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Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid: 2021-02-18 kl. 09:00-14:15
Plats: Malmö Dockplatsen 26, Babord/Teams

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M) 1:e vice ordförande §§ 3-9
Anders Johnsson (M), tjänstgörande ersättare för John Eklöf (M) §§ 1-2
Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M) §§ 1-2
Anders Johnsson (M), tjänstgörande ersättare för Samuel Jonsson (M) §§ 3-9
Helena Grahn (M)
Mikael Stamming (C)
Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Alexander Aardgaard (SD), tjänstgörande ersättare för Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)
Ersättare
Anna Palm (M) § 2
Nicola Rabi (M) §§ 1-3
Björn Liljedahl (L)
Katarina Ståhlberg (KD)
Linda Johnsson (S)
Lena Axelsson (S)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
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

Datum
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Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg Regionfastigheter
Petra Larsson, servicedirektör
Lars Hagdahl, HR-chef
Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Jenny Andersson, verksamhetsstrateg Regionfastigheter
Anders Johansson, Regionfastigheter
Jenny Sellberg, Regionfastigheter
Ulrika Persson, Regionfastigheter
Conny Santana Dahlqvist, Regionservice
Anna-Karin Rietz, Regionfastigheter
Liselotte Jonsson, Regionservice
Lars Nihlén, Regionfastigheter
Linda Strömbäck, Regionfastigheter
Erika Norberg, Regionservice
Maria Ingvarsson, Regionservice
Karin Melander, HR-chef
Lotta Nilbecker, Regionfastigheter
Anette Chapman Cederberg, Regionservice
Eric Nordqvist (L), politisk sekreterare
Sara Mellander (S), politisk sekreterare
Pleurat Gashi, facklig företrädare, Kommunal
Patrik Milton, facklig företrädare, SACO
Victor Lindén, facklig företrädare, Vision
Emelie Nilsson, sekreterare

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

§ 2 Verksamhetsinformation
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- Verksamhetsberättelse 2020/Jenny Sellberg, Lena Woin, Ulrika Persson, Lars
Hagdahl, Patrik Lundström, Conny Santana Dahlqvist
- Aktuellt från Regionfastigheter/Magnus Windblixt
- Covid-19/Anna-Karin Rietz, Liselotte Jonsson
- Medarbetarenkät/Lars Hagdahl, Jenny Sellberg
- Status strategiska projekt/Lars Nihlén
- Medborgardialoger och tillgänglighet/Linda Strömbeck
- Skyltprogram och upphandling av skultar/Linda Strömbeck
- Aktuellt från Regionservice/Petra Larsson
- Rapportering av matsvinnsmätningar/Erika Norberg
- Rapport servicevärdar/Maria Ingvarsson, Karin Melander
- Lokal färdplan Malmö (LFM30)/Lotta Nilbecker
§ 3 Anmälan av informationshandlingar februari 2021, SN
Ärendenummer: 2021-POL000004
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2021-01-18
1.1 Granskning av upphandlingar
1.2 Granskning av investeringar i sjukhus
1.3 Granskning arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda
1.4 Granskning förstudie styrning och intern kontroll Servicenämnden
1.5 Granskning miljöarbetet

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut februari 2021, SN
Ärendenummer: 2021-POL000003
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger inkomna delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt servicenämndens delegation sedan
föregående nämndsmöte.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-01-14
2. Sammanställning delegationsbeslut

§ 5 Revidering av servicenämndens delegationsordning
Ärendenummer: 2020-POL000082
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande tillägg till servicenämndens
delegationsordning.
Sammanfattning
Region Skåne har genom regionfastigheter byggt en järnvägsanläggning (depå)
med tillhörande järnvägsläggning i Hässleholm samt anlagt spårvagnsdepå i
Lund. Region Skåne är därmed enligt lag såväl infrastrukturförvaltare
(Hässleholm) som spårinnehavare när det gäller spårvagnsdepån i Lund. Tillägg
behöver därför föras in delegationsordningen avseende ansvar för
infrastrukturförvaltning och spårinnehav.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-28
2. Delegationsordning för servicenämnden

