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Protokoll från Regionstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-03-16 kl.13.00- 15.00
Digital möte/Rum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
Henrik Fritzon (S), Vice ordförande
Annette Linander (C)
Anna-Lena Hogerud (S)
Niclas Nilsson (SD)
Ersättare
Gilbert Tribo (L)
Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Carina Svensson (S)
Mattias Olsson (S)
Sara Svensson (V)
Marlen Ottesen (SD)
Övriga
Mätta Ivarsson (MP)
Per Einarsson (KD)
Alf Jönsson, regiondirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Karin Melander, personaldirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör

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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Åsa Adolfsson, verksamhetscontroller
Lars Blixt, verksamhetscontroller
Sara Mellander, politisk sekreterare (S)
Tony Johanson, politisk sekreterare (S)
Ann Heberlein, politisk sekreterare (M)
Peter J Olsson, politisk sekreterare (M)
David Stenergard, politisk sekreterare (M)
Ingvar Thell, sekreterare

§ 6 Val av justeringsperson
Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Verksamhetsinformation
• Regiondirektören informerar
-

Astra Zenecas vaccin
Folkhälsomyndigheten

pausas

enligt

rekommendation

-

Antalet nya covid-fall i Skåne minskar långsamt

-

Från idag (2021-03-16) kan testresultat nås via tjänst i 1177

från

• Lägesrapport investeringsprocessen/Ekonomiskt utfall januari-februari- LarsÅke Rudin, ekonomidirektör och Lars Blixt, verksamhetscontroller
• Information invånartjänster- Anna Strömblad, kommunikationsdirektör

§ 8 Laglighetsprövning enligt Kommunallagen. Tillsättning av tjänst - ATläkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund. Mål nr 13175-20
Ärendenummer: 2021-JUR000008
Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Regionstyrelsens arbetsutskott avger yttrande till förvaltningsdomstolen
enligt föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.

Region Skåne
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Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Malmö har anmodat Region Skåne att yttra sig kring
föreläggande (dnr 13175-20) avseende laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
I ärendet finns följande dokument
1. Yttrande 2021-03-01
2. Föreläggande 2021-02-05

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 9 Ombudsinstruktion för bolagsstämma med Samverkansprojektet E22
AB
Ärendenummer: 2021-POL000100
Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region
Skåne vid årsstämma för Samverkansprojektet E22 AB att rösta i enlighet
med ombudsinstruktion.
Sammanfattning
Styrelsen i Samverkansprojektet E22 AB har kallat till årsstämma den 23 april.
Bolaget ska verka för en utbyggnad av väg E 22 mellan Norrköping och
Trelleborg till minst 4-fältsstandard.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-01

§ 10 Ombudsinstruktion för extra bolagsstämma i Bussdepån i
Kristianstad AB (org. nr. 556612-6222)
Ärendenummer: 2021-POL000100
Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region
Skåne vid extra bolagsstämman för Bussdepån i Kristianstad AB (org. nr.
556612-6222) att rösta i enlighet med ombudsinstruktion.
Sammanfattning
Bussdepån i Kristianstad AB (org. nr. 556612-6222) har kallat till extra

Region Skåne
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bolagsstämma 18 mars 2021. På bolagsstämma representeras Region Skåne av
regionstyrelsens ordförande eller den han genom fullmakt sätter i sitt ställe.
Instruktion ska utfärdas som omfattar hur ombudet ska rösta i frågor som
behandlas vid stämman.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-01
2. Balansräkning

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 11 Ombudsinstruktion för bolagsstämma med Transitio AB
Ärendenummer: 2021-POL000100
Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till ombudet för Region
Skåne vid bolagsstämman för Transitio AB att rösta i enlighet med
ombudsinstruktion.
Sammanfattning
Transitio AB har kallat till årsstämma den 20 maj 2021. På bolagsstämma
representeras Region Skåne av regionstyrelsens ordförande eller den han genom
fullmakt sätter i sitt ställe. Instruktion ska utfärdas som omfattar hur ombudet
ska rösta i frågor som behandlas vid stämman. Bolagets affärsidé är att anskaffa
järnvägsfordon, främst motorvagnar för uthyrning till trafikhuvudman samt
tillhandahålla tungt fordonsunderhåll. Bolaget finansierar i allt väsentligt
verksamheten genom leasing och lån.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-01

§ 12 Beredning av ärenden till regionstyrelsen 2021-03-26
•
•
•
•
•
•

Region Skåne

Redovisning av inkomna remisser RS mars
Redovisning av ej avgjorda motioner mars
Redovisning av ej behandlade initiativärenden mars
Motion. Byt namn på Malmö Opera
Kartläggning av skånska elförsörjningen- återrapportering kring
effektbehov
Översyn av handlingsplan för nationella minoriteter
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region Skånes Årsredovisning 2020
Finansrapport 2020
Resultatrapportering stiftelser
Verksamhetsberättelse för regionstyrelsen 2020
Verksamhetsberättelse för Medicinsk service 2020
Verksamhetsberättelse för IT/MT 2020
Transparensredovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella
förbindelser
Rapportering av planer för intern kontroll 2021
Regionstyrelsens delegationsordning - revidering
Remiss. Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU
2021:7)
Yttrande. Granskning av upphandlingar (rapport nr 8 - 2020) RS
Yttrande. Granskning av Region Skånes miljöarbete (rapport nr 17 2020) RS
Svar på initiativärende. Stå upp för kvinnorna i Polen
Svar på initiativärende. Gör ett omtag i reglementet för färdtjänst
Svar på initiativärende. Inför avgiftsfri antikroppstestning i Region
Skåne 2021

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Justerat 2021-03-30

Carl Johan Sonesson (M)
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-03-16

Protokollsanteckning
Ärende 3. Mål 13175-20 angående laglighetsprövning

Vänsterpartiet menar att hanteringen av detta ärende lyfter ett antal principiella frågor. När en medborgare är
kritisk till ett beslut som regionen tagit och anser sig diskriminerad måste det rimligen vara berörd
förvaltnings ansvar att på ett strukturerat sätt vägleda klagande för att ta tillvara sina intressen och
rättigheter. I det nu behandlade ärendet argumenteras det istället utifrån kommunalbesvär och avfärdas.
Frågor om diskriminering i arbetslivet och vid exempelvis tillsättande av utbildningsplatser är oerhört viktiga
för den enskilda och för tilliten till regionens som arbetsgivare. Detta är frågor som regionen behöver arbeta
aktivt med.

Kristianstad 2021-03-16

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott

