Regionstyrelsen
PROTOKOLL §§ 230-258
Datum

2020-12-10
1 (23)

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-10 kl.10.00- 13.15
Rådhus Skåne Kristianstad/distanssammanträde
Delar av presidiet och ansvariga tjänstemän deltog från rum 114,
Rådhus Skåne/Kristianstad. Övriga deltog på distans.

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)
Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S), tjänstgjorde § 230- § 249
Carina Svensson (S) tjg ersättare för Andreas Schönström, § 251- § 255
David Westlund (S) tjg ersättare för Andreas Schönström, § 256- § 258
Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S), tjänstgjorde § 230- § 255
Maria Nyman Stjärnskog (S), tjg ersättare för Mattias Olsson, § 256- § 258
Niclas Nilsson (SD)
Paul Svensson (SD) tjg ersättare för Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Carina Zachau (M), § 230- § 255
Caroline Hedenström (M), § 230- § 250
Dan Ishaq (M), § 230- § 255

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

Datum

2 (23)

2020-12-10

Louise Eklund (L)
Birte Sandberg (C)
Anders Lundström (KD)
Carina Svensson (S), § 230- § 249
Mätta Ivarsson (MP)
David Westlund (S), § 230- § 255
Maria Nyman Stjärnskog (S), § 230- § 255
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Rasmus Havmöller, regional chefläkare
Lars Kristensson, förvaltningschef Medicinsk Service
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)
Mikael Persson, politisk sekreterare (V)
Ingvar Thell, sekreterare

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

Region Skåne
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§ 231 Verksamhetsinformation
-

Regiondirektören informerar
- Lägesbeskrivning covid-19 i Skåne
- Uppdatering kring vaccinationsfrågan covid-19
- Uppdatering kring fortskridandet av utbyggnaden sjukhusområdet
Hässleholm

-

IVO:s rapport rörande tillsyn av Region Skånes ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Rasmus Havmöller,
regional chefläkare.

-

Medicinsk service- internbudget 2021. Lars Kristensson,
förvaltningschef.

§ 232 Anmälan av delegationsbeslut december
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 2020-12-02

§ 233 Anmälan av informationshandlingar december
Ärendenummer: 2020-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-02

§ 234 Redovisning av inkomna remisser december
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 2020-11-16

§ 235 Redovisning av ej behandlade initiativärenden december
Ärendenummer: 2020-POL000102
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna
Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2020-11-18

§ 236 Motion. Veckoslutstjänstgöring
Ärendenummer: 2020-POL000284
Regionstyrelsens beslut
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
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Protokollsanteckningar
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Personalnämnden har att yttra sig om motion ”Veckoslutstjänstgöring”,
inkommen 2020-04-30 av Sverigedemokraterna. I motionen har
Sverigedemokraterna redogjort för en arbetstidsmodell som införts i Region
Västmanland och som innebär att personal enbart arbetar helger men uppbär
heltidslön.
Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta att införa modellen
”veckoslutstjänstgöring” enligt motionens intentioner, på de avdelningar som
anses lämpliga.
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 2020-10-28
2. Motion ”Veckoslutstjänstgöring" 2020-04-30

§ 237 Månadsuppföljning med prognos januari- november 2020
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Protokollsanteckningar
Henrik Fritzon (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
En extra månadsuppföljning har genomförts med anledning av det extraordinära
läget.
I ärendet finns följande dokument
1. Månadsuppföljning med prognos januari- november 2020
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§ 238 Kapitaltäckningsgaranti till Region Skånes bolag med anledning av
Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000242
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att lämna kapitaltillskott till Folktandvården
Skåne AB, Malmö Opera och Musikteater AB samt till Skånes Dansteater
AB som säkerställer bolagens egna kapital på i ärendet redogjort sätt.
2. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag
att fatta slutligt beslut om kapitaltillskottens storlek, när resultat för 2020
för berörda bolag föreligger.
3. Regionstyrelsen beslutar att Malmö Opera och Musikteater AB omgående
erhåller förskottsbetalning på en del, 12 Mkr, av kommande
kapitaltillskott.
Reservationer
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Beroende på den påverkan pågående coronapandemi har på Region Skånes
bolag beslutade Regionfullmäktige i juni 2020 att uppdra till regionstyrelsen att
utfärda kapitaltäckningsgaranti inom en ram på 300 Mkr. Vidare bemyndigades
regionstyrelsen att inom denna ram bevilja kapitaltillskott efter framställning
från bolagen samt att finansiering av kapitaltillskotten skulle ske inom ramen
för Region Skånes samlade finansförvaltning.
Framställningar med begäran om kapitaltillskott har nu inkommit från
Folktandvården Skåne AB och Malmö Opera och Musikteater AB.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar att beslutssats 2 ska ändras enligt följande: Regionstyrelsen får i uppdrag att fatta slutligt beslut om kapitaltillskottens storlek vid
regionstyrelsens sammanträde 2020-02-04, när resultat för 2020 för berörda bolag föreligger.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-25
2. FTV Begäran om kapitaltäckning
3. Resultat FTV 2020-09
4. MOMT Begäran om kapitaltäckning
5. Skånes dansteater Begäran om kapitaltäckning

§ 239 Allokering av ägandet för Region Skåne Bussdepå Malmö AB (Org
nr 559201-7098)
Ärendenummer: 2020-POL000530
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att omgående sälja aktierna i Region Skåne
Bussdepå Malmö AB (Org nr 559201-7098) till Region Skåne Holding
AB (Org.nr. 556936-0877) mot revers för köpeskillingen 50 050 000
kronor i enlighet med bifogade handlingar.
Sammanfattning
I syfte att bli ägare till en lämplig fastighet i Malmö där byggnation av en
bussdepå är planerad förvärvades Region Skåne Bussdepå Malmö AB (Org nr
559201-7098) per 2020-06-30. Med anledning av tidpunkten mitt i semesterperioden och då det vid förvärvet rådde stor tidsbrist, kom Region Skåne och
inte Region Skåne Holding AB att stå som köpare av det förvärvade bolaget. Då
Region Skåne Holding AB är den organisatoriska struktur i vilken ägandet av
Region Skånes majoritetsägda bolag hanteras, är det därför lämpligt att
genomföra ett koncerninternt ägarskifte före årsskiftet 2020/2021, så att den
juridiska person som, efter beslut i regionfullmäktige, egentligen skulle ha varit
köpare från början också kan registreras som formell ägare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-25
2. Aktieöverlåtelseavtal
3. Revers Bussdepå Malmö AB