§ 6 Fastighetsägarinvesteringar 2021
Ärendenummer: 2021-POL000033
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden beslutar om medelstilldelning och
igångsättningstillstånd till en total kostnad av 234,47 miljoner kronor
inom ramen för generella fastighetsägarinvesteringar 2021 innefattande
pågående och nya projekt.
Sammanfattning
Servicenämnden disponerar en preliminär ram för generella
fastighetsägarinvesteringar samt ramar för särskilda investeringar. Med
fastighetsägarinvesteringar avses främst åtgärder för att förbättra, förnya och
anpassa befintliga byggnader eller deras befintliga tekniska system där
förändringen inte beror på verksamhetsförändringar hos hyresgästen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-31
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2. Tabellbilaga 2021-01-31
3. Pågående och planerade projekt 2021-2023

§ 7 Analys avseende förutsättningarna för senareläggning av strategiska
investeringar, Servicenämnden
Ärendenummer: 2020-POL000532
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden överlämnar analysen om strategiska investeringar till
regionstyrelsens arbetsutskott enligt föreliggande förslag.
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Angela Everbäck (MP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Enligt beslut i Regionstyrelsen 2020-12-10, § 240, har Servicenämnden fått i
uppdrag att återkomma till regionstyrelsens arbetsutskott senast 2021-02-25,
med en analys avseende förutsättningarna för senareläggning av strategiska
investeringar till vilka bland annat generella fastighetsägarinvesteringar räknas
och även riktade ramar för särskilda åtgärder.
Yrkanden
John Eklöf (M) och samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna
yrkar bifall till ordförandes förslag.
Ordförande ställer sitt förslag under proposition och finner att servicenämnden
beslutar enligt ordförandes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-08
2. Tabellbilaga fastighetsägarinvestering 2022-2023, 2021-01-31
3. Bilaga Investering Måltidsproduktion Kristianstad

Region Skåne

Datum

6 (11)

2021-02-18

§ 8 Motion. Klimatneutralt byggande
Ärendenummer: 2019-POL000089
Servicenämndens beslut
Servicenämnden föreslår Regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen vara besvarad genom
servicenämndens yttrande.
Reservation
Angela Everbäck (MP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I motion Klimatneutral byggande, 2019-12-05, föreslår Angela Everbäck
(MP) och Kami Petersen (MP) att Regionfullmäktige beslutar att byggstarta
åtminstone ett klimatneutralt spjutspetsprojekt innan 2025 och att utreda hur
Region Skånes nybyggnation, ombyggnation och underhåll av byggnader ska
ske klimatneutralt senast 2030.
Yrkanden
John Eklöf (M) och samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna
yrkar bifall till ordförandes förslag att motionen anses vara besvarad.
Angela Everbäck (MP) och samtliga närvarande ledamöter från
socialdemokraterna yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer sitt förslag och Angela Everbäcks (MP) bifallsyrkande under
proposition och finner att servicenämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-02
2. Motion - Klimatneutralt byggande 2019-12-05

