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Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-03-05, kl. 09:30-12:10
Digitalt via Teams

Beslutande
Anna Jähnke (M), ordförande
Daniél Tejera (L), tjänstgörande ersättare Louise Eklund (L)
Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande
Tony Rahm (M)
Kristina Bendz (M), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sjögren (L)
Ola Olsson (C)
Anneli Kihlstrand (C)
Ilmar Reepalu (S), §§ 12-22
Cecilia Olsson Carlsson (S), tjänstgörande ersättare för Ilmar Reepalu, §§ 23-32
Anneli Eriksson (S)
Karl-Erik Innala (S)
Vilmer Andersen (V)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ottesen (SD)
Niclas Nilsson (SD)
Magnus Olsson (SD) §§ 12-18
Jimmy Ringström (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Olsson (SD), §§ 1932
Ersättare
Linda Allansson Wester (M)
Johan Olsson Swanstein (M)
Daniel Jönsson (M)
Pierre Sjöström (S)
Malik Chaudhry (S)
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Viktor Eriksson (S)
Istvan Barborg (S)
Angelica Svensson (V)
Teddy Nilsson (SD), deltog till kl. 10:30
Victoria Tiblom (SD), deltog till kl. 11:30

Övriga
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör
David Lindén, verksamhetschef
Elisabet Eriksson, stabschef
Håkan Samuelsson, enhetschef
Lina Wedin, enhetschef
Anna Råman, enhetschef
Maria Korner-Westin, enhetschef
Ulrika Melander, utvecklingsstrateg
Ola Solér, miljöstrateg
Samuel Jonsson, politisk sekreterare för (M)
Hanne Clivemo, politisk sekreterare för (L)
Emma Bruce, politisk sekreterare för (S)
Emma Eliasson-Åström, politisk sekreterare för (V)
Patrik Milton, personalföreträdare
Anna Appelgren, sekreterare
Utöver dagordningen gavs även följande presentation:
•

Regional handlingsplan ESF +, Ulrika Melander

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

§ 13 Anmälan av delegationsbeslut RUN mars
Ärendenummer: 2021-POL000003
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
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Delegationsbeslut sedan föregående nämndsammanträde
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-25
2. Sammanställning 2021-02-25
3. Delegationsbeslut/Yttranden

§ 14 Verksamhetsinformation RUN 5 mars 2021
Ärendenummer: 2021-POL000028
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om aktuella frågor inom
nämndens ansvarsområde
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-05
2. Verksamhetsinformation rapport 2021-03-05

§ 15 Verksamhetsberättelse RUN 2020
Ärendenummer: 2020-POL000132
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden fastställer föreliggande
verksamhetsberättelse för år 2020 och överlämnar den till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Förslaget till verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning av regionala
utvecklingsnämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat för 2020,
inklusive uppföljning av intern kontrollplan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-01-25.
2. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse för 2020.
3. Bilaga. Uppföljning av internkontrollplan för RUN år 2020.
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§ 16 Återrapportering av villkorsbeslut
Ärendenummer: 2020-RU000250
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden godkänner och översänder föreliggande
återrapportering till Regeringskansliet.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne ska lämna en återrapportering till Regeringskansliet, utifrån
regeringsbeslut om villkor för budgetåret 2020 (N2019/03238/RTL).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-05
2. Bilaga Region Skånes återrapportering villkorsbeslut 2020
3. Bilaga Regeringsbeslut villkor för budgetåret 2020 för regionerna

§ 17 Samfinansieringsavtal till kommande RTI-plan
Ärendenummer: 2020-POL000537
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att godkänna föreliggande
förslag till samfinansieringsavtal.
2. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala
utvecklingsnämndens presidium att godkänna kompletterande skrivning
om Ystadbanan i yttrandet.
Sammanfattning
Avtal upprättas mellan Trafikverket och Region Skåne avseende objekt i
förslaget till Nationell plan 2022-2033/37 och som har viss samfinansiering med
medel i kommande Regional transportinfrastrukturplan för Skåne.
Avtalen kommer att upprättas av Trafikverket för att godkännas av Regionala
utvecklingsnämnden.
Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar, med instämmande av Ilmar Reepalu (S), bifall till
eget förslag innebärande att beskrivningen av Ystadbanan ska utvecklas.
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till Yvonne Augustins (S) yrkande samt att
nämndens presidium får i uppdrag att godkänna den.
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut; ordförandens förslag
med tilläggsyrkandet från Yvonne Augustin (S) och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-12
2. Samfinansieringsavtal Dubbelspår Skånebanan Kristianstad-Hässleholm
3. Samfinansieringsavtal Dubbelspår Ystadbanan Skurup-Rydsgård
4. Samfinansieringsavtal Dubbelspår Västkustbanan Maria-Helsingborg C

§ 18 Yttrande för Samråd 3 Lokaliseringsutredningen Ny stambana
Hässleholm-Lund.
Ärendenummer: 2020-RU000079
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Trafikverket.
Reservationer
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkandet från
Vilmer Andersen (V).
Sammanfattning
Region Skåne ställer sig positiva till att Trafikverket planerar en ny stambana
mellan Hässleholm och Lund, men påpekar att utgångpunkterna för en ny
stambana ska vara i linje med överenskommelsen i Sverigeförhandlingen där
centrala stationslägen är en viktig förutsättning. Centrala stationslägen av största
vikt för att kunna utveckla den regionala tågtrafiken samt för att regionala och
nationella nyttor ska uppstå.
Yrkanden
Vilmer Andersen (V) yrkar bifall till eget förslag innebärande att följande tilllägg ska göras:
”I det här samrådsskedet är det viktigt att belysa vilka effekter på miljön som de
olika korridorerna har. En beskrivning av hur natur- och kulturvärden i landskapet påverkas behöver bifogas förslagen. Det är också viktigt att ge så många
som möjligt tillgång till höghastighetsbanan genom bra infrastrukturkopplingar
till stationerna längs banan.”
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till Vilmer Andersens (V) förslag.
Anna Jähnke (M) yrkar avslag på Vilmer Andersens (V) förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; ordförandens förslag och
yrkandet från Vilmer Andersen (V). Ordföranden ställer de båda förslagen mot
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varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden har beslutat i enlighet
med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-12
2. Samrådsremiss, Trafikverket 2021-01-20
3. Samrådsyttrande 2021-02-12

§ 19 Ersättning folkhögskolor 2021
Ärendenummer: 2020-POL000567
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden avsätter, av beslutade 50 miljoner kronor
(samt återsökt moms) till folkhögskolorna för budgetåret 2021, 43 350
420 kronor till Skånes folkhögskolor och 8 692 384 kronor i
mobilitetsstöd.
2. Regionala utvecklingsnämnden tillämpar Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) rekommenderade ersättningsnivå 400 kronor per
deltagarvecka för år 2021. Ersättningen gäller för deltagarveckor enligt
2017 års utfall.
3. Nya riktlinjer och ersättningsmodellen för mobilitetsstödet avklaras så
fort som möjligt.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Thomas Hansson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne föreslår ersättningsmodell till såväl Skånes 18 folkhögskolor som
till folkhögskolor som ligger utanför Skåne (mobilitetsstödet).
Ersättningsmodellen gäller för budgetåret 2021.
Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar att ersättningen höjs utifrån folkhögskolornas faktiska förutsättningar under 2021.
Vilmer Andersen(V) yrkar bifall till eget förslag innebärande följande:
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”

1) Att ärendet återremitteras för ny beredning som säkerställer en minimumersättning för 2021 på kr 400,-/Dv, reglerat med minimum aktuellt
KPI.
2) Att ersättningsmodellerna ses över och taket för den samlade ersättning
till folkhögskolorna höjs generellt fr.o.m. år 2022.
3) Att nya riktlinjer och ersättningsmodellen för mobilitetsstödet avklaras
så fort som möjligt.”

