget till Persontågsstrategi 2020-10-22 och
remissversionen
7. PM med kapacitetsanalys från konsultföretaget WSP, 2020-10-19
8. Redogörelse för remissvar, 2020-10-22

§ 210 Nya biljettyper i kollektivtrafiken
Ärendenummer: 2020-POL000478
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige beslutar ersätta 7-dagarsbiljetten ”10/30” snarast, dock
senast den 2021-01-31.
2. Regionfullmäktige beslutar att 7-dagarsbiljetten avvecklas när "10/30"
införs.
3. Regionfullmäktige beslutar införa biljetten ”10 enkla” så snart det går,
dock senast kvartal 3 2021.
4. Regionfullmäktige ger kollektivtrafiknämnden i uppdrag att utvärdera
den nya biljettypen "10/30" och återrapportera eventuella behov av
villkorsjusteringar under tredje kvartalet 2021.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden har i samarbete med regionala utvecklingsnämnden låtit
ta fram ett förslag på regional persontågsstrategi. Strategin redovisar behovet av
regional persontågtrafik fram till 2040, för att nå de av regionfullmäktige
beslutade övergripande målen.
Sammanfattning
För att bättre möta behovet av flexibelt resande inför regionfullmäktige två nya
biljettyper i kollektivtrafiken.
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Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar avslag på ärendet.
Johan Wifralius (SD) yrkar avslag på beslutssatserna 1, 2 och 4.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Sara Svenssons (V) och
Johan Wifralius (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Johan Wifralius (SD) yrkar att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
permanenta 7-dagars biljetterna.
Ordförande Carl-Johan Sonesson (M) yrkar avslag på Johan Wifralius (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Johan Wifralius (SD) tilläggsyrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), Andreas Schönström (S),
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Paul Svensson (SD) och Niclas Nilsson (SD)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-13
2. Prisförslag ”10/30”

§ 211 Skånes befolkningsprognos 2020-2029
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Ärendenummer: 2020-POL000360
Regionstyrelsens beslut
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.
Protokollsanteckningar
Henrik Fritzon (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
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

§ 212 Motion om klimatnödläge
Ärendenummer: 2019-POL000088
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen om att utlysa regionalt
klimatnödläge för Skåne.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
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
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och miljöområdet, som måste adresseras. Därför arbetar region Skåne idag såväl
internt inom organisationen med dessa frågor som externt med
samarbetspartners.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) och Sara Svensson (V) yrkar bifall till motionen
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motion från vänsterpartiet, daterad 2019-12-06
2. Motionssvar, daterat 2020-09-14

§ 213 Motion. Ge Uppåkra status som världsarv
Ärendenummer: 2020-POL000322
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att inleda en dialog med
Länsstyrelsen för att undersöka förutsättningar och möjligheter till att
föreslå Uppåkra som världsarv.
Sammanfattning
Motion har inkommit om att ge Uppåkra status som världsarv. Motionen har beretts
av kulturnämnden som nu föreslår regionfullmäktige att förslaget ska bifallas
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-06-10
2. Motion. Ge Uppåkra status som världsarv
3. Redovisning Kulturminnesanalys Uppåkra
4. Protokollsutdrag Kulturmiljöanalys av Uppåkra

§ 214 Motion. Samverkansavtal kring elevhälsan
Ärendenummer: 2020-POL000317
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Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att utreda
möjligheterna att skapa samverkansavtal med Skånes kommuner kring ett
övertagande av elevhälsan.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-08-20
2. Motion 2020-06-04

§ 215 Svar på motion Tillskriva regeringen om satsningar på skånsk
järnvägsinfrastruktur
Ärendenummer: 2020-POL000371
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
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.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
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ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-09-15
2. Motion Tillskriva regeringen om satsningar på skånsk
järnvägsinfrastruktur

§ 216 Mål och riktlinjer för sådana angelägenheter som utförs av privata
utförare
Ärendenummer: 2020-POL000035
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer program med mål och riktlinjer för sådana
angelägenheter som utförs av privata utförare.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden,
kollektivtrafiknämnden, servicenämnden och psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden att ansvara för uppföljning och kontroll inom sina
ansvarsområde samt svara för att detta regleras i de
avtal/uppdragsbeskrivningar som träffas med utföraren.
3. Regionfullmäktige uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden,
kollektivtrafiknämnden, servicenämnden och psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden att årligen rapportera en sammanfattad bedömning
av uppföljningen, dess svårigheter och utvecklingen inom området.
Sammanfattning
Region Skåne ska enligt kommunallagen fastställa ett program med mål och
riktlinjer för sådana angelägenheter som utförs av privata utförarevarje
mandatperiod. Regionfullmäktige fastställde 2016-04-26 § 30 programmet för
första gången. Syftet med programmet är att föra frågorna om uppföljning till en
politiskt strategisk nivå och för att där fastslå grundkrav och omfattning,
struktur och ansvar. Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata
utförare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-07
2. Program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare
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§ 217 Instruktion för intern kontroll- process, plan, uppföljning,
rapportering och mall
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer process och instruktioner för intern kontroll.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation
upprättas inom Region Skåne samt tillse att denna utvecklas utifrån Region
Skånes kontrollbehov. I enlighet med reglementet för god hushållning och
intern kontroll ska övergripande tillämpningsanvisningar upprättas. Som ett led
i detta ansvar fastställer regionstyrelsen process och instruktioner inklusive mall
för det interna kontrollarbetet 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-05
2. Process och instruktioner inklusive bilagor och mall för intern kontroll