§ 240 Arbetsprocess inför framtagandet av verksamhetsplan och budget
2022 med plan för 2023 och 2024
Ärendenummer: 2020-POL000532
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer arbetsprocessen under 2021 enligt förslag, där
regionfullmäktige beslutar om verksamhetsplan och budget 2022 med
plan för 2023-24 vid sammanträde den 8-9 nov.
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2. Regionstyrelsen uppdrag till kollektivtrafiknämnden, servicenämnden
och beredningen för strategiska sjukvårdinvesteringar att senast 25
februari 2021 återkomma till regionstyrelsens arbetsutskott med en analys
avseende förutsättningarna för senareläggning av strategiska
investeringar.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande socialdemokrater deltar inte i beslutet rörande beslutssats 2
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) deltar inte i beslutet rörande beslutssats 2 och gör bifogad
anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Pandemin covid-19 har påverkat såväl verksamhet som ekonomi under 2020.
Bedömningen är att pandemin fortsätter påverka planeringsförutsättningarna
kraftigt även under 2021 och att man bör senarelägga fullmäktiges beslut om
verksamhetsplan 2022 med plan för 2023-24 till november. Enligt beslutad
verksamhetsplan och budget för 2021 finns ett uppdrag till regionstyrelsen att
göra en översyn av investeringsbudgeten för att kunna uppnå de finansiella
målen. Denna översyn behöver komma igång snarast och berörda nämnder ges
därför i uppdrag att under februari inkomma med underlag till regionstyrelsens
arbetsutskott som i form av ägarutskott sedan ska bereda det slutliga förslaget
till investeringsbudget för planperioden 2022-24.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-24
2. BU22, process och uppdrag investeringsöversyn
3. Bilaga 1 Vad innehåller investeringsbudgeten 2020-11-03

§ 241 Firmatecknare finansverksamheten
Ärendenummer: 2020-POL000524
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ger behörighet till följande personer att underteckna i
ärendet beskrivna uppdrag.
Grupp 1 Koncernkontoret, KSIEK
Ekonomidirektör
Lars-Åke Rudin
Finanschef
Controller

Region Skåne

Lennart Henricson
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Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom
Ekonom

Olof Hallgren
Gustav Öhrvik
Peter Back
Jenny Sätherström
Per Nilsson

Grupp 2 Regionservice, Gemensam servicefunktion
Ekonom
Karolina Thornström
Finansgrupp
Ekonom
Maria Borg
Finansgrupp
Ekonom
Inga Kirna
Finansgrupp
Ekonomiadministratör Janetta Smigorska
Ekonomiservice
Ekonomiadministratör Marie Wassberg
Ekonomiservice
Ekonomiadministratör Beata Olsson
Ekonomiservice
Ekonomiadministratör Maria Fridesson
Ekonomiservice
Ekonomiadministratör Anneli Ryrstedt
Ekonomiservice
Ekonomiadministratör Elisabeth Nyström
Ekonomiservice
Handläggare
Mikael Finnberg
Löneservice
Handläggare
Anna Carlsson
Löneservice
Handläggare
Jasminka Curic
Löneservice
Sammanfattning
Förändrade anställningsförhållanden föranleder nytt beslut avseende rätten att
utföra bland annat betalnings- och bankuppdrag för Region Skånes räkning.
Utöver detta innehåller förslaget en förenkling av rutinerna för inlämnandet av
deklarationer i vissa fall.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19

§ 242 Månadsuppföljning med prognos januari- oktober 2020
Regionstyrelsen
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning för
regionstyrelsens egen verksamhet för perioden jan-okt år 2020.
2. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning för
förvaltningen Medicinsk service för perioden jan-okt år 2020.
3. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning för
förvaltningen Digitalisering IT och MT för perioden jan-okt år 2020
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Protokollsanteckning
Henrik Fritzon (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens, medicinsk service och digitalisering IT
och MT:s månadsuppföljning för perioden jan-okt år 2020. I ärendet lämnas en
uppföljning och prognos efter oktober månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-17
2. Regionstyrelsen månadsuppföljning jan-okt 2020
3. Medicinsk service månadsuppföljning jan-okt 2020
4. Digitalisering IT och MT månadsuppföljning jan-okt 2020

§ 243 Internbudget 2021 Regionstyrelsen
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till verksamhetsplan och
internbudget för regionstyrelsen år 2021.
2. Regionstyrelsen fastställer föreliggande förslag till budget för den
samlade förtroendemannaverksamheten i Region Skåne under år 2021.
Beslutet förutsätter i den del som gäller partistöd 2021 beslut i
regionfullmäktige 2021-02-16 om att betala ut partistöd för 2021.
Partipåsar får disponeras enligt de principer som angetts i föreliggande
förslag.
3. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att fastställa fördelning av
koncernkontorets internbudget 2021.
4. Regionstyrelsen godkänner föreliggande plan för god hushållning och
intern kontrollplan för 2021.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande sverigedemokrater deltar inte i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förslag föreligger till regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget år
2021 samt Regionstyrelsens internkontrollplan för år 2021.
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Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-03
2. Regionstyrelsen verksamhetsplan och budget 2021
3. Intern kontrollplan Regionstyrelsen 2021

§ 244 Internbudget 2021 Medicinsk service
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Föreliggande förslag till internbudget och intern kontrollplan 2021 för
förvaltningen Medicinsk service fastställs enligt till ärendet hörande
bilagor.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande socialdemokrater deltar inte i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande sverigedemokrater deltar inte i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen är driftsledningsnämnd för förvaltningen Medicinsk Service
och har att fastställa internbudget och intern kontrollplan för år 2021 för
förvaltningen. Förslag föreligger till internbudget och intern kontrollplan 2021
för förvaltningen Medicinsk service.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-18
2. Verksamhetsplan och internbudget 2021 för Medicinsk service med
bilagor
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§ 245 Internbudget 2021 IT/MT
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer förslag till internbudget och intern
kontrollplan 2021 för förvaltningen Digitalisering IT och MT.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande sverigedemokrater deltar inte i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen är driftsledningsnämnd för förvaltningen Digitalisering IT och
MT och har att fastställa internbudget och intern kontrollplan för år 2021 för
förvaltningen. Förslag föreligger till internbudget och intern kontrollplan 2021
för förvaltningen Digitalisering IT och MT.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-09
2. Förslag till budget med bilagor

