Servicenämnden
PROTOKOLL §§ 51-63
Datum

2020-12-03
1 (9)

Protokoll från servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-03 09.00 – 15.00
Teams

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M) 1:e vice ordförande, §§ 51 - 61
Katarina Ståhlberg (KD), tjänstgörande ersättare för John Eklöf (M), §§62-63
Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M)
Helena Grahn (M), tjänstgörande ersättare för Vakant (M)
Mikael Stamming (C)
Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)

Ersättare
Björn Magnusson (L)
Katarina Ståhlberg (KD)
Torbjörn Sköld (S)
Lena Axelsson (S)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
Alexander Aardgaard (SD)
Alexander Jonsson (SD)

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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Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg, Regionfastigheter
Anders Johansson, biträdande fastighetsdirektör
Tomasine Beckman Edén, Regionfastigheter
Ulrika Persson, Regionfastigheter
Anna Petersson, Regionfastigheter
Linda Strömbäck, Regionfastigheter
Camilla Steén, Regionfastigheter
Petra Larsson, servicedirektör
Lars Hagdahl, biträdande servicedirektör/HR-chef
Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Magnus Petersson, Regionservice
Mikael Wihlborg, Regionservice
Mikael Nilsson, Regionservice
Conny Santana Dahlqvist, Regionservice
Karin Heimgård, Regionservice
Helena Rappe, Regionservice
Eric Nordqvist (L), politisk sekreterare
André Lindstrand, facklig företrädare, Kommunal
Annette Murray, facklig företrädare, SACO
Victor Lindén, facklig företrädare, Vision
Emelie Nilsson, koncernstab kansli
Lars Palander, sekreterare

§ 51 Val av justeringsperson
Jonas Esbjörnsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 52 Verksamhetsinformation
- Aktuellt från Regionfastigheter/Magnus Windblixt
- Fastighetsägarinvestering/Anders Johansson
- Status strategiska projekt/Magnus Windblixt
- Upphandling, krav kollektivavtal underentreprenörer/Tomasine Beckman Edén
- Aktuellt från Regionservice/Petra Larsson
- Måltider/Magnus Petersson
- Parkering/Mikael Wihlborg, Mikael Nilsson

Region Skåne

Datum

3 (9)

2020-12-03

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut 2020 - servicenämnden december
Ärendenummer: 2020-POL000002
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Delegationshandlingar till servicenämnden sedan föregående nämndsmöte
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-12
1.1 Upphandling av patientmåltider till sjukhusen Malmö, Lund,
Trelleborg och Landskrona/Ärendenummer 2020-POL000250

§ 54 Månadsuppföljning med prognos januari - oktober 2020,
Servicenämnden
Ärendenummer: 2020-POL000132
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande månadsrapport för nämndens
ansvarsområde.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för resultat 2020 efter oktober
för Regionfastigheter och Regionservice.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-22
2. Månadssammandrag per oktober 2020

§ 55 Verksamhetsplan och budget 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107

Region Skåne

Datum

4 (9)

2020-12-03

Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer upprättat förslag på verksamhetsplan och
internbudget 2021, för Regionfastigheter och Regionservice.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Angela Everbäck (MP) deltar ej i beslutet
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2020-11-02, § 194, om Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021-2023.
Ordföranden Inger Tolsved Rosenkvist (L) yrkar att servicenämnden beslutar
enligt föreliggande beslutsförslag
Angela Everbäck (MP) yrkar på återremiss vilket ordförande avslår.
Ordföranden ställer sitt förslag och Angela Everbäcks återremissyrkande under
proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-25
2. Verksamhetsplan 2021 servicenämnden 2020-11-25

§ 56 Intern kontrollplan 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer plan för internkontroll i enlighet med
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regionstyrelsens beslut 2020-11-12, § 217.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2020-11-12 § 217, om process, plan, uppföljning,
rapportering och mall för intern kontroll 2021. Enligt kommunallagen har varje
styrelse och nämnd skyldighet att inom sitt område se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i överigt
tillfredsställande sätt.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-24
2. Förenklad översikt Servicenämndens plan för intern kontroll 2021.
3. Servicenämndens plan för intern kontroll 2021.
4. Instruktion för intern kontroll 2020-11-03.