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till Vilmer Andersens (V) yrkanden punkt 2
och punkt 3.
Ordföranden yrkar att ärendet ska avgöras idag samt yrkar avslag på punkt 2 i
Vilmer Andersens (V) förslag och yrkar bifall till punkt 3 i Vilmer Andersens
(V) förslag.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras idag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag mot Yvonne Augustins (S)
förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden har beslutat i enlighet med
ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkänns. Den
som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från
Yvonne Augustin (S) röstar nej.
Ja-röster ges av: Daniél Tejera (L), Tony Rahm (M), Kristina Bendz (M), Ola
Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD),
Jimmy Ringström (SD) och Anna Jähnke (M).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S) Anneli Eriksson
(S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson (MP).
Omröstning utfaller med nio ja-röster och sex nej-röster. Regionala
utvecklingsnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på punkt 2 i Vilmer Andersens (V) förslag och
finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avslå det.
Ordföranden ställer därefter proposition på punkt 3 i Vilmer Andersens (V)
förslag och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att bifalla det.
I ärendet finns följande dokument

Region Skåne

Datum

8 (18)

2021-03-05

1. Beslutsförslag 2021-02-16
2. SKR rekommendation 2021, 2020-10-23

§ 20 Uppföljning av Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och
Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000574
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Överenskommelsen mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne ska följas
upp vartannat år. Denna uppföljning gäller för åren 2019-20.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2020-12-22
2. Uppföljning Överenskommelsen 2019-20, 2020-11-13

§ 21 Yttrande på granskning av Region Skånes hantering av bidrag
(rapport nr 14 - 2020) RUN
Ärendenummer: 2021-POL000046
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Revisorskollegiet.
2. Regionala utvecklingsnämnden får en återrapportering av det pågående
förbättringsarbetet inom bidragsområdet under hösten 2021.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har blivit ombedd att yttra sig på
Revisorskollegiets granskning av bidrag till ideella organisationer (rapport nr 14
– 2020). Yttrandet ska ge svar på vilka åtgärder som nämnden avser att vidta
med anledning av granskningens resultat. Yttrandet ska vara Revisorskollegiet
tillhanda senast 31 mars 2021.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår med anledning av granskningen att:
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bidragen till folkhögskolorna förtydligas i förhållande till nämndens olika
typer av finansiering
● rutiner gällande inhämtande av årsredovisningar från de skånska
folkhögskolorna ses över
● rutiner för bidrag till länsövergripande föreningar och
ungdomsorganisationer uppdateras och fastställs utifrån gällande policy
och riktlinjer samt de kriterier som beslutats av Regionala
utvecklingsnämnden 2020-08-28
● givet erfarenheter från handläggningen av bidragsansökningar ytterligare
se över riktlinjer och kriterier
●

Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar, med instämmande av Anna Jähnke (M), att
regionala utvecklingsnämnden ska få en uppföljning av det pågående
förbättringsarbetet inom bidragsområdet under hösten 2021.
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut; ordförandens förslag
med tilläggsyrkandet från Yvonne Augustin (S) och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2021-02-16
2. Yttrande, 2021-02-16
3. Remiss, 2021-01-26
4. Granskningsrapport, jan 2021

§ 22 Yttrande över granskning av Region Skånes miljöarbete (rapport nr
17 - 2020) RUN
Ärendenummer: 2021-POL000044
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att lämna föreliggande yttrande
över revisorernas granskning av Region Skånes miljöarbete.
Protokollsanteckning
Vilmer Andersen (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skånes revisorer har genomfört en granskning av Region Skånes
miljöarbete och regionala utvecklingsnämndens yttrande över
granskningsrapporten fokuserar på nämndens ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2021-02-16
2. Yttrande 2021-02-16
3. Rapport granskning av miljöarbetet Region Skåne 2021-01-26
4. Revisionskontorets missiv till rapporten 2021-01-26
5. Revisionskontorets sammanfattning av rapporten, januari 2021