§ 246 Inrättande av tillfällig beredning för översyn av den politiska
organisationen inför nästa mandatperiod
Ärendenummer: 2020-POL000492
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen inrättar en tillfällig beredning, benämnd
Organisationsberedningen, för tiden 2021-01-01 – 2022-06-30 med
uppdrag och sammansättning i enlighet med förslag.
Sammanfattning
En tillfällig beredning med uppdrag att genomföra en översyn av den politiska
organisationen i Region Skåne inför mandatperioden 2023-2026 föreslås
inrättas under regionstyrelsen. Beredningen skall verka under perioden
2021-01-01 – 2022-06-30.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-23
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§ 247 Yttrande. Granskning av Prehospital vård (rapport nr 2 - 2020) RS
Ärendenummer: 2020-POL000500
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt
föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Henrik Fritzon (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Niclas Nilsson (SD) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av prehospital vård i Region Skåne.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Skånes arbete med
den prehospitala vården är ändamålsenligt. Den sammanfattande bedömningen
är att den prehospitala verksamheten, inkluderande ambulansverksamhet och
sjukvårdsrådgivning är ändamålsenlig och att den fungerar väl i vardagen.
Samtidigt görs bedömningen att uppdelningen mellan regionstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnden av ansvaret för ambulanssjukvården och dess
tillämpning inte är ändamålsenlig.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19
2. Regionstyrelsens yttrande
3. Skrivelse/missiv 2020-10-27 från Revisorerna
4. Rapport Granskning av prehospital vård
5. Sammanfattning av rapport

§ 248 Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården (rapport nr 3 - 2020) RS
Ärendenummer: 2020-POL000499
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.
Syftet med granskningen är att bedöma huruvida arbetet med kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.
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Den sammanfattande bedömningen är att det delvis bedrivs ett ändamålsenligt
arbete med kompetensförsörjningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-02
2. Regionstyrelsens yttrande
3. Skrivelse/missiv 2020-10-27 från Revisorerna
4. Rapport Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården i Region
Skåne 2020, PWC
5. Sammanfattning av rapport

§ 249 Svar initiativärende. Möjlighet att beställa självtest utan krav på elegitimation
Ärendenummer: 2020-POL000451
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 bifogad
reservation.
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen
att regionstyrelsen beslutar att införa möjligheten att beställa självtest för
Covid-19 utan krav på e-legitimering.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) och 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 2020-11-06
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2. Initiativärende

§ 250 Genomförande av SDV- nulägesrapport 4
Ärendenummer: 2020-POL000525
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att genomföra en extern
översyn av de legala aspekterna rörande datahantering och datalagring
inom ramen för SDV i relation till svensk och amerikansk (tredje lands)
lagstiftning.
3. Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att i väntan på utredningen
blir klar ej genomföra någon migrering av patientdata till Cerner
4. Regiondirektören som en del av utredningen inhämtar Säkerhetspolisens
synpunkter
5. Avstämning ska ske med referensgruppen innan migrering sker
Sammanfattning
Nulägesrapport föreligger avseende pågående arbete med genomförande av
SDV. Enligt beslut (regionstyrelsen 2017-09-19 § 190 och regionfullmäktige
2017-09-19 § 77) ska uppföljning av arbetet ske genom återkommande
redovisningar av IT-och vårdinformationsfrågor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-10
2. Rapport Information om SDV december 2020
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar att ärendet kompletteras med ytterligare två beslutssatser:
-

att regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att i väntan på utredningen blir klar ej genomföra någon migrering av patientdata till Cerner
att regiondirektören som en del av utredningen inhämtar Datainspektionens och Säkerhetspolisens synpunkter

Sammanträdet ajourneras.
Henrik Fritzon (S) yrkar efter ajourneringen att ärendet istället kompletteras
med tre beslutssatser:
- Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att i väntan på utredningen
blir klar ej genomföra någon migrering av patientdata till Cerner
- Regiondirektören som en del av utredningen inhämtar Säkerhetspolisens
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synpunkter
- Avstämning ska ske med referensgruppen innan migrering sker
Ordföranden yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.

§ 251 Översyn av definition närproducerade livsmedel
Ärendenummer: 2020-POL000426
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen upphäver sitt beslut 2020-11-12, § 219 kring definitionen
av närproducerade livsmedel.
2. Regionstyrelsen tillskriver Sveriges kommuner och regioner med önskan
om framtagande av en nationell definition och nationell vägledning i hur
kommuner och regioner ska arbeta med frågan kring närproducerade
livsmedel.
3. Inför beslut om nytt miljöprogram för Region Skåne ska en översyn av
definitionen av närproducerade livsmedel beaktas efter samråd med
branschorganisationer och Sveriges kommuner och regioner och nytt
beslut fattas.
Reservationer
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen fattade 2020-11-12 beslut om ny definition av vad som utgör
närproducerade livsmedel. Då arbete med att utveckla ett nytt miljöprogram för
Region Skåne pågår i kombination med de svårigheter som föreligger med att
hitta en väl avvägd definition av vad som kan klassas som närproducerat
föreslås beslutet att upphävas. Istället ska en ny definition, som tar hänsyn till
Region Skånes unika förutsättningar som gränsregion, tas fram i samarbete med
Sveriges kommuner och regioner.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
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Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till första att-satsen men avslag på de två andra
och istället att definition av närproducerade ska vara: livsmedel som har sitt ursprung i och är förädlade i Skåne.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-25