§ 9 Remiss Miljöprogram
Ärendenummer: 2020-POL000481
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer yttrande gällande förslag Miljöprogram
2030.
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Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna lämnar muntlig
reservation till förmån för eget förslag.
Angela Everbäck (MP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckningar
Umihana Rasovic Kasumovic (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Yttrande enligt beslut i Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-11-04, § 29 på
förslag på Miljöprogram 2030. Miljöprogram 2030 ska ersätta miljöprogram
2017-2020.
Yrkanden
John Eklöf (M) yrkar bifall till ordförandens tilläggsyrkande och till det
gemensamma yrkandet med socialdemokraterna, samt yrkar avslag på övriga av
socialdemokraternas yrkanden.
Ordförande yrkar (1) på
att Region Skåne ska upprätta en enhetlig strategi för laddning av elbilar på
parkeringsplatser för både personal och besökare.
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Ordförande ställer sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att
servicenämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.
Ordförande yrkar (2) på
att Region Skåne ska servera klimatsmarta patientmåltider genom att upphandla
mer närproducerat.
Ordförande ställer sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att
servicenämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.
Ordförande yrkar tillsammans med socialdemokraterna (3) på
att Region Skåne ska ställa krav för energieffektivitet i lokaler vid ny- och
ombyggnation samt vid nya eller förlängningar av hyresavtal med externa
fastighetsägare.
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till ordförandes och socialdemokraternas
yrkande.
Ordförande ställer sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att
servicenämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.
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Jonas Esbjörnsson (S) yrkar (1) på
att Region Skåne inför effektoptimering som ett komplement till
energieffektivisering
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till Jonas Esbjörnssons (S) yrkande.
Ordförande yrkar avslag på Jonas Esbjörnssons (S) yrkande och finner att
servicenämnden beslutar att avslå Jonas Esbjörnssons (S) yrkande.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som bifaller Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster och 2 som avstår.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Anders Johnsson (M), Helena Grahn (M), Mikael Stamming
(C) och Inger Tolsved Rosenkvist (L).
Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Emma Yngvesson (S), Johan Petersson (S) och Angela
Everbäck (MP).
Avstår:
Alexander Aardgaard (SD) och Ola Johansson (SD).
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar (2) på
att det under 2021 ska tas fram en målsättning om andel regionalt producerade
livsmedel i Region Skånes upphandlingar.
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till Jonas Esbjörnssons (S) yrkande.
Ordförande yrkar avslag på Jonas Esbjörnssons (S) yrkande och finner att
servicenämnden beslutar att avslå Jonas Esbjörnssons (S) yrkande.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som bifaller Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 4 nej-röster och 2 som avstår.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Anders Johnsson (M), Helena Grahn (M), Mikael Stamming
(C) och Inger Tolsved Rosenkvist (L).
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Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Emma Yngvesson (S), Johan Petersson (S) och Angela
Everbäck (MP).
Avstår:
Alexander Aardgaard (SD) och Ola Johansson (SD).
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar (3) på
att andelen upphandlade ekologiska livsmedel ska följa regeringens
inriktningsmål i livsmedelsstrategin om 60 procent.
Ordförande yrkar avslag på Jonas Esbjörnssons (S) yrkande och finner att
servicenämnden beslutar att avslå Jonas Esbjörnssons (S) yrkande.
Omröstning begärs och servicenämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som bifaller ordförandes avslagsyrkande röstar ja.
Den som bifaller Jonas Esbjörnssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6-ja röster och 3 nej-röster och 2 som avstår.
Ja-röster ges av:
John Eklöf (M), Anders Johnsson (M), Helena Grahn (M), Mikael Stamming
(C), Angela Everbäck (MP) och Inger Tolsved Rosenkvist (L).
Nej-röster ges av:
Jonas Esbjörnsson (S), Emma Yngvesson (S) och Johan Petersson (S).
Avstår:
Alexander Aardgaard (SD) och Ola Johansson (SD).
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till eget förslag enligt följande
”Dels att det befintliga Miljöprogrammets måluppfyllelse, avseende
Servicenämndens områden, redovisas senast juni 2020. Dels att
Servicenämndens målformuleringar fastställs senast till utgången av 2021.
Området 3.3.2.6 ”Livsmedel och biologisk mångfald”
Miljöpartiet yrkar ändring så att följande formulering:
”Andelen ekologisk mat måste öka i Region Skånes verksamheter, med ett
tydligt mål att 100 procent av maten som serveras ska vara ekologisk senast
2030. Det inbegriper även måltider inköpta av externa leverantörer. Ekologiska
livsmedel odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat, ska prioriteras och
andelen svenskodlade ekologiska livsmedel öka.”
ska ersätta den formulering som nu lyder:
”Specifikt mål rörande mängden inköpta ekologiska livsmedel specificeras inte i
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miljöprogrammet, men. Region Skåne hanterar regeringens inriktningsmål till
2030 inom ramen för livsmedelsstrategin om att 60 procent av inköpta livsmedel
ska vara ekologiska som en kravnivå. ”
Med yrkad ändring lyder stycket såhär:
”Utöver ett arbete med att minska farliga ämnen i produkter, material, varor
och byggnader blir det också allt tydligare att ytterligare insatser behövs som
kan minska exponeringen av farliga ämnen i livsmedel. Växtskyddsmedel
befaras till exempel kunna ha större påverkan på insekter i jordbruksområden
än förändringar i både temperatur och nederbörd. Ett sätt att minska farliga
ämnen i livsmedelsproduktionen är att välja ekologiska livsmedel, vilket innebär
minskad användning av växtskyddsmedel, biocider och konstgödsel. Andelen
ekologisk mat måste öka i Region Skånes verksamheter, med ett tydligt mål att
100 procent av maten som serveras ska vara ekologisk senast 2030. Det
inbegriper även måltider inköpta av externa leverantörer. Ekologiska livsmedel
odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat, ska prioriteras och andelen
svenskodlade ekologiska livsmedel öka. Då Region Skånes nivå i
programperiodens inledning uppgår till drygt 40 procent kommer ytterligare
insatser behöva genomföras för att uppnå nivån i inriktningsmålet och detta
hanteras genom operativa miljömål och verksamhetsplaner i budget- och
verksamhetsplansprocessen.”
Miljöpartiet yrkar tillägg med målsättningarna:
Att byggstarta minst ett klimatneutralt spjutspetsprojekt innan 2025.
Att alla Region Skånes nybyggnation, ombyggnation, underhåll av byggnader
samt infrastruktur senast 2030 kan ske klimatneutralt i enlighet med ambitionen
i färdplanen LFM30.”
Ordförande yrkar med instämmande av Mikael Stamming (C) avslag på Angela
Everbäcks (MP) yrkande.
Ordförande yrkar avslag på Angela Everbäcks (MP) yrkande och finner att
servicenämnden beslutar att avslå Angela Everbäcks (MP) yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-02
2. Yttrande 2021-01-31
3. Miljöprogram 2030