§ 218 Förlängning Klimatsamverkan Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000443
Regionstyrelsens beslut
1. Region Skånes samarbete med Länsstyrelsen Skåne och Skånes
Kommuner inom Klimatsamverkan Skåne förlängs i enlighet med
nuvarande utformning till 2022-12-31.
2. Förslag till framtida utformning av Klimatsamverkan Skåne under åren
2023-2030 ska tas fram i samverkan med Länsstyrelsen Skåne och
Skånes kommuner.
Protokollsanteckningar
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet vad gäller beslutspunkt 1 samt gör
bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes
Kommuner och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt för att få
ett effektivt skånskt klimatarbete som bidrar till bättre miljö, hälsa och regional
utveckling. Samverkan har gett goda resultat med minskade utsläpp och
uppväxlade medel.
I framtiden kan samverkan med fördel involvera fler aktörer. Samtidigt bör
representationen från bland annat Region Skåne ses över för att underlätta beslut
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och genomförande att nå antagna mål till 2030.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-28

§ 219 Definition närproducerat
Ärendenummer: 2020-POL000426
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen antar föreslagen definition för närproducerade livsmedel.
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
Paul Svensson (SD) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Enligt Region Skånes miljöprogram 2017-2020 ska andelen närproducerade
och/eller ekologiska livsmedel uppgå till minst 70 procent av den totala
livsmedelsbudgeten år 2020. Miljömålet säger att närproducerade livsmedel ska
prioriteras. Genom att definiera innebörden av närproducerat
bidrar regionstyrelsen med ytterligare ett redskap för att uppfylla miljömålet.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar avslag på ärendet.
Henrik Fritzon (S) yrkar på att definitionen närproducerat endast bör omfatta
Skåne.
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag
Ordföranden yrkar avslag på Sara Svensson (V) och 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 2020-10-23
2. Miljöprogram för Region Skåne 2017-2020

§ 220 Handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan Sydsverige
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan
och budget 2021 med utblickar för 2022 och 2023. Finansiering tas ur
regionstyrelsens budget.
Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) deltar inte i beslutet samt gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Samarbetet mellan regionerna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar,
Kronoberg och Skåne i Regionsamverkan Sydsverige är en framgångsfaktor
som gör det lättare att påverka i vissa frågor. För 2021 och framåt ligger fokus
på förutom kommunikation och påverkansarbete, genomförande av
arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning, revidering av
prioriteringsdokumentet för infrastrukturplanering samt samordning och
genomförande av insatser gällande bredbandsinfrastruktur och digitalisering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-26
2. Regionsamverkan Sydsverige - Handlingsplan och budget 2021

§ 221 Partistöd 2021
Ärendenummer: 2020-POL000514
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer partistöd 2021 till partierna i Region Skåne
i enlighet med föreliggande förslag.

Region Skåne

Datum

17 (23)

2020-11-12

Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar regionfullmäktige om partistöd till de partier som finns
representerade i regionfullmäktige i Region Skåne i enlighet med
bestämmelserna i kommunallagen, 4 kap, 29, 30 §§. Det totala partistödet 2021
uppgår till 30 190 338 kronor, som fördelas på ett grundstöd lika för samtliga
partier samt ett som ett stöd beräknat på antalet mandat per parti.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar att det samlade partistödet inför 2021 sänks med 15%
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-05
2. Fördelning av partistöd 2021 per parti
3. Partiernas inkomna redovisningar avseende partistödet 2019

§ 222 Svar på initiativärende. Laboratoriemedicin under hård press
Ärendenummer: 2020-POL000420
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
förvaltningschefen för Medicinsk service får i uppdrag att skyndsamt och i
samråd med fackliga representanter göra en översyn av den laboratoriemedicinska verksamheten och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa
tillräcklig bemanning, god arbetsmiljö och långsiktigt hållbara ekonomiska

Region Skåne

Datum

18 (23)

2020-11-12

förutsättningar.
Henrik Fritzon (S) föreslår även att eventuella resurstillskott som behövs för att
genomföra dessa åtgärder hämtas från de 907 miljoner som regionfullmäktige
2020-04-16 beslutade att ställa till regionstyrelsens förfogande för hantering av
effekter med anledning av Covid-19.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V) yrkande
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-12
2. Initiativärende 2020-09-10

§ 223 Svar på initiativärende. Erbjud kommunanställda i Skåne
kostnadstäckning för antikroppstest (Covid-19)
Ärendenummer: 2020-POL000418
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Henrik Fritzon (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Region Skåne tar fram en
modell för att finansiera kostnaden för antikroppstest till kommun- och
regionanställda i Skåne, som inte innefattas av avgiftsfrihet enligt Sveriges
kommuner och regioners SKR rekommendation, vid ett tillfälle under 2020.

