Servicenämnden
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Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-03-18 kl. 09.00-11:50
Malmö Dockplatsen 26, Öresundsvåningen/Teams

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M), 1:e vice ordförande
Jonas Esbjörnsson (S), 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M)
Helena Grahn (M)
Mikael Stamming (C)
Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)
Ersättare
Anna Palm (M)
Nicola Rabi (M), anslöt klockan 11 § 2
Björn Liljedahl (L)
Katarina Stålberg (KD)
Torbjörn Sköld (S)
Lena Axelsson (S)
Alexander Aardgaard (SD)
Alexander Jonsson (SD)

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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2 (6)

2021-03-18

Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg Regionfastigheter
Petra Larsson, servicedirektör
Patrik Lundström, kanslichef Regionservice
Jenny Andersson, verksamhetsstrateg Regionfastigheter
Ulrika Persson, Regionfastigheter
Conny Santana Dahlqvist, Regionservice
Lars Nihlén, Regionfastigheter
Katarina Hartman, Regionfastigheter
Magnus Pettersson, Regionservice
Per Fehland, Regionservice
Martin Årsköld, Regionservice
Helena Rappe, Regionservice
Eric Nordqvist (L), politisk sekreterare
Anette Murray, facklig företrädare för SACO
Emelie Nilsson, sekreterare

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

§ 11 Verksamhetsinformation
Aktuellt från Regionfastigheter/Magnus Windblixt
En samlad psykiatri/Katarina Hartman
Status strategiska projekt/Lars Nihlén
Svar på fråga från förgående nämnd om attest/Ulrika Persson
Månadsrapportering ekonomi Regionfastigheter/Ulrika Persson
Aktuellt från Regionservice/Petra Larsson
Månadsrapportering ekonomi Regionservice/Conny Santana Dahlqvist
Cirkulära möbelflöden/Magnus Pettersson
Användning av RPA inom Regionservice/Per Fehland, Martin Årsköld
Projekt matlådan/Helena Rappe
Genomgång av intern kontroll och risker/Lena Woin, Jenny Andersson

§ 12 Verksamhetsberättelse 2020 - SN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer verksamhetsberättelsen för 2020.

Region Skåne

Datum
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2021-03-18

Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Servicenämndens verksamhetsberättelse för 2020 beskriver resultatet av de
aktiviteter som utförts inom Regionfastigheter och Regionservice under
perioden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-04
2. Servicenämndens verksamhetsberättelse 2020, 2021-03-04

§ 13 Intern kontroll 2020, SN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer uppföljning av intern kontroll 2020, 2021-0226
Sammanfattning
Servicenämndens uppföljning av intern kontroll 2020 för Regionservice och
Regionfastigheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-26
2. Servicenämndens interna kontrollplan uppföljning 2020, 2021-02-26
3. Kundplan Gemensam servicefunktion

§ 14 Yttrande över granskning av Region Skånes miljöarbete (rapport nr
17 - 2020) SN
Ärendenummer: 2021-POL000044
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt
föreliggande förslag.

Region Skåne

Datum
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2021-03-18

Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av miljöarbetet i Region Skåne. Den
sammanfattande bedömningen är att det bedrivs ett ambitiöst och omfattande
miljöarbete inom Region Skånes nämnder och styrelser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-02
2. Yttrande 2021-03-02
3. Missiv granskning Region Skånes miljöarbete nr 17 2020
4. Sammanfattning granskning Region Skånes miljöarbete
5. Revisionsrapport granskning Region Skånes miljöarbete nr 17 2020

§ 15 Yttrande över Styrning och intern kontroll av verksamhet och
ekonomi inom servicenämnden - förstudie (rapport nr 16 - 2020)
Ärendenummer: 2021-POL000098
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av styrning och intern kontroll av
verksamhet och ekonomi inom Servicenämnden - förstudie.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-02
2. Yttrande 2021-03-02
3. Missiv granskning styrning och intern kontroll nr 16 2020 - förstudie
4. Sammanfattning granskning styrning och intern kontroll
5. Revisionsrapport styrning och intern kontroll nr 16 2020 - förstudie