Emelie Nilsson
Sekreterare
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Justeras 2021-02-25

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Servicenämnden 20210215
Protokollsanteckning
Ärende 3. Anmälan av informationshandlingar februari 2021,
Servicenämnden
Ärendenummer: 2021-POL000004

Avseende ”Missiv Förstudie styrning och intern kontroll
Servicenämnden”, noterar Miljöpartiet att:
Regionstyrelsen och servicenämnden ges möjlighet att yttra sig över innehållet i
rapporten i sin helhet senast 2021-03-31. Det innebär att det ger möjlighet för
nämnden att lyfta svaret som ett ärende vid mötet den 18/3. Vilket Miljöpartiet
välkomnar.
I förstudien framkommer att servicenämndens internkontrollarbete och målarbete
utgör ett riskområde som revisionen bör beakta. Bedömningen från revisorerna är att
nämndens roll är mer som mottagande och inte styrande aktör i tillräcklig
utsträckning.
Förstudien har berört projektstyrning inom både servicenämnden och
regionstyrelsen. Det noteras att det pågår ett utvecklingsarbete för att stärka
styrningen av projekt inom Regionfastigheter och Regionservice. I förstudien har det
inte varit möjligt att utvärdera effekter eller utfall av detta arbete eftersom det
fortfarande pågår.
Bedömningen från revisorerna är att det finns anledning för revisionen att följa upp
och granska såväl projektstyrningen inom sjukhusbyggena som införandet av CAFM.
Detta för att bedöma om regionstyrelsen och servicenämnden har genomfört de
åtgärder som de har åtagit sig, men också för att bedöma om de fått avsedd effekt på
styrning, uppföljning och måluppfyllelse.
Avseende ”Rapport Miljöarbetet 3.4. Servicenämnden.”
Miljöpartiet noterar att det är viktigt att nämnden kan följa så att det blir konkreta
förslag på åtgärder som tas fram istället för som nu enbart ett konstaterande över att
miljömålen inte kommer att nås. Här ser Miljöpartiet fram emot att nämnden ger det
uppdraget för mer tydlighet.
I rapporten står följande: ”Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att
Servicenämnden säkerställer att samtliga miljömål eller liknande har konkreta
mätetal för uppföljning. Regionövergripande miljömålen har även brutits ned på
verksamhetsområden inom förvaltningen, dock visar vår granskning att de flesta