Region Skåne

Datum

19 (23)

2020-11-12

Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-30
2. Initiativärende 2020-09-10
3. RD beslut 2020-09-01 Förtydligande och ändringar för PCR-testning och
antikroppstestning (serologi) avseende covid-19

§ 224 Svar på initiativärende. Protokoll från regional samverkan inför
politiska beslut i nämnderna
Ärendenummer: 2020-POL000421
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärende till regionstyrelsen föreslagit att
datumen för regional samverkan och MBL anpassas efter nämndssammanträden
så att protokoll finns i god tid inför beslut. Regionstyrelsen föreslås bifalla
initiativärendet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-16
2. Initiativärende 2020-09-10

§ 225 Svar på initiativärende. Utvärdera och utveckla framåt efter
pandemin
Ärendenummer: 2020-POL000424
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet med hänvisning till Region
Skånes olika insatser för att utvärdera den pågående covid-19 pandemin.

Region Skåne

Datum

20 (23)

2020-11-12

Sammanfattning
Sara Svensson (V) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att en samlad
utvärdering görs av regionens arbete under pandemin för att dra lärdomar för
framtiden samt att utvärderingen görs i samarbete med universitet och
forskning, genom exempelvis KEFU.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-21
2. Initiativärende 2020-09-10

§ 226 Valärende. Centrala funktionshindersrådet
Ärendenummer: 2020-VAL000074
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen utser Jacqueline Maly (SD) som ersättare i Region
Skånes Centrala Funktionshindersråd till och med 2022-21-31
efter Annelie Fälth Simonsson (SD) som avsagt sig uppdraget.
Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Region
Skånes Centrala Funktionshindersråd och därmed måste en ny ersättare väljas.

§ 227 Initiativärende. Gör ett omtag i reglementet för färdtjänst
Ärendenummer: 2020-POL000523
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen
Sammanfattning
Sara Svensson (V) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen
att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att tidigare reglemente
för färdtjänst gäller i väntan på att ett nytt förslag har varit ute på remiss till
berörda organisationer och antagits i regionfullmäktige samt
att funktionshinderrådet, pensionärsrådet och samtliga berörda
intresseorganisationer ges möjlighet att yttra sig innan ett nytt förslag
återkommer för beslut.
I ärendet finns följande dokument

Region Skåne

Datum

21 (23)

2020-11-12

1. Initiativärende 2020-11-12

§ 228 Initiativärende. Utöka testkapaciteten och inför snabbtester
Ärendenummer: 2020-POL000528
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat med hänvisning till
att Region Skåne införde möjlighet till snabbtest 12/11 samt att det redan
finns ett pågående uppdrag att utöka Region Skånes testkapacitet för
PCR-test.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regiondirektören till sammanträdet med regionstyrelsens arbetsutskott den 24/11
återkommer med en rapport om snabbtester (antigentester) kan användas i
Region Skåne samt att regiondirektören ges i uppdrag att utöka Region Skånes
testkapacitet för PCR-test
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.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
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), Paul Svensson (SD) och Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).

Region Skåne

Datum

22 (23)

2020-11-12

Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), Andreas Schönström (S),
Yvonne Augustin (S), och Mattias Olsson (S),
Avstår
Sara Svensson (V)
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-11-16

§ 229 Initiativärende. Stå upp för kvinnorna i Polen
Ärendenummer: 2020-POL000533
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och återkomma till regionstyrelsen
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att Region
Skåne tar initiativ till att själv eller tillsammans med andra regioner inleda en dialog med regeringen för att genom statlig finansiering kunna erbjuda polska
kvinnor subventionerade aborter i Sverige till samma avgift som för svenska patienter.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-11-12

Det ska föras till protokollet att ärende 22, Upplösning av
samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma och ingående i gemensamt
samordningsförbund Finsam Burlöv-Kävlinge-Lomma-Staffanstorp, utgick från
sammanträdet.

Vid protokollet

Region Skåne

Datum

23 (23)

2020-11-12

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2020-11-18

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon
2:e vice ordförande

Regionstyrelsens sammanträde 2020-11-12

RESERVATION
Ärende 8. Gemensam upphandling av inhyrning från bemanningsföretag
Att minska beroendet av hyrpersonal är viktigt. För att nå dit behöver man arbeta på många håll. Att stärka
arbetsmiljön i regionen är en viktig lösning liksom att bygga upp egna interna resurspooler, men att göra
gemensamma upphandlingar och strukturera upp när och hur man använder tillfällig personal är en annan.

Vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle återremitteras. Anledningen till det var att vi hade frågor som inte
besvaras i underlaget kring exempelvis vilka skallkrav som är väsentliga för Region Skåne ska ha i en sådan
här stor och gemensam upphandling. Krav på exempelvis meddelarfrihet, kollektivavtal och
ramupphandlingens längd var exempel som vi angav för att yrka på återremiss. Då vårt yrkande inte vann
regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet, och beklagar att det inte fanns något intresse bland de
andra partierna att noga resonera kring de här frågorna innan ärendet gick vidare för definitivt beslut.

Kristianstad 2020-11-12

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Reservation
Regionstyrelsen 2020-11-12
Ärende nr 10 ”Regional persontågsstrategi”
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till förslaget till tågstrategi, men
reserverar oss för eget förslag som innehåller förslag om att behandla några
områden som vi tycker saknas eller ligger för sent i planeringen.
• Persontrafik Ängelholm – Åstorp, inkl pågatågsstation i Spannarp.
Sett till planerna fram till 2040 så vore detta den enda kvarvarande sträckan
med enbart godstågstrafik. Sydligare delar kommer få persontågstrafik inom
kort, på den s.k Söderåsbanan och söder därom även Lommabanan.
Ängelholm-Åstorp skulle bli en länk för att knyta ihop nordvästra och
nordöstra Skåne med spårbunden persontrafik, och även kunna avlasta
Västkustbanan upp till Ängelholm.
• Rinnebäck, ny station på Lommabanan vid Arlöv.
Med de stationer som finns vid öppnandet av Lommabanan för persontrafik,
så kommer tågen tyvärr att åka förbi den västra delen av Arlöv utan att
stanna. I dess närområde finns ett stort och växande befolkningsunderlag,
som med nuvarande planer inte kommer kunna utnyttja Lommabanan.
Byggs en station vid Rinnebäck så kan Lommabanans kapacitet utnyttjas
bättre, vilket även skulle avlasta kollektivtrafiken i det belastade stråket
Malmö-Lund.
• Kontinentalbanan
På sidan 39 bör framgå att banan bör kompletteras med en ny station vid
Fosie. Befolkningsunderlaget i närområdet av en sådan station är betydande
och det är relativt långt till idag befintliga stationer. I den schematiska bilden
över dagens tågtrafik på bl.a sidan 9 visas linjer från Ystad och Trelleborg via
kontinentalbanan till Malmö C. Om dessa linjer blir verklighet bör dessa
kunna göra uppehåll på station Rosengård, både p.g.a befolkningsunderlaget
och kopplingar till flera viktiga stadsbusslinjer.
_________________________________________________________________________________________________________________
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• Trelleborgsbanan, direktförbindelse till Danmark.
Sverigedemokraternas ser det som viktigt att alla grenar med spårbunden
persontrafik ut från Malmö får direktförbindelse med Danmark, och vill
därför tidigarelägga satsningen på Öresundståg på denna sträcka.
• Dubbelspår Hässleholm – Kristianstad.
Sträckan har redan idag nått sitt kapacitetstak. Sverigedemokraterna skulle
därför vilja se ett aktivt arbete mot att fastställa ett färdigår på denna sträcka,
som i dagsläget är Sveriges mest trafikerade enkelspårsträcka.
• Fler tågstopp Markarydsbanan.
Sverigedemokraterna vill se fler tågstopp på Markarydsbanan, i Mala,
Vankiva och Emmaljunga. Idag trafikeras dessa samhällen med bussar, som
körs med förlust.

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Niclas Nilsson
Johan Wifralius
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-11-12

RESERVATION
Ärende 10. Regional persontågsstrategi
Vänsterpartiet anser att persontågsstrategin skulle behöva vara mer visionär och inriktad på att skapa
förtroende för kollektivtrafiken där det idag är svagt. Strategin behöver vara mer offensiv i förhållande till
infrastrukturinvesteringar och att skapa nya resandemönster. Det är viktigt att om vi ska kunna leva upp till
resandemålen, strategier för det flerkärniga Skåne och de fem prioriterade ställningstagandena för Det
öppna Skåne 2030.

Vänsterpartiet yrkade på återremiss dels på grund av ovan anförda argument, men också på grund av den
svaga politiska diskussion denna strategi har fått innan beslutet i regionstyrelsen. De sista ändringarna i
dokumentet gjordes så sent som någon dag innan regionstyrelsen tog beslut om strategin.