§ 252 Valärende. Val till tillfällig beredning för översyn av den politiska
organisationen inför nästa mandatperiod
Ärendenummer: 2020-POL000492
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen utser
- Carl Johan Sonesson (M) och Anna Jähnke (M)
- Annette Linander (C) och Patrik Holmberg (C)
- Anders Lundström (KD) och Maria Berglund (KD)
- Gilbert Tribo (L) och Camilla Mårtensen (L)
- Niclas Nilsson (SD) och Marlen Ottesen (SD)
- Henrik Fritzon (S) och Mattias Olsson (S)
- Sara Svensson (V) och Mikael Persson (V)
- Mätta Ivarsson (MP) och Angela Everbäck (MP)
som ledamöter i den tillfälliga beredningen för översyn av den politiska
organisationen under perioden 2021-01-01 – 2022-06-30.
2. Regionstyrelsen utser Carl Johan Sonesson (M) till ordförande och
Henrik Fritzon (S) som vice ordförande i organisationsberedningen.
Sammanfattning
Regionstyrelsen inrättar en tillfällig beredning, benämnd
Organisationsberedningen, för tiden 2021-01-01 – 2022-06-30 med uppdrag och
sammansättning i enlighet med underlag i ärendet ”Inrättande av tillfällig
beredning för översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod”
ärendenummer 2020-POL000492.
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§ 253 Valärende. Ordinarie ledamot eller ersättare till CPMR Baltic Sea
Commission Executive Committee
Ärendenummer: 2020-VAL000079
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att nominera Pontus Lindberg (M) till ordinarie
ledamot eller ersättare i CPMR Baltic Sea Commission Executive
Committee.
Sammanfattning
Inom kort kommer information till CPMRs svenska medlemmar från ordförande
i Sverigegruppen, Jesper Skalberg Karlsson, Region Gotland, om tidplan och
förfarande för nominering av ledamöter till CPMR Baltic Sea Commission
Executive Committee (Östersjökommissionen, BSC). Slutligt beslut fattas av
svenska medlemmar i BSC.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-10

§ 254 Initiativärende. Intern utredning och åtgärder med anledning av
IVOs kritik
Ärendenummer: 2020-POL000555
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat med hänvisning till
de beslut om motsvarande åtgärder som redan fattats i hälso- och
sjukvårdsnämnden och i primärvårdsnämnden.
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
regiondirektören omgående utreder den kritik som lyfts fram i IVO:s granskning
och återkommer till regionstyrelsen med åtgärder för att säkra vården av äldre
med misstänkt eller konstaterad covid-19. Utredningen och åtgärderna ska
omfatta både privata och offentliga vårdcentraler. Därutöver föreslås
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att regiondirektören utreder var smittspårningen har brustit på SÄBO under
våren, orsaken till detta och hur många som har drabbats av utebliven
smittspårning.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) och 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 2020-12-10
2. Beslut primärvårdsnämnden, 2020-11-25, § 58
3. Delegationsbeslut hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-27
4. Initiativärende 2020-12-10

§ 255 Julbonus till Region Skånes medarbetare
Ärendenummer: 2020-POL000573
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar om julbonus för medarbetare i Region Skåne år
2020.
2. Direktörer, bolags-VD och politiska tjänstemän ska undantas från
julbonusen.
3. Regionstyrelsen fastställer beräkningsgrunder för julbonus till
medarbetare i Region Skåne år 2020
4. Finansiering sker via regionstyrelsens anslag för hantering av effekter
med anledning av covid-19
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Protokollsanteckning
Niclas Nilsson (SD) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
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Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.

Sammanfattning
Region Skånes medarbetare tilldelas ett engångsbelopp för extraordinära
arbetsinsatser under pandemin 2020.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Henrik Fritzon (S) yrkar att följande två beslutssatser ska infogas i ärendet:
1. att direktörer, bolags-VD och politiska tjänstemän ska undantas från julbonusen.
2. att tåg- och busspersonal i upphandlad verksamhet ska få del av julbonusen
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande avseende att direktörer, bolags-VD och politiska tjänstemän ska undantas från julbonusen.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S), Sara Svenssons (V) och
Niclas Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på sitt avslagsyrkande och Henrik Fritzons (S),
Sara Svensson (V) och Niclas Nilssons (SD) yrkande avseende att direktörer,
bolags-VD och politiska tjänstemän ska undantas från julbonusen och finner att
styrelsen har bifallit Henrik Fritzons (S), Sara Svenssons (V) och Niclas
Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på sitt avslagsyrkande och Henrik Fritzons (S)
och Sara Svenssons (V) yrkande avseende att tåg- och busspersonal i upphandlad verksamhet ska få del av julbonusen och finner att styrelsen har bifallit ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-10

§ 256 Stöd till skånska kultursektorn med anledning av covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000582
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Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fördelar 9 500 000 kronor till kulturnämnden för
finansiering av stödinsatser riktat till aktörer inom skånska kultursektorn
som lidit ekonomisk skada till följd av covid-19.
2. Kulturnämnden uppdras att fastställa och hantera ansökningsförfarandet
rörande dessa stödinsatser.
3. Regionstyrelsen ger ett särskilt bidrag på 500 000 kronor riktat till
Keramiskt center i Höganäs.
4. Finansiering sker via Regionstyrelsens anslag för hantering av effekter
med anledning av covid-19
Protokollsanteckning
Henrik Fritzon (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Kulturförvaltningen i Region Skåne har i sin rapport "Covid-19 - konsekvenser
för kultursektorn i Skåne" (2020-11-03) via enkäter riktade till olika aktörer
inom kultursektorn försökt kartlägga inkomstbortfall och ekonomisk
påverkan inom området till följd av pågående pandemi. Rapporten visar på ett
stort behov av ekonomiskt stöd och mot bakgrund av detta avsätter
regionstyrelsen därför 9 500 000 kr till kulturnämnden som ska fördelas vidare
till aktörer i kulturbranschen som lidit ekonomisk skada relaterat till covid-19.
Därutöver avsätts 500 000kr till Keramiskt center i Höganäs.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-09
2. Rapport "Covid-19 - konsekvenser för kultursektorn i Skåne" 2020-11-03
3. Ansökan ekonomiskt stöd Keramiskt center Höganäs 2020-04-21

§ 257 Initiativärende. Inför avgiftsfri antikroppstestning i Region Skåne
2021
Ärendenummer: 2020-POL000569
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att Region
Skåne inför avgiftsfri antikroppstestning.
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I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2020-12-10