§ 57 Upphandlingsplan 2021 - Regionfastigheter
Ärendenummer: 2020-POL000203
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande upphandlingsplan 2020
2. Servicenämnden fastställer föreliggande upphandlingsplan 2021
3. Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att bereda upphandlingar och
förlängningar enligt föreliggande förslag
Sammanfattning
Enligt Reglemente för regionstyrelsen, nämnder och revisorerna i Region Skåne
27 § 5 stycket ansvarar servicenämnden för upphandlingar inom sitt
ansvarsområde. Ärendet beskriver hur servicenämnden genomför upphandlingar
och förlängningar under 2021.
Ärendet beskriver även att behov av nya upphandlingar har tillkommit under
2020, varför tillägg föreslås i Upphandlingsplan 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-22
2. Upphandlingsplan 2021 Regionfastigheter 2020-11-19
3. Upphandlingsplan 2020 Regionfastigheter 2020-09-17

§ 58 Upphandlingsplan 2021 - Regionservice
Ärendenummer: 2020-POL000203
Servicenämndens beslut
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1. Servicenämnden fastställer föreliggande upphandlingsplan 2021.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att bereda upphandlingar
och förlängningar enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Enligt Reglemente för regionstyrelsen och nämnder i Region Skåne, 27 § femte
stycket, ansvarar servicenämnden för upphandlingar inom sitt
ansvarsområde. Ärendet beskriver hur servicenämnden genomför upphandlingar
under 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-03
2. Upphandlingsplan 2021 Regionservice 2020-12-03

§ 59 Hyresavtal för fastighet Apollo 15, Klippan - omförhandling.
Ärendenummer: 2020-POL000531
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal enlig
förslag.
Sammanfattning
Omförhandlat hyreskontrakt avseende fastighet Apollo 15, Klippan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-15
2. Hyreskontrakt fastighet Apollo 15, Klippan

§ 60 Initiativärende. Ljusgårdar CSK
Ärendenummer: 2020-POL000216
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden bifaller initiativärendet med hänvisning till bifogad
utredning.
2. Servicenämnden beslutar att avslå vidare hantering av ärendet.
Sammanfattning
I intitiavärendet från Sverigedemokraterna föreslås en inglasning av
innergårdarna på CSK, Centralsjukhuset i Kristianstad.
I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2020-12-03
2. Kostnadsbedömning Inglasning innergårdar, 2020-10-09
3. Utredning energibesparing inglasning innergårdar
4. PM brandtekniska krav inglasning innergårdar
5. Initivärende inglasning innergårdar CSK

§ 61 Svar på initiativärende. Köp in vildsvinskött i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000365
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden bifaller initiativärendet.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att hantera den fortsatta
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärende föreslagit att servicenämnden ger i
uppdrag till servicedirektören att se över möjligheten för Region Skåne att köpa
in mer vildsvinskött.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-20
2. Initiativärende Köp in vildsvinskött i Region Skåne 2020-08-27

§ 62 Svar på initiativärende. Parkering på SUS Lund och Malmö
Ärendenummer: 2020-POL000364
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden anser initiativärendet besvarat genom vad som anförs i
ärendet.
Protokollsanteckning
John Eklöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i ett initiativärende till servicenämnden föreslagit att
servicedirektören och fastighetsdirektören ska ges i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att månadskort avseende parkering på SUS, skall gälla på
både i Malmö och Lund.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-25
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2. Initiativärende Parkering på SUS Lund och Malmö 2020-08-27