§ 23 Remiss. Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om
miljörisker och förslag till skärpning av regelverket, SOU 2020_7
Ärendenummer: 2020-POL000607
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Region Skåne överlämnar föreliggande yttrande till Näringsdepartementet
Reservationer
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas
Hanssons (MP) yrkande.
Sammanfattning
Utvinning ur alunskiffer är aktuellt i mellersta och sydöstra Skåne. I SOU
2020:71 finns förslag om skärpning av lagstiftning för denna typ av utvinning
med hänvisning till betydande miljörisker. Region Skåne anser att en skärpning
är bra, men ifrågasätter mineralbrytningens status som allmänt intresse.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till eget yrkande innebärande att följande
tillägg ska göras:
”Region Skåne anser att de föreslagna skärpningarna i lagstiftningen inte är
tillräcklig för att skydda miljön i områden med alunskiffer. Region Skåne vill se
ett förbud mot brytning av alunskiffer.”
Vilmer Andersen (V) yrkar bifall till Thomas Hanssons (MP) förslag.
Anna Jähnke (M) yrkar avslag på Thomas Hanssons (MP) förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer de
båda förslagen mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkänns. Den
som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från
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Thomas Hansson (MP) röstar nej.
Ja-röster ges av: Daniél Tejera (L), Tony Rahm (M), Kristina Bendz (M), Ola
Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Yvonne Augustin (S), Cecilia Olsson
Carlsson (S) Anneli Eriksson (S), Karl-Erik Innala (S), Fredrik Ottesen (SD),
Niclas Nilsson (SD), Jimmy Ringström (SD) och Anna Jähnke (M).
Nej-röster ges av: Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson (MP).
Omröstning utfaller med tretton ja-röster och två nej-röster.
Regionala utvecklingsnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-12
2. Remissvar SOU 202071 Region Skåne
3. Remiss utvinning ur alunskiffer SOU 202071
4. Brev till närings- och innovationsministern 20181023

§ 24 Remiss. Samverkande krafter för stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk SOU 2020:66
Ärendenummer: 2021-POL000018
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
utbildningsdepartementet.
Sammanfattning
Region Skåne är utsedd remissinstans. Yttrandet ska vara
utbildningsdepartementet tillhanda senast 8 april 2021. Utredningens förslag
syftar till att förbättra kvalitet, genomströmning och övergångar inom
kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination
med annan utbildning. Inom uppdraget har även legat att stärka kompetensen
ifråga om vuxnas andraspråksutveckling och lärande samt föreslå förbättringar
inom styrning, ledning och ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Region
Skåne har valt att svara på de delar av betänkandet som har särskild relevans för
det regionala utvecklingsuppdraget.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag, 2021-02-16
2. Yttrande, 2021-02-01
3. SOU 2020:66, Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet
inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)
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§ 25 Initiativ för att förbättra Skånes elförsörjning
Ärendenummer: 2021-POL000012
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beviljar 2 000 000 kronor från ansvar
30010 för finansiering av aktiviteter för att förbättra Skåne elförsörjning.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Stabiliteten i södra Sveriges elsystem minskar samtidigt som behovet av effekt
ökar när Skåne växer och när transportsektorn och industrin elektrifieras.
Genom föreslaget initiativ tar Region Skåne en tydligare regional roll för att
förbättra Skånes elförsörjning.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Vilmer Andersen (V) yrkar bifall till eget förslag innebärande följande:

” För det första fokuseras uteslutande på s.k. planerbar elproduktion och inte på
den samlade energimixen. I underlaget nämns inte förnybar energiproduktion
från vind och sol trots att dessa energislag har starkt ökande marknadsandelar
och därmed också kommer att vara tunga delar av hela energimixen. Detta
måste korrigeras.

För det andra nämns inte med ett enda ord åtgärder kring energieffektivisering
som en viktig faktor i säkerställandet av en stabil elförsörjning. I underlaget
lyfts bara en ökad efterfrågan av el fram. Men det finns många effekttimmar och
ekonomiska besparingar att hämta genom systematiskt effektiviseringsarbete
inte minst i näringslivet och offentlig sektor.
För det tredje bör lokal förnybar elproduktion lyftas fram mer eftersom den inte
i samma grad ställer krav på nationell överföringskapacitet, men däremot med
all sannolikhet krav till utbyggnad av det lokala/regionala elnätet.
För det fjärde måste den planerade Effektkommission ha en bredare representation än den som nämns i underlaget. Andra brukare än näringslivet bör delta, till
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exempel från bostadssektorn och från ideell och offentlig verksamhet. Miljöoch arbetarrörelsens organisationer måste också, efter Vänsterpartiets uppfattning, ha en plats i kommissionen.
För det femte räcker det inte med att bara Region Skåne finansierar kommissionens arbete. Fler deltagare bör gå in med ekonomiska resurser och inte bara
bidra med s.k. inkind-bidrag.”
Tony Rahm (M) yrkar bifall till ordförandens förslag och avslag på Vilmer
Andersens (V) förslag.
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till Vilmer Andersens (V) förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer dem
mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkänns. Den
som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från
Vilmer Andersen (V) röstar nej.
Ja-röster ges av: Daniél Tejera (L), Tony Rahm (M), Kristina Bendz (M), Ola
Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD),
Jimmy Ringström (SD) och Anna Jähnke (M).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Cecilia Olsson Carlsson (S) Anneli
Eriksson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson
(MP).
Omröstning utfaller med nio ja-röster och sex nej-röster.
Regionala utvecklingsnämnden har därmed bifallit ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-04
2. Underlag med bakgrund, problemanalys och målformulering

§ 26 Remiss Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade
incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet
Ärendenummer: 2021-RU000006
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Region Skåne överlämnar föreliggande yttrande till
Infrastrukturdepartementet
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
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Sammanfattning
Det ökande effektbehovet kräver utveckling av regleringen av elnätverksamhet,
bättre förutsättningar för planerbar elproduktion och tydlig metod för
framtagande av nätutvecklingsplaner. Region Skåne anser att
Energimarknadsinspektionens förslag går i rätt riktning, men att ytterligare
åtgärder krävs.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-01
2. Yttrande
3. Remiss: https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remissrapportkapacitetsutmaningeni-elnaten-samt-promemorian-okade-incitament-forkostnadseffektivalosningar-i-elnatsverksamhet/

§ 27 Remiss. Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen
Ärendenummer: 2021-RU000007
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Finansdepartementet.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på promemorian Ett
bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2)
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag innebärande följande:
”- att den regionalt självpåtagna och spekulativa ansvarsutökningen i avsnitt 3
Arbetet med bostadsförsörjningsfrågor helt ska utgå, utifrån den redan stora
oron som finns runt den regionala översiktsplanen ute i kommunerna.
- att remissvaret tillförs en synpunkt som beaktar att vikten av att analysera migrationens påverkan är lika viktigt som uttala gruppen äldre. ”
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer dem
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mot varandra och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-16
2. Yttrande 2021-02-16
3. Promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds
2021:2)

§ 28 Remiss av Boverkets rapport 2020:21 Mått på bostadsbristen
Ärendenummer: 2021-RU000008
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Finansdepartementet
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets rapport
mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras,
rapport 2020:21.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-16
2. Yttrande 2021-02-16
3. Boverkets rapport Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande
bedömningar ska utföras, rapport 2020:21.

§ 29 Remiss Samråd om förslag till ny översiktsplan för Skurups kommun
Ärendenummer: 2021-PB000008
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden överlämnar föreliggande yttrande till
Skurups kommun.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny
översiktsplan för Skurups kommun. Region Skåne är formell remissinstans
enligt plan- och bygglagen avseende översiktsplaner.
I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2021-02-16
2. Förslag till yttrande 2021-02-15
3. Skurups kommuns förslag till översiktsplan, samrådshandling,
www.skurup.se/36730 (tillgänglig 2020-02-16)