Då vårt yrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

Kristianstad 2020-11-12

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen 2020-11-12
Protokollsanteckning
Ärende 10: Regional persontågstrategi
Miljöpartiet har varit mycket kritiska till hanteringen av tågstrategiärendet som borde ha varit
ett underlag till trafikförsörjningsprogrammet, då spårburen trafik är en bärande del i
måluppfyllnaden. Vi ser att den föreslagna persontågsstrategin tycks vara ett genuint försök
att nå målen och är i många delar välbearbetad och sammanhängande. De föreslagna
åtgärderna framstår dock som ett yttersta minimum för måluppfyllnad, vilket innebär att det är
känsligt för vilka antaganden som ligger till grund och framtida omvärldsförändringar. De
politiska målen för omställning av trafiksystemet kommer att behöva skärpas framöver.
Strategin måste vara levande och kunna utvecklas. Det är därmed en svaghet att
programmet inte har någon känslighetsanalys för olika scenarier för framtida strategiska
förändringar med risk att bygga in sig i en strategi som lämnar sämre utrymme att utvecklas.
Det förefaller exempelvis osannolikt att det inte kommer att behövas nya spår och stationer,
och framstår politiskt oambitiöst. Det vore också bra att analysera hur strategin måste
förstärkas om bilismen utvecklas i fel riktning, till exempel om motorvägssatsningar
genomförs. Likaså är finns det olika möjligheter kring utveckling av Öresundsförbindelser,
som torde ha stor påverkan på strategin. En av de stora bristerna är att lätt spårtrafik såsom
spårväg, snabbspårväg, duospårväg, metrosystem inte omfattas av strategin. Dessa är
kritiska för att uppnå målen i trafikförsörjningsprogrammet. Möjligheter att använda befintlig
spårinfrastruktur, med enklare kompletteringar samt omvandling av befintliga väg- och
järnvägsbankar kan till exempel övervägas som ett kostnadseffektivt sätt att öka kapacitet,
framkomlighet och tillgänglighet. Vi ser också att det är viktigt att utnyttja spårinfrastrukturen
så mycket som möjligt, eftersom den är kostsam och tar lång tid att utöka och därmed
kommer att vara otillräcklig för lång tid framöver. I det ljuset ser vi behovet att de tåg som ska
trafikera spåren måste vara så långa som möjligt och ha plats till så många passagerare som
möjligt. Inte minst måste därför perronger och stationer anpassas för den möjligheten och
inte byggas för korta.
Skåne riskerar att förfördelas i nationella infrastruktursatsningar. I stor del beror det på en
bristande insikt och enighet bland skånska intressenter och därmed otydliga önskemål mot
den nationella nivån. Bland annat finns ett helt obegripligt motorvägsvurmande som
förts in av politiska intressen. Det är helt tokigt när det krävs massiva investeringar för en
hållbar framtid. Därmed uppmanar vi till att tydligt prioritera satsningar på spårtrafik och
stryka motorvägssatsningar i det vidare arbetet utifrån strategin.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2020-11-12
Ärende nr 11 ”Nya biljettyper i kollektivtrafiken”
7-dagarsbiljetten har varit en succé och bidragit till nöjda resenärer under en
besvärlig tid präglad av en pandemi som vi ännu inte ser något slut på. Många
resenärer har vant sig vid biljetten och det skulle väcka irritation om vi åter ändrade
till något annat. Istället för att ta bort 7dagars-biljetten, menar vi sverigedemokrater
att den borde göras till en permanent del av Skånetrafikens utbud av biljettyper.
Biljetten ”10 enkla” ställer vi oss positiva till som en utökning av utbudet, men vi är
kritiska till 10/30-biljetten. Bl.a verkar den ogenomtänkt när det gäller
prissättningen. T.ex är 14 dagars resande inom hela Skåne med 2 st 7dagarsbiljetter
ca 200 kr billigare än de 10 dagar man får resa med 10/30-biljetten. Vi ser också en
fara för att biljetten kommer upplevas som krånglig och att resenärer riskerar att
åka på ogiltig biljett för att de inte förstår hur den fungerar.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne

Niclas Nilsson
Johan Wifralius

_________________________________________________________________________________________________________________
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Regionstyrelsens sammanträde 2020-11-12

RESERVATION
Ärende 11. Nya biljetter i kollektivtrafiken
Vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle avslås och därmed att nuvarande modell med 7-dagarskort skulle
bestå ett tag till.

Även om vi haft åsikter om prisnivå så menar vi att nuvarande 7-dagars biljett på ett bra sätt uppfyller de
behov som finns hos resenärerna under pandemin. Vi menar också att fler förändringar under pågående
pandemi snarare kommer förvirra än att underlätta i en redan ansträngd situation.

Nu liggande förslag med en 10/30 biljett gör däremot inte detta. Alliansens förslag innebär dessutom att
priset mer än fördubblas för den som behöver resa under en begränsad period. En drastisk prishöjning som i
underlaget till beslutet dessutom förvanskas genom att jämförelsepriset för ett 30-dagars kort inte redovisas
korrekt. Det är oerhört uppseendeväckande att redovisa vilseledande när nya biljetter införs.