§ 258 Initiativärende. Skydda skånska patientuppgifter
Ärendenummer: 2020-POL000570
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendets förslag att uppdra åt
regiondirektören att inleda en oberoende granskning om överföring av
patientuppgifter till Cerner bryter mot svensk eller europeisk rätt.
2. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att i det fall genomförd
granskning visar att datahantering och datalagring inte följer svensk
lagstiftning, klargöra vilka åtgärder som måste vidtas för att detta skall
säkerställas.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) och Mattias Olsson (S) föreslår i ett initiativärende till
regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att inleda en oberoende
granskning om överföring av patientuppgifter till Cerner bryter mot svensk eller
europeisk rätt samt att regiondirektören utreder huruvida serverhallar bör drivas
i egen regi, om granskningen visar att överföringen av patientuppgifter till
Cerner anses bryta mot lagen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-10
2. Initiativärende 2020-12-10

Det ska föras till protokollet att ärende 7, Strategisk inriktning och prioritering
för Region Skånes internationella arbete, samt ärende 26, Förnyad behovsanalys
system 3, utgick från sammanträdet.
Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare
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Justerat 2020-12-16

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon
2:e vice ordförande

Regionstyrelsen
2020-12-10
Protokollsanteckning
Ärende 4: Anmälan av informationsärenden
Förvaltningsrätten har i en dom daterad den 2 december förklarat Region Skånes upphandling
av nya dubbeldäckartåg, System 3, för olaglig. Det gör att upphandlingen enligt styret nu
avbryts och därmed blir trafikstarten för de nya tågen försenad.
Miljöpartiet vill betona vikten av att Alliansen tar den här frågan på största allvar. Vi har
under lång tid kritiserat styret för bristande insyn och undermåliga underlag. Viktiga beslut
har tagits i beredningsutskottet istället för i kollektivtrafiknämnden. När vi har ställt frågor i
regionfullmäktige har styret duckat och inte svarat. Hanteringen av den här upphandlingen är
under all kritik, och ansvaret för den olagliga upphandlingen faller tungt på Alliansstyret.
Satsningen på nya dubbeldäckartåg är allt för viktig för att sjabblas bort. Tanken är att tågen
ska sättas in på en eller några av Skånes mest trafikerade tågsträckor, där trängseln på tågen är
stor. Först ut är Helsingborg – Lund – Malmö – Köpenhamn. Därför måste Alliansstyret nu gå
till botten med vad som gått fel och snarast återkomma med en väg framåt.
Enligt den upphandling som gjorts, och som förvaltningsrätten nu sagt är olaglig, skulle de
nya dubbeltågen få 801 sittplatser, att jämföra med 687 på dagens Öresundståg. När
upphandlingen nu ska göras om är det av yttersta vikt att tågen får betydligt större kapacitet
och att regionen upphandlar tåg med över 1000 platser. Hela tanken med System 3 är att
minska trängseln på tågen, då går det inte att som Alliansen gör upphandla tåg som riskerar att
snabbt bli fullsatta igen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 8, Motion Veckoslutstjänstgöring
Sverigedemokraterna hade i sitt budgetförslag inför verksamhetsåret
2021 lagt in 4 miljoner kronor i personalnämndens budget för införande
av olika arbetstidsmodeller.
Vi anser att det är värt att prova nya modeller för att uppnå en god
arbetsmiljö, personal som orkar med det vårdtunga arbetet, förbättrad
personalpolitik mm.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 8. Motion, Veckoslutstjänstgöring

Vänsterpartiet delar åsikten att motionen skall avslås dock är vi inte eniga med den summering som görs i
ärendet där arbetstidsförkortning avfärdas som väg för att lösa kompetensförsörjningen.
Vänsterpartiet ser just arbetstidsförkortning som en effektiv väg för att både få ner sjukfrånvaron och öka
attraktiviteten i regionens anställningar. För oss är det viktigt att normalarbetstiden sänks för att stärka
arbetsmiljön, men vi menar att hur arbetstiden förläggs är en fråga för verksamheterna, de fackliga
organisationerna och personalen.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 14. Månadsuppföljning med prognos januari-oktober 2020
Covid-19-pandemin har påverkat den laboratoriemedicinska verksamheten, som ansvarar för
all Covid-relaterad testning av patienter och personal inom regionen och kommunerna.
Pandemin innebär att verksamheten pressas från två håll, där intäkterna har minskat samtidigt
som arbetsbelastningen har ökat inom flera verksamhetsområden. Laboratoriemedicin bas
rapporterar en minskad produktion avseende tester utan koppling till corona då stora delar av
den elektiva vården legat nere under pandemin. Detta har inneburit en kraftig minskning av
verksamhetens intäkter, eftersom dessa beror helt på antalet utförda analyser.
Men någon motsvarande minskning av arbetsbelastningen har inte skett, utan den har tvärtom
ökat till följd av pandemin. Månadsuppföljningen visar att 166 000 PCR tester har gjorts och
att viktpoängen har ökat med 6,9 procent.
Det beror bland annat på att det krävts mer omfattande analyser med fler parametrar, ökad
tidsåtgång för att kunna provta på ett Covid-säkert sätt, nya rutiner för att hantera mycket
smittförande material, viktiga utbildningsinsatser för att klara av det utökade uppdraget, samt
större behov av tjänstgöring på kvällar och helger.
Socialdemokraterna har lämnat in ett initiativärende med förslag om att regionen ska vidta de
åtgärder som krävs för att säkerställa tillräcklig bemanning, god arbetsmiljö och långsiktigt
hållbara ekonomiska förutsättningar för laboratoriemedicin. Detta har Alliansen valt att inte
bifalla.
Inom ambulansverksamheten har vi under mandatperioden sett en negativ trend när det gäller
uppfyllelsen av väntetidsmålet att 90 procent av invånarna ska nås inom 20 minuter vid prioritet
1-uppdrag. Ytterligare åtgärder krävs för att vända den utvecklingen. Det är därför också
problematiskt att månadsuppföljningen redovisar resultaten för de två tillgänglighetsmål som
verksamheten klarar, men utelämnar det som man inte bara misslyckas med att nå, utan där
utvecklingen till och med gått åt fel håll under en längre tid. Det antyder att styret är mer
intresserade av hur ambulansverksamheten ser ut att fungera än av hur den faktiskt fungerar.
För Socialdemokraterna i Region Skåne,