§ 30 Remiss. Samråd om ny översiktsplan för Klippans kommun
Ärendenummer: 2021-PB000018
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden överlämnar föreliggande yttrande till
Klippans kommun.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny
översiktsplan för Klippans kommun. Region Skåne är formell remissinstans
enligt plan- och bygglagen avseende översiktsplaner.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-02-26
2. Yttrande 2021-02-26
3. Klippans kommuns förslag till översiktsplan,
https://gisportal.perstorp.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=c2c
e9b66638643a1a4c9aa77040f1a95 (tillgänglig 2020-02-16)

§ 31 Delegation till regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott att
besvara remiss SOU 2020 73 och remiss SOU 2020 78
Ärendenummer: 2021-POL000096
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala
utvecklingsnämndens beredningsutskott att avge yttrande över remissen
"Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd"
(SOU2020:78)
2. Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala
utvecklingsnämndens beredningsutskott att avge yttrande över remissen
"Skogsutredningens betänkande SOU 202073: Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen"
Sammanfattning
Region Skåne och regionala utvecklingsnämnden har fått remisserna SOU 2020
73 och SOU 2020 78 från regeringskansliet som ska besvaras senast 2021-04-30
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respektive 2021-05-03. Regionala utvecklingsnämnden sammanträder 2021-0507 och således har regeringskansliet tillfrågats om möjligheten till att få
uppskov med yttranden till detta datum. Uppskov har inte beviljats. Mot den
bakgrunden föreslås att regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott, som
sammanträder 2021-04-28, får delegation att avge yttrandena.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-25
2. Remiss av Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73:
https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-avskogsutredningens-betankande-sou-202073/
3. Remiss av betänkande Tillgängliga stränder – ett mer differentierat
strandskydd SOU
2020:78:https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-avbetankande-tillgangliga-strander--ett-mer-differentierat-strandskydd-sou202078/

§ 32 Initiativärende: Skydda spårreservaten längs Simrishamnsbanan och
Östervärn-Brågarp
Ärendenummer: 2021-POL000108
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till utvecklingsdirektören att
bereda ärendet för redovisning till nämnden.
Sammanfattning
Thomas Hansson (MP) föreslår i ett initiativärende att regionala utvecklingsnämnden ska uppdra till utvecklingsdirektören att ta fram ett remissvar på Trafikverkets remiss” Nytt utpekande av riksintresse TRV 2020/131663” för att
tydliggöra vikten att behålla statusen riksintresse för Simrishamnsbanan och
Östervärn-Brågarp
I ärendet finns följande dokument:
1. Initiativärende: Skydda spårreservaten längs Simrishamnsbanan och
Östervärn-Brågarp.

Anna Appelgren
Sekreterare
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Justerat
2021-03-22

Anna Jähnke (M)
Ordförande

Region Skåne

Yvonne Augustin (S)

PROTOKOLLSANTECKNING

Regionala utvecklingsnämnden den 5 mars 2021

Ärende 8: Ersättning folkhögskolor 2021

Folkhögskolorna i Skåne gör ett stort, bra och nödvändigt arbete för att stärka skåningarnas
utbildningsnivå och därmed deras möjlighet till arbete. Miljöpartiet budgetförslag, med en
större rambudget för Regionala utvecklingsnämnden, hade specifika satsningar på
folkhögskolan. Det hade möjliggjort en större satsning på folkhögskolornas viktiga
verksamhet. En möjlighet Alliansens budget begränsar.
Det är ingen tvekan om att folkhögskolorna gör ett mycket värdefullt arbete med sina
utbildningar. De bidrar till att göra Skåne mer attraktivt och det ger både arbetsplatser och
utbildningsplatser. För många mindre orter i Skåne är folkhögskolan dessutom en betydande
motor i samhället och den lokala ekonomin. Därför hade Miljöpartiet velat se ett ökat stöd till
folkhögskolorna.
Thomas Hansson
Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
RUN 2021-03-05