verksamhetsområden saknar konkreta mätetal och datum för uppföljning av
målen, vilket vi bedömer som bristfälligt. Att det vid granskningens tidpunkt saknas
hemvist för miljöarbetet, enligt uppgift ska det upprättas våren 2021 påverkar
enligt vår bedömning medarbetarnas möjlighet att få information och ta till sig
kunskap kring nämndens miljöarbete. Dock är det få miljöavvikelser som
rapporteras in, vilket kan tyda på mörkertal. Detta kan påverka huruvida
uppföljning och åtgärder inom miljöarbetet är tillräckliga. Vidare visar
granskningen att en av åtgärderna utifrån förvaltningens kontroll av miljöarbetet
snarare är ett konstaterande över att de inte kommer nå målet än en konkret
åtgärd.”
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Servicenämnden 2021-02-18
Ärende 7. Analys avseende förutsättningar för senareläggning av strategiska
investeringar

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet då vi i vår RF-budget lade fram en annan
investeringsbudget än den som blev beslutad i regionfullmäktige. Den besparing som
alliansstyret nu vill göra hade inte behövts med socialdemokraternas budgetförslag.
I det yttrande som servicenämnden nu ska lämna till RSAU med en analys avseende
förutsättningarna för senareläggning av strategiska investeringar lyfts en rad risker med ett
sådant förfarande. Man framför att en senareläggning av investeringar om 60 mkr årligen kan
genomföras 2022-2023 utan akut påverkan på driftsäkerheten.
Men det framgår också tydligt att en sådan senareläggning kommer öka behovet av akuta
åtgärder och äventyrar det strategiska arbetet med investeringar som servicenämnden arbetar
aktivt för. Drift och underhåll av fastigheter är viktigt för en säker och trygg vård och en god
arbetsmiljö för servicenämndens och sjukvårdens personal.
Socialdemokraterna vill också understryka att vi är positiva till att alliansen i servicenämnden
i yttrandet valt att lyfta att investeringen i ett nytt produktionskök i Kristianstad är viktig och
inte ska skjutas på. Det skulle innebära stora negativa konsekvenser både på kort och lång sikt
om så gjordes.
För Socialdemokraterna i Servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)
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Servicenämnden 20210215
Protokollsanteckning
Ärende 7. Analys avseende förutsättningarna för
senareläggning av strategiska investeringar, Servicenämnden
Ärendenummer 2020-POL000532

Miljöpartiet deltog inte i beslutet mot bakgrund av oklarheter beträffande nedan 60
miljoner kronor årligen och vad senareläggning kan innebära avseende
energieffekteringsprojekten. Dessa projekt menar vi ska vara undantagna
senareläggning då de är ett led i regionens strategiska arbete kring energi- och klimat,
samt att det är effektiviseringsprojekt med besparingspotentialer för regionen.
”Efter genomförd analys är bedömningen att strategiska investeringar till ett
sammanlagt värde av 60 miljoner kronor årligen, sammantaget för generella
fastighetsägarinvesteringar samt riktade och lokala ramar, för åren 2022 och 2023
kan förskjutas till påföljande år utan att akut påverka driftsäkerheten. En sådan
senareläggning kommer dock leda till ett utökat behov av medel för akuta
felavhjälpande åtgärder under åren 2022 och 2023, ett behov som för närvarande
inte går att precisera. Det finns även en uppenbar risk att senareläggning av
planerade åtgärder leder till så kallade följdfel samt att investeringen blir dyrare när
den väl låter sig göras än vad den skulle blivit om den gjorts vid planerad tidpunkt.”
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Servicenämnden 20210215
Reservation samt Protokollsanteckning
Ärende 8. Motion. Klimatneutralt byggande
Ärendenummer: 2019-POL000089

