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Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-11 kl. 09.00-12.30
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)
Linda Johnsson (S), tjänstgörande ersättare för Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)
Ersättare
Anders Johnsson (M)
Nicola Rabi (M)
Björn Liljedahl (L)
Katarina Ståhlberg (KD)
Torbjörn Sköld (S)
Lena Axelsson (S)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
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
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2021-06-11

Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg Regionfastigheter
Petra Larsson, servicedirektör
Patrik Lundström, kanslichef Regionservice
Jenny Andersson, Regionfastigheter
Lars Nihlén, Regionfastigheter
Jenny Sellberg, Regionfastigheter
Andreas Hallström, Regionservice
Mikael Wihlborg, Regionservice
Martin Årsköld, Regionservice
Fredrik Jarnestad, Regionservice
Conny Santana Dahlqvist, Regionservice
Ulrika Persson, Regionfastigheter
Anna Hermansson, Regionfastigheter
Sebastian Sundel (L), politisk sekreterare
Victor Lindén, facklig företrädare, Vision
Emelie Nilsson, sekreterare

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

§ 25 Verksamhetsinformation
Aktuellt från Regionfastigheter/Magnus Windblixt
Status strategiska projekt, del i uppföljning av intern kontroll/Lars Nihlén
Administrativa lokaler/Magnus Windblixt
Kompetensförsörjningsplan, del i uppföljning av intern kontroll/Jenny Sellberg,
Andreas Hallström
Aktuellt från Regionservice/Petra Larsson
Materialförsörjning/Mikael Wihlborg
1:a pris Miljöfordonsdiagnos 2021/Mikael Wihlborg
CAFM/Martin Årsköld, Fredrik Jarnestad
Månadsuppföljning maj med analys och prognos/Conny Santana Dahlqvist,
Ulrika Persson

§ 26 Anmälan av informationshandlingar juni 2021, SN
Ärendenummer: 2021-POL000004

Region Skåne
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Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-24
1.1 Beslut från Personalnämnden - Process för framtagandet av
kompetensförsörjningsplan
1.2 Beslut från Regionstyrelsen – Månadsuppföljning med prognos januarimars samt finansrapport

§ 27 Månadsuppföljning maj med analys och prognos 2021 SN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger ordförande i uppdrag att fastställa månadsrapport för
nämndens ansvarsområde.
Sammanfattning
Då underlag för beslut inte är klart med uppföljning av resultat per maj samt
prognos för 2021 för Regionservice och Regionfastigheter så får ordförande i
uppdrag att fatta beslut när underlagen är klara.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-03

§ 28 Återbruk inom byggprocesserna i Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000297
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att utreda och ta fram
förslag på hur Regionfastigheter kan arbeta med återbruk i ny-, om- och
tillbyggnadsprojekt samt att identifiera ett lämpligt pilotprojekt.
Protokollsanteckning
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Uppdrag till fastighetsdirektören att utreda och ta fram förslag på hur
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Regionfastigheter kan arbeta med återbruk i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt
samt att identifiera ett pilotprojekt.
Yrkande
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-24

§ 29 Yttrande över planeringsdirektiv 2022, SN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden överlämnar föreliggande yttrande inför verksamhetsplan
med budget 2022 med plan för 2023 och 2024.
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Angela Everbäck (MP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Yttrande utifrån Regionstyrelsens budgetplanering för 2022 med plan för 2023
och 2024.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-25
2. Planeringsdirektiv 2022-2024
3. Yttrande Servicenämnden 2021-05-26
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§ 30 Hyresavtal för fastighet Slammarp 26:2 Förslöv - tillägg
Ärendenummer: 2021-POL000304
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal enligt
förslag.
Sammanfattning
Omförhandlat hyreskontrakt avseende fastighet Slammarp 26:2, Förslöv.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-02
2. Hyresavtal, tillägg

Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2021-06-18

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Servicenämnden 20210611

Protokollsanteckning
5. Återbruk inom byggprocesserna i Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000297
Miljöpartiet ser positivt på att Servicenämnden att uppdrar åt fastighetsdirektören att utreda
och ta fram förslag på hur Regionfastigheter kan arbeta med återbruk i ny-, om- och
tillbyggnadsprojekt samt att identifiera ett lämpligt pilotprojekt.
Vi ser positivt på att regelbundna återrapporteringar till nämnden kommer att göras. Vi
efterlyste dock en mer tydlig tidssättning avseende när förslag ska presenteras för
Servicenämnden. Mot bakgrund av den komplexitet och viss osäkerhet kring hur det
praktiskt är möjligt att hantera återbruk, där även Boverkets riktlinjer kommer att inverka,
så får tidssättning göras i samråd med Servicenämnden i kommande möten.
Miljöpartiet de gröna Skåne
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Servicenämnden 2021-06-11

6. Planeringsdirektiv
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv. Detta då dessa utgår från
planen i gällande budget. Socialdemokraterna tog i sin budget höjd för större ökning av
behoven än Alliansen gjorde och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha
kunnat användas till förstärkningar av verksamheten också under 2022. Vår bedömning är att
dessa planeringsdirektiv, om de blir verklighet i budgeten för 2022, kommer att leda till
fortsatta besparingar och dålig tillgänglighet/nerdragningar av trafik. Därför avstår vi från att
delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)