§ 63 Svar på initiativärende. Parkeringssituationen för de som är anställda
på regionens olika sjukhus
Ärendenummer: 2020-POL000271
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden anser initiativärendet besvarat genom vad som anförs i
ärendet.
Protokollsanteckning
John Eklöf (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i ett initiativärende i servicenämnden yrkat att
servicenämnden ska ges i uppdrag att till anställda med månadskort köpt från
Region Skåne införa ett antal reserverade parkeringsplatser inom varje
sjukhusområde, i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-25
2. Initiativärende Parkeringssituationen 2020-05-14

Vid protokollet
Lars Palander
Sekreterare
Justeras 2020-12-10

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning Socialdemokraterna
Servicenämnden 201203
4. Verksamhetsberättelse januari-november 2020
Regionfastigheter har ett prognosticerat underskott om -17,4 miljoner kronor jämfört med
budget och resultatkrav för 2020.
Regionservice har ett prognostiserat underskott på - 65,2 mkr jämfört med budget och
resultatkrav för 2020.
Då Socialdemokraterna hade ett annat budgetförslag som innebar större anslag till sjukvården
och ett effektiviseringskrav om en procent och inte det orealistiska besparingskravet om två
procent som Alliansen, lämnar vi en protokollsanteckning.

Jonas Esbjörnsson (S), gruppledare servicenämnden.

Servicenämnden 20201203
Protokollsanteckning
Ärende 4. Månadsuppföljning med prognos januari - oktober
2020
Ärendenummer: 2020-POL000132
Miljöpartiet noterar att det generella sparbeting om 2% som Alliansen ålagt
nämnderna och därmed även Servicenämnden är ett krav som inte var rimligt för
Regionservice. Miljöpartiet är fortsatt kritiskt till att Regionservice ålagts skära ner
på ekologiska livsmedel med 9 miljoner i budgeten.
Resultatkravet för servicenämnden är på 45,7 miljoner kronor, varav 23,3 miljoner
kronor är fördelat till Regionservice. Regionservice ackumulerade resultat per
oktober 2020 slutar på -17,7 Mkr (exkl Covid -2,3 Mkr) vilket ger en avvikelse mot
budget motsvarande -37,4 Mkr (exkl Covid -22 Mkr). Bedömningen är att
Regionservice inte når en budget i balans under 2020. Prognosavvikelsen består av
följande poster: • Lokalvård -21,9 Mkr • Införandekostnader och nedskrivning av
CAFM -12,0 Mkr • Servicevärdar Malmö -14,0 Mkr • Parkeringsintäkter -9,5 Mkr •
Personalmatsalar -7,4 Mkr.
För Regionfastigheter är resultat per oktober 127,5 miljoner kronor, vilket är 69,8
miljoner kronor bättre än ackumulerad budget. Prognos för helåret beräknas till 5,2
miljoner kronor, vilket understiger förvaltningens årsbudget och resultatkrav med 17,4 miljoner kronor.
Miljöpartiet har stor respekt för det som gjorts under pandemin av Servicenämndens
medarbetare. Påverkan av verksamhetens ansvarsområden har varit omfattande.
Som belyses i verksamhetsberättelsen: Uppdragen under pandemin har inneburit att
under 2020 har exempelvis Regionfastigheter utfört cirka 500 Covid-19 relaterade
byggåtgärder på regionens sjukhus och Regionservice implementerat nya tjänster för
att möta vårdens behov. Regionservice har under första halvåret 2020 mobiliserat för
att stötta vården med de behov som uppstått i och med Covid-19 pandemin. I takt
med en ökad belastning inom sjukvården har Regionservice utökat sitt
tjänsteuppdrag med ett flertal arbetsuppgifter. Covid-19 pandemin har haft stor
påverkan på Regionservice utvecklingsarbete. Flera pågående utvecklingsprojekt har
pausats samtidigt som många nya initiativ har identifierats och snabbt kunnat
verkställas.
Vi utgår från att utfall i anställda AOH rättas till i statistiken när November redovisas.
Nu uppges att utfall ungefär ligger på sin budget i september och oktober, vilket
dessvärre inte stämmer. Detta beror på att budget för VO Hjälpmedel ligger kvar
inom Regionservice trots att verksamheten sedan den 1 september flyttats till
Nämnden för Psykiatri och Habilitering. Exkluderat VO Hjälpmedel har
Regionservice fortsatt ett underskott inom anställda AOH.