Då Miljöpartiets motion inte vann bifall reserverar vi oss mot beslutet och lämnar
Protokollsanteckning enligt nedan:
Miljöpartiet de grönas motion är daterad 2019-12-05 med att-satserna:
1. att byggstarta minst ett klimatneutralt spjutspetsprojekt innan 2025.
2. att utreda hur Region Skånes nybyggnation, ombyggnation och underhåll av
byggnader senast 2030 kan ske klimatneutralt.
Bakgrunden till motionen är att stora klimatutsläpp kan besparas redan innan
nyckeln till nya byggnader lämnas över genom att använda resurssnåla byggmetoder
och material som tillverkas med låg klimatpåverkan.
Vi lyfte fram att Region Skåne ska ansluta sig till ambitionen i färdplanen LFM30
med målet att all nybyggnation, ombyggnation, underhåll samt infrastruktur ska vara
klimatneutral år 2030.
Svaret vi fått på motionen visar en positiv inriktning, det står bl a följande:
”Under hösten 2020 anslöt sig Regionfastigheter till LFM30, Lokal färdplan Malmö
30. Det övergripande målet för LFM30 är en klimatneutral bygg-och
anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp. I LFM30 samarbetar
offentliga och privata aktörer inom bygg och anläggning för att utveckla
klimatneutralt byggande. Som medlem i LFM30 har Regionfastigheter förbundit sig
att bygga en klimatneutral byggnad innan 2030. Regionfastigheter kommer
använda kunskap och erfarenheter från LFM30 i kommande byggprojekt i hela
Skåne.”
Det är angeläget och viktigt att det blir tydligt vilka konkreta aktiviteter och delmål
som planeras inom region Skåne och inom ramen för samarbetet LFM30.
Vår uppgift är att regionen anslöt sig i januari i år. Vi menar att vår motion borde
vara bifallen mot bakgrund av att motionen lämnades in redan 2019-12-05.
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Reservation
Servicenämnden 20210215
Tilläggs-och ändringsyrkande
Ärende 9. Remiss Miljöprogram
Ärendenummer: 2020-POL000481

Då Miljöpartiets yrkanden enligt nedan inte vann bifall reserverar vi oss
mot beslutet
Miljöpartiet ställer sig bakom Servicenämndens remissyttrande, avseende
Miljöprogram 2030, i de delar som framförs med förslag till nya formuleringar och
innehåll avseende Servicenämndens ansvarsområden.
Med nedan undantag:
Målområde 2 kvarstå nedan formulering
•

Klimatpåverkan från en genomsnittlig patientmåltid är till utgången av 2030
högst 0,5 kg CO2-ekvivalenter

Miljöpartiet ställer sig inte bakom att Målformuleringarna föreslås ska fastställas
senast till utgången av 2022 respektive 2023.
Miljöpartiet yrkar: Dels att det befintliga Miljöprogrammets måluppfyllelse,
avseende Servicenämndens områden, redovisas senast juni 2020. Dels att
Servicenämndens målformuleringarna fastställs senast till utgången av 2021.
Området 3.3.2.6 ”Livsmedel och biologisk mångfald”
Miljöpartiet yrkar ändring så att följande formulering:
”Andelen ekologisk mat måste öka i Region Skånes verksamheter, med ett tydligt mål
att 100 procent av maten som serveras ska vara ekologisk senast 2030. Det
inbegriper även måltider inköpta av externa leverantörer. Ekologiska livsmedel
odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat, ska prioriteras och andelen svenskodlade
ekologiska livsmedel öka.”
ska ersätta den formulering som nu lyder:
” Specifikt mål rörande mängden inköpta ekologiska livsmedel specificeras inte i
miljöprogrammet, men. Region Skåne hanterar regeringens inriktningsmål till 2030
inom ramen för livsmedelsstrategin om att 60 procent av inköpta livsmedel ska vara
ekologiska som en kravnivå. ”