Region Skåne

Datum
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2021-03-18

§ 16 Remiss. Regionplan för Skåne 2022-2040 SN
Ärendenummer: 2019-RU000065
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden avger yttrande till Regionala utvecklingsnämnden enligt
föreliggande förslag.
Mikael Stamming (C) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Servicenämndens yttrande på samrådshandling Regionplan för Skåne 20222040.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-02
2. Yttrande 2021-03-02
3. Regionplan för Skåne 2022-2040

§ 17 Initiativärende. Digitala plattformar
Ärendenummer: 2021-POL000122
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att bereda ärendet och
återkomma till servicenämnden.
Sammanfattning
Paul Svensson och Ola Johansson (båda SD) föreslår servicenämnden i ett
initiativärende att servicedirektören får i uppdrag att utreda möjligheten för
Region Skåne att få fler vårdtagare att välja digitala alternativ som ett alternativ
till traditionell postförmedling.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-03-12

Region Skåne

Datum
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2021-03-18

Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2021-03-25

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Servicenämnden 2021-03-17
Ärende 3. Verksamhetsberättelse
Servicenämnden har inte nått en budget i balans, resultatet slutade på -13,1 mkr vilket är -36,4
mkr mot budget.
Alliansens budget för 2020 saknade demografiuppräkning, hade ett besparingskrav om 2
procent och halverad uppräkningen för medicinsk teknisk utveckling i relation till behovet.
Detta har inneburit ett det samlade sparpaketet på den skånska sjukvården under 2020 uppgick
till 912 miljoner kronor. Det är besparingar som Alliansen hållit fast vid trots pandemin.
Då vi socialdemokrater hade ett annat förslag till budget för Region Skåne lämnar vi en
protokollsanteckning på verksamhetsberättelsen.
För Socialdemokraterna i servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)
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Servicenämnden 20210318
Protokollsanteckning
Ärende 3. Verksamhetsberättelse 2020
Ärendenummer: 2020- POL000132
Miljöpartiet noterar att det generella sparbeting om 2% som Alliansen ålagt
nämnderna och därmed även Servicenämnden är ett krav som inte var rimligt för
Regionservice.
Miljöpartiet är fortsatt kritiskt till att Regionservice ålades att skära ner på ekologiska
livsmedel med 9 miljoner i budgeten.
För 2020 var målet att inköp av närproducerade och ekologiska livsmedel skulle
motsvara 60 procent av livsmedelsbudgeten. Utfallet landade på 46,5 procent
ekologiskt. Miljöpartiet menar att ambitionen för ekologiskt är för låg och att även
andelen svekologiskt ska öka.
Miljöpartiet har förståelse för att Covid-19 har inneburit att påbörjade
energikartläggningar har pausats och planerade har skjutits framåt i tid. Jämfört med
plan är det förseningar. Det har under åren 2014–2020 totalt tilldelats 330,0
miljoner kronor till investeringar för att åstadkomma energieffektiviseringar i Region
Skånes lokaler (fr o m 2020 ingår även investeringar av karaktären
lokaleffektiviseringar). Åtgärder har inte utförts i den takt som planerats, av
budgeterade medel har 203,1 miljoner kronor hittills nyttjats. Under 2020
genomfördes åtgärder för 24,8 miljoner kronor, mot budget om 40 Mkr årsprognosen
var 28,7 miljoner kronor. Totalt är 33 investeringsprojekt pågående i denna kategori.
Miljöpartiet ser gärna att arbetet med energieffektiviserande åtgärder ges ökat fokus i
takt med att pandemins utveckling gör det möjligt.
Positivt att Miljöpartiets motion blev verklighet, att Region Skåne ska gå med i Lokal
färdplan Malmö 2030 (LFM30). Regionfastigheter beslutade under december 2020
att gå med i Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30). Bland annat innebär det att
Regionfastigheter förbinder sig att bygga en klimatneutral byggnad inom en
tioårsperiod.
Positivt är att Regionfastigheters arbete med medborgardialog, gällande
tillgänglighet, påbörjades under december 2020. Målsättningen är att under våren
2021 genomföra en enkätundersökning till Skånepanelen, som består av 8000
medborgare.
Miljöpartiet har stor respekt för det som gjorts under pandemin av Servicenämndens
medarbetare. Påverkan av verksamhetens ansvarsområden har varit omfattande.
Som belyses i verksamhetsberättelsen: Uppdragen under pandemin har inneburit att
under 2020 har exempelvis Regionfastigheter utfört cirka 500 Covid-19 relaterade
byggåtgärder på regionens sjukhus och Regionservice implementerat nya tjänster för
att möta vårdens behov bl a entrévärdar. Regionservice har under hela 2020