Då vårt yrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

Kristianstad 2020-11-12

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen 2020-11-12
Protokollsanteckning
Ärende 11: Nya biljettyper i kollektivtrafiken
Den föreslagna nya biljetten “10/30” innebär att tio 24-timmarsbiljetter som måste användas
inom 30 dagar kan köpas med en rabatt. Detta svarar inte mot många resenärers behov i
den aktuella pandemisituationen. Som visats med stor tydlighet kan nya hårda regler kring
resandet införas med mycket kort varsel och i dagsläget uppmanas ju till och med
resenärerna att avstå sin resa om den inte är helt nödvändig. För en del är det därför
vanskligt att lägga ut stora belopp och sen inte vara säker på att biljetterna kan användas
innan de 30 dagarna har gått. I synnerhet gäller det äldre, studenter och de med osäkra
anställningsvillkor, arbetstider och inkomster. Miljöpartiet menar därför att 30dagarsbegränsningen inte ska gälla under pandemin utan exempelvis 10/365 vore mer
rimligt.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning

Regionstyrelsen 2020-11-12

12. Skånes befolkningsprognos

Enligt den nya befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen öka med 8,8 procent,
eller 121 000 invånare till 2029. Det är framförallt barn och personer i åldrarna 80 år och
äldre som förväntas öka mest fram till 2029. En förändrad åldersstruktur med fler äldre
kommer påverka behoven av sjukvård.
Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen påtalat behovet av att tillföra resurser till
sjukvården utifrån den växande och åldrande befolkningen. Alliansen har i budget för 2020
inte haft någon demografiuppräkning vilket har inneburit att budgeten inte justeras utifrån den
ökande befolkningen. För budget 2021 har Alliansen till slut tagit till sig av vår kritik och
infört demografiuppräkning. Det är positivt. Men det är fortfarande tydligt att Skånes sjukvård
behöver mer resurser. Idag har Skåne Sveriges tredje lägsta skatt. Socialdemokraterna
föreslog att skatten skulle höjas med 25 öre till 11.43 kr. Något som alliansen röstade emot.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

Regionstyrelsens sammanträde 2020-11-12

RESERVATION
Ärende 13. Motion om klimatnödläge
Vänsterpartiet yrkade på att motionen skulle bifallas. Vi beklagar att engagemanget i klimatfrågan inte är
större hos alliansen än att man avslår en motion om att utlysa klimatnödläge, något som hundratals andra
städer, regioner och länder har gjort. Vi står idag inför en av mänsklighetens största utmaningar – att klara
klimatmålen och lyckas bromsa klimatpåverkan. Vi behöver fler konkreta beslut för att möta klimatkrisen. Vi
behöver utlysa klimatnödläge och vi behöver tillskjuta resurser för att nå dit. Det står klart att regionen
behöver höja ribban i klimatarbetet och se till att leva upp till de mål som finns och mer därtill.

Då vårt yrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet

Kristianstad 2020-11-12

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen 2020-11-12
Protokollsanteckning
Ärende 13: Motion om klimatnödläge
Året är 2020 och vi har länge nog känt till att det finns katastrofala risker med ett förändrat
klimat. Vi har länge vetat att det är vi människor som eldar på förändringen och att det är upp
till oss att ändra vårt beteende, för att rädda världen såsom vi känner den. Att acceptera det
faktum att vi befinner sig i ett klimatnödläge vore en viktig signal från Region Skåne. Från
den politiska församling som ansvarar för utvecklingen i vår del av världen. Vi har alla
förutsättningar att ta ett ledarskap och vara en tydlig drivkraft för att ta klimatfrågan på allvar.
Många andra politiska församlingar, inklusive EU, har gjort det. Miljöpartiet frågar sig varför
Alliansen i Skåne inte vill eller vågar göra detta viktiga ställningstagande och skicka signalen
att det är på riktigt nu, att vi alla tillsammans måste agera utifrån att vi är i ett nödläge. Inte
tuffa på i samma vanliga takt och ignorera att världen förändras.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Ärende 15 ”Motion samverkan kring elevhälsan”
Regionstyrelsen 2020-11-12
Behovet av en bättre fungerande elevhälsa är allt mer akut. Skolan är den plats där alla barn finns
och ses. Förutsättningen för en fungerande elevhälsa är en fungerande organisation och struktur.
Ett problem är att behålla eller decentralisera elevhälsan till att vara enskild rektors ansvar. Det
finns många rektorer som förstår att förutsättningen för godkända betyg är att barnen har en god
psykisk och fysisk hälsa. Men att klara prioriteringar mellan pedagogik och resurser för
elevhälsans läkare, sjuksköterska, psykologer, kuratorer, specialpedagoger och SYV, är närmast
omöjligt.
Dessutom har den kompetenta elevhälsans insatser stor betydelse för kommunen och regionen
på både kort och lång sikt. Misslyckande elevhälsoinsattser märks som hemmasittare,
skadegörelse, kriminalitet, sjukskrivningstal, missbruk, våldsbrott, fetma, hypertoni, diabetes och
självskadebeteende för att lyfta några exempel.
Samhället, eleverna, föräldrarna och skolan behöver den samlade barn- och ungdomshälsan.
Samorganiserad av kommun och landsting. Med tvärprofessionell kompetens och möjligheter till
att göra insatser redan innan barnet fötts, fram tills barnet vuxit upp.
Att bryta en persons hälsovårdsinsatser med start vid skolstarten för att åter hamna inom
regionens område efter skolans slut som det ser ut idag kan inte vara optimalt. Om Regionen fick
ansvaret för skolhälsovårdsteamen så kunde samordningsvinster göras och ingången till övrig
hälso- och sjukvård kunde ske på ett mer smidigt och samordnat sätt.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
Johan Wifralius
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Reservation gällande motion om att tillskriva regeringen
om satsningar på skånsk järnvägsinfrastruktur
Regionstyrelsen 2020-11-12
Ärende nr 16 ”Svar på motion: Tillskriva regeringen om satsningar på
skånsk järnvägsinfrastruktur”
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.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
Johan Wilfralius
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Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-11-12
Ärende 19. Förlängning Klimatsamverkan
Vi Sverigedemokrater valde att inte delta i beslutet att förlänga klimatsamverkan
eftersom vi inte anser att den rådande klimat- och energipolitiken är ekonomiskt
försvarbar. Den leder inte heller till att de globala utsläppen minskar snabbare.
Den klimat- och energipolitik som regeringen bedriver är inte
samhällsekonomiskt försvarbar. Det finns inte heller några belägg för att den
snabbar på minskningen av de globala koldioxidutsläppen. Detta har bl.a.
uppmärksammats av Finanspolitiska rådet och konjunkturinstitutet.
Sverige och svenskarna är förtjänta av en realistisk och effektiv klimatpolitik där
man förstår att vi inte bidrar till något meningsfullt varken för oss eller världen i
stort genom att försämra villkoren för vanligt folk och svensk industri.
Sverigedemokraterna står för en politik där Sverige lever upp till sina åtaganden
vad gäller utsläpp av växthusgaser. Det vi motsätter oss är ineffektiva och direkt
skadliga åtgärder som slår mot svensk ekonomi och framför allt mot människor
på landsbygden utan att bidra till något. Den ökända platspåseskatten är ett
exempel på en verkningslös skatt som inte bidrar till att förbättra miljön eller
klimatet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne

Niclas Nilsson
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RESERVATION
Ärende 20. Definition närproducerat
Vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle avslås. Regionens miljömål tar både upp närproducerat och
ekologiskt. I ärendet beskrivs behovet av en definition av närproducerad mat som grundat på att det är ett
sätt att nå miljömålet utifrån givna budgetförutsättningar. Effekten av att definiera närproducerat är alltså att
man då lättare kan nå målet utan att öka inköpen av ekologiska varor.

Vi menar att regionen i grunden behöver göra precis motsatsen, genomföra en stor omställning för att i
upphandlingar av mat prioritera ekologiskt mycket högre än vad som görs idag, samtidigt som vi arbetar med
att reducera transporter och stödja lokal produktion.

Då vårt avslagsyrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

Kristianstad 2020-11-12

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-11-12
Ärende 20 Definition Närproducerat.
Sverigedemokraterna vilka startade processen med att definiera närproducerat via
initiativärende i Servicenämnden anser att bifallen definition är väl avvägd, och
förhoppningsvis kommer att bidra till att regionens inköp av närproducerade
livsmedel kraftigt ökar.

För Sverigedemokraterna Region Skåne

Niclas Nilsson
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Regionstyrelsen 2020-11-12
Protokollsanteckning
Ärende 20: Definition närproducerat
Miljöpartiet motsäger sig förslaget som betyder att Region Skåne prioriterar icke-ekologisk
mjölk från Jylland framför ekologisk mjölk från Skåne. Vi ifrågasätter varför Alliansen med
stöd av Sverigedemokraterna vill lägga grunden för ett handelskrig mellan Sveriges regioner.
Med detta beslut skickar Skåne en tydlig signal att livsmedelproduktionen i hela Danmark
ska stödjas och livsmedelproduktionen i exempelvis Mälardalen ska väljas bort. För Skåne är
livsmedelsproduktionen en viktig näring som behöver ges goda villkor att utvecklas men det
måste ske genom andra styrmedel. Hur ställer vi oss om Stockholm skulle välja bort skånska
livsmedel till förmån för mat från Svealand och Finland?
I mångt och mycket är det ett administrativt luftslott som detta beslut konstruerar. Ett luftslott
som inte går att styra efter då det inte är förenligt med lagstiftning. Ett luftslott som kräver att
administratörer lägger mer tid på att checka rutor för om ett tunnbröd är producerat på rätt
sida regiongränsen.
Samtidigt drar Alliansen undan mattan för ekologisk produktion som gynnar biologisk
mångfald. Detta är allvarligt då vi vet att den biologiska mångfalden är hotat och bin och
andra viktiga pollinerare får försämrade förutsättningar. Med all kunskap vi har, eller borde
ha, om ekosystemens betydelse är detta galenskap.
Miljöpartiet är positiva till att man köper närodlade produkter. Vi är positiva till att Sverige
ökar sin självförsörjningsgrad, vilket är i motsats till detta förslag som prioriterar hela
Danmark framför över halva Sverige. Vi inser att den biologiska mångfalden måste skyddas
och att den ekologiska livsmedelsproduktionen är viktig. Vi förstår att ett handelskrig mot
övriga Sverige är en katastrof och vi förstår inte hur Alliansen släppt fram ett så undermåligt
förslag efter att ha berett frågan i flera år. Då Miljöpartiet inte har en ordinarie ledamot i
regionstyrelsen använder vi denna protokollsanteckning för att med kraftiga ordalag motsätta
oss beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-11-12