Ärende 10. Yttrande på granskning av Region Skånes hantering av bidrag
Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet.
Vi blir bekymrade över den omfattande kritiken som revisorskollegiet riktar mot regionala
utvecklingsnämnden angående dess hantering av utdelande av bidrag. Det är viktigt att
hanteringen av ansökningar och återrapporteringar fungerar och sköts enligt regelverket. Vi
anser dock att förslaget till yttrande är bra då det både redogör för tänkta åtgärder samt även
förklarar exempelvis situationen med folkhögskolorna, som inte kan likställas med övriga
föreningar och organisationer som ansöker om bidrag. Då kritiken var så omfattande och det
här rör många inblandade parter utgår vi från att regionala utvecklingsnämnden får en
återrapportering under hösten så vi kan säkerställa att åtgärderna genomförts och om det varit
tillräckligt.
För Socialdemokraterna i Regionala utvecklingsnämnden
Yvonne Augustin

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-03-05
Ärende 11:
Yttrande över granskning av Region Skånes miljöarbete (rapport nr 17 – 2020) RUN

PROTOKOLLSANTECKNING
____________________________________________________________
I nämndens yttrande över revisorernas granskning erkänner man många av de brister som
revisionsrapporten tar upp, till exempel konstateras det att endast 16 procent av miljömålen har
uppnåtts/kommer uppnås och 47 procent av målen riskerar att inte uppfyllas!
När det gäller det miljöstrategiska programmet, dvs. det externa miljöengagemanget, så pågår
detta i Regional utveckling, resterande upplever sig inte involverade i arbetet med programmet och
det sker inte heller en samverkan mellan nämnderna i Region Skåne!
En viktig slutsats från revisorernas sida är att utfallet av arbetet inte avspeglar de mål som Region
Skåne har satt för miljöarbetet och att de ser problem i uppföljningen av miljöarbetet då
verksamheterna arbetar så olika med miljöfrågorna.
I Regionala utvecklingsnämndens svar erkänner man som sagt de flesta av bristerna som
revisorerna pekar på, men tyvärr finns nästan inget resonemang om hur man tänker åtgärda
problemen, ändra på organisation och ledning där det behövs, sammankoppla det miljöstrategiska
programmet med det interna, etcetera.
Det är självklart att det behövs snabba åtgärder både från politikens och
tjänstemannaorganisationens sida för att öka seriositeten och trovärdigheten i Region Skånes
miljöarbete.
Vänsterpartiet efterlyser sådana initiativ.

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Vilmer Andersen, ledamot

Angelica Svensson, ersättare

Reservation
Regionala utvecklingsnämnden 2021-03-05
Ärende 16 ”Remiss Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen”
Sverigedemokraterna känner en stor oro för att flera av Region Skånes synpunkter
kommer att föra den kommande regionplanen i riktningen mot att bli just det
befarade hotet mot kommunalt självbestämmandet och påverkan på PBL som
många oroas över.
Även kommentarer som att regionen inte anser att kommunerna enbart ska
analysera utifrån boverksstödet signalerar en regional oro att bli förbisedd, vilket
regionen i stället borde se positivt på. Detta då den regionala önskan borde vara
minskad arbetsbörda, inte en oro för att inte få tillräckligt mycket arbete.
Tyvärr ser vi också att regionen helt utelämnat att påpeka de stora konsekvenserna
som den ansvarslösa migrationspolitiken har på bostadsförsörjningsuppdraget för
kommunerna. Det är inte heller noterat några svårigheterna med flyttkedjeanalyser
utifrån dagens stora mängd av ofrivilliga flyttkedjor till följd av långa
handläggningstider och bosättningslagen.
Utifrån detta ser vi inte riktigt varför regionen skulle dubbelarbeta det som
kommunerna i sak har den bästa kunskapen runt, den om det lokala
bostadsförsörjningsbehovet.
Med hänvisning till ovan föreslog vi
- att den regionalt självpåtagna och spekulativa ansvarsutökningen i avsnitt 3
Arbetet med bostadsförsörjningsfrågor helt ska utgå, utifrån den redan stora
oron som finns runt den regionala översiktsplanen ute i kommunerna.
- att remissvaret tillförs en synpunkt som beaktar att vikten av att analysera
migrationens påverkan är lika viktigt som uttala gruppen äldre.
Då våra yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)

Jimmy Ringström (SD)

Fredrik Ottesen (SD)
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