Med yrkad ändring lyder stycket såhär:
”Utöver ett arbete med att minska farliga ämnen i produkter, material, varor och
byggnader blir det också allt tydligare att ytterligare insatser behövs som kan minska
exponeringen av farliga ämnen i livsmedel. Växtskyddsmedel befaras till exempel
kunna ha större påverkan på insekter i jordbruksområden än förändringar i både
temperatur och nederbörd. Ett sätt att minska farliga ämnen i
livsmedelsproduktionen är att välja ekologiska livsmedel, vilket innebär minskad
användning av växtskyddsmedel, biocider och konstgödsel. Andelen ekologisk mat
måste öka i Region Skånes verksamheter, med ett tydligt mål att 100 procent av
maten som serveras ska vara ekologisk senast 2030. Det inbegriper även måltider
inköpta av externa leverantörer. Ekologiska livsmedel odlade i Sverige, så kallad
svekologisk mat, ska prioriteras och andelen svenskodlade ekologiska livsmedel öka.
Då Region Skånes nivå i programperiodens inledning uppgår till drygt 40 procent
kommer ytterligare insatser behöva genomföras för att uppnå nivån i
inriktningsmålet och detta hanteras genom operativa miljömål och
verksamhetsplaner i budget- och verksamhetsplansprocessen.”
Miljöpartiet yrkar tillägg med målsättningarna:
Att byggstarta minst ett klimatneutralt spjutspetsprojekt innan 2025.
Att alla Region Skånes nybyggnation, ombyggnation, underhåll av byggnader samt
infrastruktur senast 2030 kan ske klimatneutralt i enlighet med ambitionen i
färdplanen LFM30.
Miljöpartiet är enig i att den operativa styrningen, om hur miljöprogrammets mål ska
uppfyllas, också hanteras operativt med mål och handlingsplaner. Här vill vi betona
att det är viktigt att nämnden kan följa så att det blir konkreta förslag på åtgärder och
uppföljning som tas fram. Detta så undvikande av enbart konstaterande över att
miljömålen inte kommer att nås. Här ser Miljöpartiet fram emot att nämnden ger
uppdrag för mer tydlighet.
Miljöpartiet ställer sig bakom att Servicenämnden/Region Skåne ska skydda och
stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid samhällsplanering,
bidragsgivning, investeringar, upphandlingar och inköp. Vid beslut, planering,
genomförande, produktval, upphandling, inköp, finansiering och utvärdering ska
miljöpåverkan värderas och beskrivas.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

9. Protokollsanteckning - Remiss Miljöprogram 2030
Miljöprogram 2030 anger den strategiska inriktningen för det interna miljöarbetet och har fokus på att
beskriva målbilden för Region Skåne så tydligt som möjligt. Programmet specificerar därför inte och
målsätter inte detaljerade aktiviteter. Dessutom påpekar man att det pågår ett omfattande miljöarbete
för att säkra miljöpåverkan inom ett antal områden som inte är målsatt i miljöprogrammet och att allt
miljöarbete styrs via rutiner i Region Skånes miljöledningssystem.
Det påpekas också att detaljerade mål och handlingsplaner skall hanteras i den ordinarie budget- och
verksamhetsplansprocessen genom operativa miljömål och verksamhetsplaner. Detta förhållningssätt
anser vi i Vänsterpartiet är djupt problematiskt. Om den politiska nivån överhuvudtaget ska involveras
och ha insyn i det interna miljöarbetet behövs mycket större transparens både med hänsyn till de
specifika målen, genomförandet samt uppföljningen.
Erfarenheterna med hanteringen av det befintliga miljöprogrammet pekar på ett antal problem och
brister när det gäller politikens möjligheter att ta del av implementeringen, uppföljningen och
utvärderingen.
Vänsterpartiet anser att Miljöprogrammet 2030 bör ha med:
1. En redovisning av de viktigaste framstegen som har nåtts under det befintliga programmet.
2. En redovisning av 0-nivån, dvs. utgångspunkten för Miljöprogram 2030. Vilka är de största
utmaningarna i dag - synnerhet i ljuset av hur coronakrisen har påverkat det interna
miljöarbetet.
3. En redovisning av miljöarbetet som inte omfattas av Miljöprogram 2030.
4. Att tydliga riktlinjer tas fram med hänsyn till vilka detaljerade mål och handlingsplaner som
skall ingå i den ordinarie budget- och verksamhetsplansprocessen.

5. Programmet måste innehålla en specifikation av hur och när resultaten skall redovisas,
utvärderas och följas upp i förhållande till den politiska nivån.

6. Att det i Miljöprogrammet 2030 ställs krav på energieffektiva lokaler vid ny- och
ombyggnation samt i hyresavtal med externa fastighetsägare.
7. Att Region Skåne inför effektoptimering som ett komplement till energieffektivisering.

8. Att andelen upphandlade ekologiska livsmedel ska följa regeringens inriktningsmål i
livsmedelsstrategin om minst 60 %.
För Vänsterpartiet
Umihana Rasovic Kasumovic