Henrik Fritzon
1

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 12. Arbetsprocess inför framtagande av verksamhetsplan och budget 2022
Socialdemokraterna för till protokollet att då vi lade fram en annan investeringsbudget än den
som blev beslutad av fullmäktige, valde vi att inte delta i beslutet rörande att-sats 2.
Socialdemokraternas investeringsbudget skiljde sig ifrån det förslag som Alliansen lagt fram
och som sedermera blev fullmäktiges budget i det att vi motsätter oss nedskärningar i antalet
operationssalar, på läkemedelsautomater och på robotar i sterilverksamheten i bygget av
Malmö nya sjukhus. Därutöver finansierade vår resultatbudget ett högre investeringsutrymme.
De besparingar i den totala investeringsvolymen som Alliansen nu går fram med hade således
inte behövt göras med Socialdemokraternas budgetförslag.
Vi vill slutligen understryka att den uppkomna oenigheten om Region Skånes investeringar är
ett resultat av de nya riktlinjer för investeringsprocessen som Alliansen drev igenom förra
året. Tidigare år har enighet om investeringsbudgeten uppnåtts genom att den av Beredningen
för Strategiska Sjukvårdsinvesteringar beretts noggrant och med ambitionen att nå enighet.
Med förändringarna i investeringsriktlinjerna sker ingen sådan beredning längre. Vi beklagar
att Alliansen valt att gå denna väg.
För Socialdemokraterna i Region Skåne,

Henrik Fritzon

1
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 12. Arbetsprocess inför framtagandet av verksamhetsplan

Vänsterpartiet valde att inte delta i beslutet rörande analys för att minska regionens framtida investeringar.
Regionen står inför stora och viktiga investeringar som alltför ofta blir försenade på grund av faktorer som
ligger utanför vår kontroll, att då också försena dem utifrån besparingsbeting ser vi inte som en framkomlig
väg.
Vänsterpartiet instämmer i beslutet om att anta budgeten för kommande år i november. Det är rimligt givet
konsekvenserna av den pandemi vi är mitt uppe i.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2020-12-10
Protokollsanteckning
Ärende 12: Arbetsprocess inför framtagandet av verksamhetsplan
och budget för 2022 med plan för 2023 och 2024
Miljöpartiet ser med stor oro på att kollektivtrafiknämnden, servicenämnden och beredningen
för strategiska sjukvårdsinvesteringar ska analysera förutsättningarna för att senarelägga
strategiska investeringar. Om stora investeringar i sjukhusbyggen och ny kollektivtrafik skjuts
på framtiden riskerar det att slå hårt mot skåningarna. Det här är investeringar som är viktiga
för att utveckla hälso- och sjukvården och ta bort trängseln i kollektivtrafiken.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 14. Månadsuppföljning med prognos januari-oktober 2020
Covid-19-pandemin har påverkat den laboratoriemedicinska verksamheten, som ansvarar för
all Covid-relaterad testning av patienter och personal inom regionen och kommunerna.
Pandemin innebär att verksamheten pressas från två håll, där intäkterna har minskat samtidigt
som arbetsbelastningen har ökat inom flera verksamhetsområden. Laboratoriemedicin bas
rapporterar en minskad produktion avseende tester utan koppling till corona då stora delar av
den elektiva vården legat nere under pandemin. Detta har inneburit en kraftig minskning av
verksamhetens intäkter, eftersom dessa beror helt på antalet utförda analyser.
Men någon motsvarande minskning av arbetsbelastningen har inte skett, utan den har tvärtom
ökat till följd av pandemin. Månadsuppföljningen visar att 166 000 PCR tester har gjorts och
att viktpoängen har ökat med 6,9 procent.
Det beror bland annat på att det krävts mer omfattande analyser med fler parametrar, ökad
tidsåtgång för att kunna provta på ett Covid-säkert sätt, nya rutiner för att hantera mycket
smittförande material, viktiga utbildningsinsatser för att klara av det utökade uppdraget, samt
större behov av tjänstgöring på kvällar och helger.
Socialdemokraterna har lämnat in ett initiativärende med förslag om att regionen ska vidta de
åtgärder som krävs för att säkerställa tillräcklig bemanning, god arbetsmiljö och långsiktigt
hållbara ekonomiska förutsättningar för laboratoriemedicin. Detta har Alliansen valt att inte
bifalla.
Inom ambulansverksamheten har vi under mandatperioden sett en negativ trend när det gäller
uppfyllelsen av väntetidsmålet att 90 procent av invånarna ska nås inom 20 minuter vid prioritet
1-uppdrag. Ytterligare åtgärder krävs för att vända den utvecklingen. Det är därför också
problematiskt att månadsuppföljningen redovisar resultaten för de två tillgänglighetsmål som
verksamheten klarar, men utelämnar det som man inte bara misslyckas med att nå, utan där
utvecklingen till och med gått åt fel håll under en längre tid. Det antyder att styret är mer
intresserade av hur ambulansverksamheten ser ut att fungera än av hur den faktiskt fungerar.
För Socialdemokraterna i Region Skåne,

Henrik Fritzon
1

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 15. Internbudget 2021, Regionstyrelsen
Anledningen till att vi vill avstå deltagande i beslut vad gäller internbudgeten är att
Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021 som ej vann gehör i
Regionfullmäktige.
Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 15. Internbudget 2021