Under året har det anställts fler servicevärdar på grund av utökade beställningar från
vården. Fler verksamheter har också fasats in i bemanningspoolerna. Fler
visstidsanställda med timlön har anställts och utbildats för att kunna täcka för
frånvaro i samband med Covid-19.
Miljöpartiet har förståelse för att Covid-19 har inneburit att påbörjade
energikartläggningar har pausats och planerade har skjutits framåt i tid. Det har
under åren 2014 - 2020 totalt tilldelats 330 miljoner kronor när det gäller satsningar
på att åstadkomma energieffektiviseringar i Region Skånes lokaler. Jämfört med plan
är det förseningar, av budgeterade medel har ca 193 miljoner kronor hittills nyttjats.
Kostnader för energieffektiviserande åtgärder, energikartläggning, myndighetskrav
och besiktningar, ritningskostnader samt iordningställande av publika lokaler avviker
positivt med +8,9 miljoner kronor, vilket till största delen bedöms bli upparbetat
under året. Miljöpartiet ser gärna att arbetet med energieffektiviserande åtgärder ges
ökat fokus i takt med att pandemins utveckling gör det möjligt.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning

Servicenämnden 20201203
4. Månadsuppföljning med prognos januari - oktober 2020, Servicenämnden
En budget i balans har inte kunnat nås under verksamhetsåret 2020. Vänsterpartiet har lagt ett
budgetförslag 2019–2020 som innehåller en skattehöjning på 80 öre. Vänsterpartiets budget
hade inneburit en budget i balans för Servicenämnden.

För Vänsterpartiet
Umihana Rasovic Kasumovic

Protokollsanteckning Socialdemokraterna
Servicenämnden 201203
5. Verksamhetsplan och budget 2021
I vårt budgetalternativ föreslog vi en skattesats om 11,43 kr, en ökning med 25 öre från
dagens 11,18 kr. Socialdemokraternas budget hade tillfört sjukvården 578,5 miljoner kronor
mer än alliansens.
Socialdemokraterna ser vikten av servicemedarbetare och hade en satsning på att anställa
ytterligare 100 medicinska sekreterare samt servicemedarbetare under 2021 i den skånska
vården. Satsningen på att anställa fler servicemedarbetare är en åtgärd med stor potential är att
göra förändringar som frigör sjukvårdspersonal i direkt patientarbete och vårdnära service
från administrativa sysslor, som kan utföras av annan personal än vårdpersonal. Syftet är att
frigöra tid för vårdpersonalen att ägna åt patienterna.
I vår budget hade vi tydliga skrivningar om att lokalvård och patientnära service tillhör
kärnverksamheten. När lokalvården bedrivs i egen regi ges bättre samordning av
servicetjänsterna på sjukhusen, Det skapar en effektiv organisation, varierade arbetsuppgifter
för personalen och en möjlighet att utveckla den vårdnära servicen vilket frigör mer tid för
vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna. Lokalvården vid Skånes sjukhus är en del av
kärnverksamheten då bra vårdhygien skapar förutsättningar för en bra sjukvård. Detta är inte
minst tydligt nu i situationen av en pandemi där smittstädning är oerhört viktigt.
Vidare vill socialdemokraterna att regionen ska främja närproducerade livsmedel och
ekologiska livsmedel.
Då Socialdemokraterna hade ett annat budgetförslag deltar vi inte i beslutet och lämnar ovan
protokollsanteckning.

Jonas Esbjörnsson (S), gruppledare servicenämnden.

Protokollsanteckning
Servicenämnden 2020-12-03
Ärende 5.”Verksamhetsplan och internbudget för 2021”

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar
inom servicenämndens område.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson(SD)

Ola Johansson(SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Servicenämnden 20201203
Reservation
Ärende 5. Verksamhetsplan och budget 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Då vårt nedan återremissyrkande avslogs reserverade vi oss mot det, samt avstod från
att delta i beslut.
I ärendet skulle det beslutas om att fastställa Verksamhetsplan och budget 2021.
Miljöpartiet fick nej till att höja skatten med 20 öre – pengar
som garanterar en bättre vård, en mer pålitlig kollektivtrafik och tydliga insatser för
klimatet. Även ekonomin måste vara hållbar om vi inte ska överlämna stora skulder
till dagens barn och unga.
Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet tas i alla politiska beslut i Region Skåne.
Miljö- och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Region Skåne behöver arbeta aktivt för att skydda den biologiska mångfalden och ta
fram en strategi för det arbetet. Samtidigt behöver arbetet ske på flera nivåer.
Andelen ekologisk mat måste öka i Region Skånes verksamheter, med ett tydligt mål
att 100 procent av maten som serveras ska vara ekologisk senast 2025. Ekologiska
livsmedel odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat, ska prioriteras och andelen
svenskodlade ekologiska livsmedel öka.
Arbetet för att minska plastanvändningen i Region Skånes verksamheter behöver
stärkas. Produkter av plast, särskilt engångsartiklar, ska i högre utsträckning ersättas
med produkter i mer miljövänliga material. I de fall där klimatsmarta
ersättningsprodukter inte finns på marknaden ska innovationsupphandlingar ske i
större utsträckning än i dag.
Region Skåne behöver skyndsamt se över hur plasten kan minskas i det nya
måltidskonceptet som tagits fram.
Ett köpstopp för rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster
införas där så är möjligt.
Region Skåne står inför en byggboom. Nya sjukhusbyggnader planeras eller byggs
redan i Malmö, Lund och Helsingborg. Ett antal fastigheter måste renoveras eller
byggas om. Miljöpartiet vill att en strategi för klimatneutralt byggande tas fram, så att
hänsyn till klimatet tas när nya byggprojekt planeras och genomförs. Det gör det
lättare att välja rätt material och minska klimatpåverkan. Vi vill också att nya och
renoverade byggnader klimatdeklareras.
Miljöpartiet vill därför att följande att-satser ska beaktas i
Verksamhetsplan och budget 2021:
• Att Region Skåne tar fram en strategi för biologisk mångfald.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att mat med mindre klimatpåverkan premieras inom Region Skånes
verksamhet.
Att andelen ekologisk mat ska öka i Region Skånes verksamheter.
Ekologiska livsmedel odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat, ska prioriteras
och andelen svenskodlade ekologiska livsmedel öka.
Att stärka utvecklingen av hållbara livsmedel, innovationer, nya produkter och
nya produktionsmetoder som bidrar till ett biobaserat cirkulärt
livsmedelssystem.
Att Region skyndsamt ser över hur plasten kan minskas i det nya
måltidskonceptet som tagits fram.
Att Region Skåne går före och stärker arbetet för att fasa ut miljö- och
hälsofarliga kemikalier.
Att rengöringsmedel och hushållsartiklar som används inom Region Skåne inte
ska ha blivit testade på djur.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska
målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska
målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
Att en strategi för att ett klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes
byggprojekt.
Att en solcellsplan tas fram för att öka antalet solceller på Region Skånes
fastigheter

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning

Servicenämnden 202012003
5. Verksamhetsplan och budget 2021
Verksamhetsplanen och budgetförslaget för 2021 innehåller effektiviseringskrav som
kommer att påverka nämnden negativt. Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 hade inneburit
att nämnden inte hade varit i behov av sparkrav.

För Vänsterpartiet
Umihana Rasovic Kasumovic