mobiliserat för att stötta vården med de behov som uppstått i och med Covid-19
pandemin. I takt med en ökad belastning inom sjukvården har Regionservice utökat
sitt tjänsteuppdrag och hanterat närmare 1400 nya uppdrag, främst kopplat till
lokalvård. Den utökade servicen bestod bland annat i utökat smittstäd inom vården,
stationerad personal för utökad service på akutmottagningar, IVA, vårdavdelningar
samt entrévärdar till sjukhusen i Malmö, Lund och Kristianstad.
Resultatkravet för servicenämnden är på 45,7 miljoner kronor, varav 23,3 miljoner
kronor är fördelat till Regionservice. Trots förbättrad resultatutveckling nådde
Regionservice inte en budget i balans för verksamhetsåret 2020. Resultatet landade
på -13,1 miljoner kronor, vilket är -36,4 miljoner kronor mot budget. Covid-19
pandemin har starkt påverkat Regionservice prioriteringar och möjligheter att arbeta
med löpande utvecklingsarbete och en budget i balans.
Miljöpartiet ser positivt på det arbete som görs inom Regionservice med löpande
genomlysning av kostnader, med fokus att ta fram handlingsplaner som säkerställer
bibehållen god tjänsteleverans. Handlingsplanerna har och kommer fortsättningsvis
att följas upp löpande samt kompletteras vid försämrad ekonomisk utveckling. För
att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att full implementering
av IT lösningen CAFM är nödvändig.
För Regionfastigheter var det ekonomiska resultatet bättre än budget. Resultat för
2020 blev 56,2 Mkr, vilket är 33,6 Mkr bättre än budget.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Servicenämnden 2021-03-17
Ärende 5. Yttrande över granskning av Region Skånes miljöarbete
Revisorerna har genomfört en granskning av regionens miljöarbete. I granskningen
framkommer att endast 16 procent av miljömålen har uppnåtts eller kommer att uppnås och att
47 procent av målen riskerar att inte uppfyllas. Detta är en försämring sedan 2019 då det
bedömdes att 19 procent av målen skulle uppfyllas och 37 procent riskerade att inte uppnås.
Ett av de mål som inte kommer uppnås är att öka andelen ekologiska livsmedel och närodlade
livsmedel. Socialdemokraterna har vid ett antal beslut om upphandlingar i servicenämnden
yrkat på att kraven på ekologiskt ska öka och inte minska som alliansen har drivit. Vidare har
vi föreslagit att skånska livsmedel ska ses som närodlade livsmedel. Här har Alliansen först
föreslagit en mycket större geografiskt område för närodlat och sedan, efter kritik från
livsmedelsnäringen, valt att skicka frågan för avgörande till SKR.
Avseende matsvinnet så behöver det minskas och det är positivt att vi här är överens över
blockgränserna om att införa ett nytt matkoncept i regionen vilket kommer bidra till det arbetet.
För Socialdemokraterna i servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)
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Servicenämnden 20210318
Protokollsanteckning
Ärende 5. Yttrande över granskning av Region Skånes
miljöarbete (rapport nr 17 - 2020) SN
Ärendenummer: 2021-POL000044