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 21. Handlingsplan och budget 2021 Regionsamverkan Sydsverige
Vänsterpartiet valde att inte delta i detta beslut då budget och handlingsplanen i Regionsamverkan
Sydsverige i mångt hanteras inom regionsamverkan. Det gör att vi som företräder andra partier än de två
största inte har så stor representation. Det blir ett demokratiskt underskott när underlag förhandlas i
samverkansorgan och kommer färdiga till arbetsutskottet och regionstyrelsen. Det vore önskvärt att politiken
i Region Skåne förberedde sitt agerande på ett mer inkluderande sätt än vad fallet är idag.

Kristianstad 2020-11-12

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Reservation
Regionstyrelsen 2020-11-12.
Ärende 23, Partistöd 2021

Vi anser att partistödet är allt för generöst i Region Skåne och anser att
det är rimligt att göra en besparing på 15 procent. I vår budget för 2021
budgeterade vi för denna sänkning med 15 procent

Då vårt yrkande ej vann gehör önskar vi reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Niclas Nilsson
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Reservation
Ärende 25. ”Initiativärende erbjud kommunanställda i Skåne
kostnadstäckning för antikroppstest (covid-19)”
Regionstyrelsen 2020-11-12
Regionfullmäktige beslutade i juni att anta rekommendationen från SKR om en
egenavgift på 200 kronor för antikroppstestning gällande covid-19.
Personal inom hälso-och sjukvård, omsorg samt brukare inom särskilt boende och
hemtjänst är undantagna avgiften. Det finns dock fler personalkategorier där det
kan vara värdefullt att veta om man har antikroppar, även om det inte på något sätt
innebär att åtgärderna mot smittspridning kan ignoreras.
Exempelvis kan det finnas ett stort värde i att veta smittspridningsläget inom
skolan, då många barn och unga kan vara bärare av coronaviruset utan att visa
symtom. Likaså kan det finnas ett värde av att kartlägga smittspridningen i
kollektivtrafiken där många människor rör sig, genom att testa våra anställda.
Då smittspårning är Region Skånes ansvar anser Sverigedemokraterna att samtliga
kommun-och regionanställda i Skåne bör erbjudas ett kostnadsfritt antikroppstest
vid ett tillfälle under 2020.

Med anledning av ovanstående yrkar vi bifall till initiativärendet.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Niclas Nilsson
Johan Wifralius
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Protokollsanteckning

Regionstyrelsen 2020-11-12

25. Initiativärende erbjud kommunanställda i Skåne kostnadstäckning för
antikroppstest

Eftersom vi socialdemokrater har lämnat in ett initiativärende i HSN om att antikroppstest bör
vara gratis vill vi lämna en protokollsanteckning på det här ärendet. Socialdemokraterna
röstade inte för SD:s ärende utan vidhåller att alla antikroppstester bör vara gratis.
Antikroppstestningen i Region Skåne påbörjades efter att SKR och staten kommit överens om
en ersättningsnivå om 750 kr/taget prov för regionerna. SKR enades då också om en
rekommendation att ta ut en egenavgift om 200 kr för testerna som skulle ligga utanför
högkostnadsskyddet. En rekommendation som vi Socialdemokrater stod bakom både i SKR
och i Region Skånes beslut i regionfullmäktige i juni. Men förutsättningarna som rådde vid
det fattade beslutet är nu förändrade.
I ärendet som regionfullmäktige beslutade om i juni framkommer att provtagningskostnad
inklusive analys kommer uppgå till 646 kr. I det avtal som Region Skåne har tecknat med 6
privata leverantörer som ska utföra antikroppstesterna framkommer att testerna blir väsentligt
billigare för regionen, ersättning per prov och analys uppgår endast till 475 kr. Alltså 171 kr
mindre än vad som uppgavs i ärendet som regionfullmäktige fattade beslut om. Det innebär en
markant ökning av intäkter för Region Skåne utifrån den ersättning vi får från staten för
testerna.
Socialdemokraterna anser därför att det inte längre är rimligt att ta ut en patientavgift för
antikroppstesterna. Genom att ta bort egenavgiften är det också sannolikt att fler skåningar
testar sig vilket också förbättrar Skånes arbete mot smittspridning.

För Socialdemokraterna i regionstyrelsen

Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne