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget. Vänsterpartiet
hade en egen budget som vi yrkade på i regionfullmäktige. En budget som inte innehöll de neddragningar
och effektiviseringar som nu konkretiseras i den beslutade alliansbudgeten.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2020-12-10
Protokollsanteckning
Ärende 15: Internbudget 2021 Regionstyrelsen
Miljöpartiet finner det helt oacceptabelt att regionstyrelsen håller inne 150 miljoner kronor till
kollektivtrafiknämnden samtidigt som Skånetrafiken tvingas lägga ner busslinjer och ta bort
bussturer. Vi uppmanar därför Alliansstyret att snarast se till att Skånetrafiken får en
finansiering som gör att försämringarna i kollektivtrafiken kan upphöra och tillräckligt med
bussar kan köra för att undvika trängsel. De 150 miljoner kronor som i internbudgeten står
som en reserv till kollektivtrafiken behöver därmed betalas ut direkt.
Vi vill också betona vikten av att Nätverket idéburen sektor Skåne får utökade resurser.
Alliansstyret skar i budgeten 2020 ner medlen till Nätverket idéburen sektor från drygt 2
miljoner kronor till 1,75 miljoner kronor. Den besparingen ligger kvar under 2021. Det är vi i
Miljöpartiet djupt kritiska till. Enligt den handling som publicerades inför sammanträdet
skulle dessutom Nätverket få noll kronor enligt planen för 2022 och 2023. På sammanträdet
medgav styret att det var fel i handlingen, och vi vill därför understryka vikten av att det rättas
till.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 16. Internbudget medicinsk service.
Socialdemokraternas budgetförslag hade gett medicinsk service 2,4 mkr mer än Alliansen, vi
deltar därför inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning.
För Socialdemokraterna i Region Skåne,

Henrik Fritzon

1

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 16. Internbudget 2021, Medicinsk service
Anledningen till att vi vill avstå deltagande i beslut vad gäller internbudgeten är att
Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021 som ej vann gehör i
Regionfullmäktige.
Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 16. Internbudget 2021 – medicinsk service

Vänsterpartiet valde att inte delta i beslutet avseende regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget.
Vänsterpartiet hade en egen budget som vi yrkade på i regionfullmäktige och som hade inneburit helt andra
förutsättningar för verksamheten.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 17. Internbudget 2021, IT/MT
Anledningen till att vi vill avstå deltagande i beslut vad gäller internbudgeten är att
Sverigedemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021 som ej vann gehör i
Regionfullmäktige
Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 17. Internbudget 2021 – IT/MT

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet om regionstyrelsens verksamhetsplan och internbudget. Vänsterpartiet
hade en egen budget som vi yrkade på i regionfullmäktige.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 19. Yttrande. Granskning av Prehospital vård (rapport nr 2 – 2020) RS
Granskningen visar att uppsplittringen av ansvaret för ambulansverksamheten leder till att
samordning försvåras, både inom verksamheten och mellan den och andra delar av sjukvården,
samt att strategisk och långsiktig utveckling hämmas. Socialdemokraterna instämmer i den
slutsatsen och ser allvarligt på konsekvenserna av de problem som påvisats. Den nuvarande
uppdelningen av det politiska ansvaret mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden är dock huvudsakligen en konsekvens av en mer grundläggande svaghet i
ambulanssjukvårdens organisation, nämligen att driftsansvaret är uppdelat på tre utförare, varav
två privata.
Att samla hela ambulanssjukvården i egen regi skulle inte bara vara mest effektiva och
ändamålsenliga sättet att lösa de problem som påtalats i revisionsrapporten, utan skulle också
innebära flera fördelar. Det skulle till exempel skapa förutsättningar för en mer sammanhållen
vårdkedja, underlätta långsiktig planering och styrning av verksamheten, samt bespara
personalen den otrygghet som nya upphandlingar och leverantörsbyten innebär. Det finns heller
ingenting som tyder på att privat ambulanssjukvård skulle ge bättre utfall för patienten eller
lägre kostnader för regionen. Granskningen stärker således vår syn om att de två
ambulansdistrikt som i nuläget drivs privat borde återgå i egen regi när avtalen löper ut.
För Socialdemokraterna i Region Skåne,

Henrik Fritzon

1

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-12-10.
Ärende 19, Yttrande granskning av Prehospital vård.
Sverigedemokraterna uppmärksammade redan när revisorerna gjorde en förstudie
att ett samlat grepp måste tas kring ambulanssjukvårdens styrning. Vi valde då att
motionera i frågan, för att i ett tidigt skede kunna få en ändamålsenlig styrning.
Revisorerna slutrapport är nu klar, och det riktas fortsatt kritik kring styrningen av
ambulanssjukvården. Vi ser det som glädjande att hälso- och sjukvårdsnämnden tar
till sig av kritiken och ämnar tillse att en översyn sker.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 19. Yttrande granskning prehospital vård
Revisorernas rapport lyfter fram en rad viktiga frågor som behöver adresseras. Exempelvis menar de att
både den politiskt uppsplittrade styrningen och de facto att verksamheten är uppdelad i olika huvudmän
genom upphandling försvårar för den prehospitala vården. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att vi över tid
får en offentlig ambulansvård, där återkommande upphandlingar inte riskerar att äventyra människors rätt till
akut sjukvård. Det är beklagligt att det svar som regionstyrelsen gav på revisionsrapporten inte adresserar
detta.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträde 2020-12-10