Miljöpartiet de gröna har tagit del av Yttrande över granskning av Region Skånes
miljöarbete. Vi noterar och beklagar att Region Skåne har en låg måluppfyllelse
gällande de regionövergripande miljömålen, då enbart 16 procent av miljömålen har
uppfyllts/kommer att uppfyllas och 47 procent av målen riskerar att inte uppfyllas för
2020. Det kan därmed konstateras att målsättningen i miljöprogram 2017–2020 inte
uppnås, vilket kopplas till att det saknas en tillräcklig styrning av miljöarbetet från
regionövergripande nivå.
Det viktiga miljö- och klimatarbetet måste ha en högre prioritet i Region Skåne.
Miljöpartiet har i sitt arbete i Servicenämnden jobbat för detta, men inte fått det
gehör vi försökt nå. Genom yrkanden och motioner så har Miljöpartiet lyft fram
förslag som ej bifallits.
Miljöpartiet är kritiskt till att Regionservice ålades att skära ner på ekologiska
livsmedel med 9 miljoner i budgeten. Miljöpartiet menar att det är en ”besparing”
som är kortsiktig och motverkar den strävan mot biologiskt mångfald och långsiktigt
hållbart lantbruk. I flera upphandlingar har ekologiska produkter strukits, vilket vi
agerat emot, men tyvärr inte fått gehör för. Så även när det gäller Fairtrade
certifierade produkter.
Miljöpartiet menar att ambitionen för ekologiskt är för låg och att även andelen
svekologiskt ska öka.
Det har under åren 2014–2020 totalt tilldelats 330,0 miljoner kronor till
investeringar för att åstadkomma energieffektiviseringar i Region Skånes lokaler.
Åtgärder har inte utförts i den takt som planerats, av budgeterade medel har 203,1
miljoner kronor hittills nyttjats. Miljöpartiet ser gärna att arbetet med
energieffektiviserande åtgärder ges ökat fokus.
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 ”Rapport Miljöarbetet 3.4. Servicenämnden.”
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.”
Miljöpartiet ställde sig inte bakom att Målformuleringarna, i det Miljöprogram som
är på remiss, föreslås ska fastställas senast till utgången av 2022 respektive 2023.
Miljöpartiet yrkade: Dels att det befintliga Miljöprogrammets måluppfyllelse,
avseende Servicenämndens områden, redovisas senast juni 2020. Dels att
Servicenämndens målformuleringarna fastställs senast till utgången av 2021.
Märkligt att Servicenämnden inte biföll motionen (2019) från Miljöpartiet:
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.
Speciellt mot bakgrund att Region Skåne gick med i (2021) i Lokal färdplan Malmö
2030 (LFM30). Regionfastigheter beslutade under december 2020 att gå med i Lokal
färdplan Malmö 2030 (LFM30).

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Servicenämnden 2021-03-17
Ärende 7. Regionplan för Skåne
Socialdemokraterna hänvisar till yttrande från partiets distriktsstyrelse och avstår därför från att
lämna synpunkter på regionplanen i servicenämnden.
För Socialdemokraterna i servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)
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Servicenämnden 20210318
Protokollsanteckning
Ärende 7. Remiss. Regionplan för Skåne 2022-2040 SN
Ärendenummer: 2019-RU000065

Miljöpartiet ställer sig frågande till det mycket kortfattade remissvaret som
Servicenämnden lämnat. Det ger inte den återkoppling till Regionplanen som är syfte
med ett remissförfarande.
Mot bakgrund av besked att Regionplanen kommer at återkomma i en ytterligare
remissrunda, så ser vi fram emot ett mer komplett remissvar från nämnden.
Miljöpartiet de gröna inkommer dessutom med ett samlat yttrande avseende
Regionplan för Skåne 2022-2040.
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