RESERVATION
Ärende 21. Initiativärende självtest utan E-legitimation
Digitaliseringen av vården har varit en angelägen fråga under många år. Under 2020 har mycket eskalerats
för att pandemin har krävt det och i den nu gällande alliansbudgeten så slås det fast att det ska vara digitalt
när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Detta är en märkbar och medveten förskjutning. Det finns en
risk att digitaliseringen - om den sker obetänksamt eller för snabbt leder - till en ojämlik vård för de som står
utanför det digitala.
Socialdemokraternas initiativärende sätter fingret på ett sådant fall – att människor i Skåne inte har tillgång
till självtest för Covid-19 om man inte har en E-legitimation. Detta initiativärende borde ha bifallits, men än
viktigare är att frågan löses. Vi kan inte bygga ett sjukvårdssystem som stänger ute människor som inte har
tillgång till – i det här fallet – en E-legitimation. Frågan måste lösas.
Då regionstyrelsen inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot förslaget.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2020-12-10
Protokollsanteckning
Ärende 23: Översyn av definition närproducerade livsmedel
Mindre än en månad efter beslutet på förra regionstyrelsen om vad som ska räknas som
närproducerade livsmedel river Alliansen upp sitt eget beslut. Det är en tvärvändning som vi i
Miljöpartiet välkomnar.
Den definition som Alliansstyret med stöd av SD antog på förra sammanträdet skulle ha
skadat skånska bönder och öppnat upp för att andra regioner inte skulle köpa skånska
livsmedel. Dessutom skulle giftbesprutade livsmedel från Danmark ha prioriterats framför
skånska ekologiska livsmedel. Det är bra att styret insett beslutet var förhastat och tvärvänder.
Samtidigt efterlyser vi i Miljöpartiet en bättre dialog från styret med de som berörs. Då hade
den massiva kritik som kommit från lantbrukare och livsmedelsproducenter kunnat undvikas.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende nr 28, Julbonus till Regions Skånes Medarbetare.
Sverigedemokraterna i Region Skåne hade i sitt budgetförslag för 2021 med en post
på 130 miljoner kronor avsett för en så kallad Coronabonus till personal inom
hälso- och sjukvård. Det är därför mycket glädjande att det nu finns pengar till en
så kallad julbonus till medarbetarna i Region Skåne.
Sverigedemokraterna har tillsammans med övriga oppositionen tvingat regeringen
att kompensera regionerna för extra kostnader i samband med Coronapandemin.
Något som nu gör att det finns pengar till denna julbonus för personalen.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Johan Wifralius (SD)
Paul Svensson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 28. Julbonus för Region Skånes medarbetare
Vänsterpartiet ställer sig positivt till förslaget om julbonus. Däremot är vi undrande inför en beslutsmodell där
de borgerliga partierna initierar ett ärende med att gå ut i pressmeddelande långt innan beslut fattats och
innan det ens finns ett underlag att ta ställning till. Därefter tog det ytterligare 3 dagar innan övriga partier i
regionstyrelsen fick ta del av ett beslutsunderlag. Detta sätt att agera är oerhört tvivelaktigt ur ett
demokratiskt perspektiv.
Vi kan också konstatera att förslaget ytterligare understryker behovet av att driva verksamheter i egen regi. I
nuvarande situation kan vi enbart bevilja julbonus till de anställda som finns i regionens egen verksamhet
och i majoritetsägda bolag. För övrig personal som slitit hårt under hela pandemin inom bl.a. kollektivtrafik,
färdtjänst och städ finns idag ingen legal möjlighet att ge julbonus eftersom verksamheten drivs i upphandlad
form.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

Regionstyrelsen
2020-12-10
Protokollsanteckning
Ärende 28: Julbonus till Region Skånes medarbetare
Miljöpartiet tycker det är bra att Region Skånes medarbetare får en julbonus i år. Samtidigt
efterlyser vi en vidare diskussion om hur personalen kan stöttas. Många medarbetare har
dragit ett oerhört stort lass under pandemin, med hög stress och stor oro. Vårdförbundet har
larmat om att den hårda pressen under pandemin gjort att allt fler medarbetare lämnar
sjukhusen. Då räcker det inte med en julbonus, utan personalen måste också få uppskattning
med bra schemaläggning, tid för återhämtning och en lön som speglar kompetensen och
arbetsbelastningen. Det här ärendet presenterades första gången i ett pressmeddelande och i
ett inlägg i sociala medier, utan att ha diskuterats i regionstyrelsen först. Det är synd att
Alliansen på det sättet inte tog tillfället i akt att få till den bredare diskussionen kring hur
Region Skåne inte bara kan visa uppskattning för sina medarbetare utan också se till att de
som drar det tyngsta lasset i pandemin får bättre arbetsvillkor och en skälig ersättning för sitt
arbete.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2020-12-10
Ärende 29. Stöd till skånska kultursektorn med anledning av covid-19
Kultursektorn har drabbats hårt av de intäktsbortfall som covid-19 har fört med sig och vi
delar styrets vilja att lindra konsekvenserna av det. De 9,5 miljoner som avsätts är dock långt
ifrån tillräckliga. I det enkätbaserade underlaget uppskattas inkomstbortfallet överstiga 100
miljoner kronor. Regeringen har tidigare tilldelat Skåne 22 miljoner kronor i riktat stöd till
kultursektorn. Med anledning av det behov som kultursektorn har i relation till det stöd som
regionstyrelsen nu ger ser vi att stödet egentligen hade behövt vara större. Därför lämnar vi en
protokollsanteckning.
För Socialdemokraterna i Region Skåne,

Henrik Fritzon

1

Regionstyrelsen
2020-12-10
Protokollsanteckning
Ärende 29: Stöd till skånska kultursektorn med anledning av covid19
Kulturlivet har lidit stor skada under pandemin. Inställda föreställningar, utställningar som
inte blivit av och evenemang som skjutits på framtiden gör att många kulturarbetare och
kulturaktörer går på knäna. Därför är det välkommet att regionstyrelsen avsätter 9,5 miljoner
kronor till stödinsatser till den skånska kultursektorn och att Keramiskt center i Höganäs får
ett särskilt bidrag på 500 000 kronor. Men det här är stöd som styret borde ha tagit beslut om
för länge sedan. Keramiskt center ansökte om krisstöd redan i april i år, alltså mer än ett
halvår innan ansökan beviljades av regionstyrelsen. De krisstöd som kulturnämnden tidigare
har tagit beslut om har varit alldeles för låga. I maj togs beslut om att dela ut endast 2,8
miljoner kronor till kulturlivet i krisstöd, samtidigt som styret gav stöd till flygplatser på 5
miljoner. Det säger något om hur lite Alliansen har prioriterat den här frågan. Kulturen lider
under pandemin, och därför ser vi i Miljöpartiet det som självklart att regionen genomför
ordentliga stödinsatser.
Miljöpartiet vill också påpeka att det är helt oacceptabelt att regionstyrelsen får handlingarna i
ett så här viktigt ärende först en halvtimme innan sammanträdet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2020-12-10

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 29. Stöd till skånska kultursektorn
Vänsterpartiet är i grunden positiva till att kulturen får 10 miljoner extra ett år då föreställningar, konserter
och andra typer av arrangemang fått ställas in.
Vi är dock skarpt kritiska till att detta ärende inklusive en 17 sidig konsekvensbeskrivning publicerades en
dryg halvtimme innan sammanträdet skulle börja. Detta är inte ett rimligt sätt att fatta beslut av denna
storlek. Delar av bilagorna var inkomna till regionen långt innan beslutet togs på regionstyrelsen.
Kulturnämnden hade möte veckan innan regionstyrelsens sammanträde. Detta är inte ett acceptabelt sätt att
hantera berednings- och beslutsgången i regionen.

Kristianstad 2020-12-10

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ledamot i regionstyrelsen