Protokollsanteckning
Servicenämnden 2021-06-11.
Ärende 6 ”Yttrande över planeringsdirektiv 2020”

Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer redogöra för våra
satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson(SD)

Ola Johansson(SD)

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

Servicenämnden 20210611

Protokollsanteckning
6. Yttrande över planeringsdirektiv 2022-2024,
Servicenämnden
Ärendenummer: 2020-POL000532

Miljöpartiet deltog inte i beslut om Yttrande över planeringsdirektiv 2022-2024.
Servicenämnden har ett resultatkrav på 45,9 miljoner kronor och det är oförändrat jämfört
med 2021. Resultatkravet 2022 är fördelat med 25,8 miljoner kronor för Regionfastigheter
och 20,1 miljoner kronor för Regionservice. Riskbedömning: 12, kännbar, sannolik. Den
högre riskbedömningen är kopplat till att det finns en stor risk att Regionservice inte når
resultatkravet utifrån nuvarande finansiering. Miljöpartiet betonar att resultatkravet inte har
varit möjligt att uppnå för Regionservice tidigare. Vi välkomnar en översyn inför budget
2022. Att dessutom låta resultatkravet ligga kvar oförändrat i plan för 2023-2024, är inte i
enlighet med vad Miljöpartiet menar är målsättningen för Servicenämnden och då främst
Regonservice.
Miljöpartiet menar dessutom att vår motion som beslutades vara besvarad vid
Regionfullmäktige den 20210413, avseende att byggstarta minst ett klimatneutralt
spjutspetsprojekt innan 2025, borde tydliggjorts vid stycket för mål för
Regionfastigheter:
”Mål: Hållbar utveckling i hela Skåne Ett mål för hur våra verksamheter bidrar till en
långsiktigt, hållbar utveckling och tillväxt i den egna organisationen och i Skåne. Beskriv,
utifrån nämndens ansvarsområde, konkreta delmål och hur dessa ska följas upp för att mäta
måluppfyllelsen.
Miljöpartiet saknar en beskrivning om hur Regionservice genom att följa Region Skånes
miljöprogram bedömer att Regionservice kan leva upp till delmål 2.3: ”Öka andelen
ekologiska livsmedel och prioritera närodlat.” Region Skånes Miljöprogram,
premierar närodlat, ekologiskt och närodlat samt ekologiskt. Miljöpartiet ser ett stort värde i
att andelen närproducerad mat ökar. Samtidigt konstaterar vi att miljöprogrammet antagit
att andelen ekologiska livsmedel ska öka, oavsett hur stor del som är närodlat eller ej.
Miljöpartiet hänvisar också till ”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.”
Miljöpartiet hänvisar till vårt yrkande avseende Verksamhetsplan och budget 2021 enligt
nedan. Då detta yrkande inte vann gehör den 20201203, lägger vi med det, för kännedom,
som en protokollsanteckning inför yttrande av planeringsdirektiv 2022-2024 samt inför
arbetet med kommande års budget:
”Miljöpartiet yrkar i första hand återremiss och lämnar nedan motivering.
I ärendet ska det beslutas om att fastställa Verksamhetsplan och budget 2021.
Miljöpartiet fick nej till att höja skatten med 20 öre – pengar som garanterar en bättre vård,
en mer pålitlig kollektivtrafik och tydliga insatser för klimatet. Även ekonomin måste vara
hållbar om vi inte ska överlämna stora skulder till dagens barn och unga.
Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet tas i alla politiska beslut i Region Skåne. Miljö-och
klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Region Skåne behöver arbeta aktivt för att skydda den biologiska mångfalden och ta fram en
strategi för det arbetet. Samtidigt behöver arbetet ske på flera nivåer. Andelen ekologisk mat
måste öka i Region Skånes verksamheter, med ett tydligt mål att 100 procent av maten som
serveras ska vara ekologisk senast 2025. Ekologiska livsmedel odlade i Sverige, så kallad
svekologisk mat, ska prioriteras och andelen svenskodlade ekologiska livsmedel öka.
Arbetet för att minska plastanvändningen i Region Skånes verksamheter behöver stärkas.
Produkter av plast, särskilt engångsartiklar, ska i högre utsträckning ersättas med produkter i
mer miljövänliga material. I de fall där klimatsmarta ersättningsprodukter inte finns på
marknaden ska innovationsupphandlingar ske i större utsträckning än i dag.
Region Skåne behöver skyndsamt se över hur plasten kan minskas i det nya måltidskonceptet
som tagits fram.
Ett köpstopp för rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster införas
där så är möjligt.
Region Skåne står inför en byggboom. Nya sjukhusbyggnader planeras eller byggs redan i
Malmö, Lund och Helsingborg. Ett antal fastigheter måste renoveras eller byggas om.
Miljöpartiet vill att en strategi för klimatneutralt byggande tas fram, så att hänsyn till
klimatet tas när nya byggprojekt planeras och genomförs. Det gör det lättare att välja rätt
material och minska klimatpåverkan. Vi vill också att nya och renoverade byggnader
klimatdeklareras.
Miljöpartiet vill därför att följande att-satser ska beaktas i Verksamhetsplan och budget
2021:
•
•

Att Region Skåne tar fram en strategi för biologisk mångfald.
Att mat med mindre klimatpåverkan premieras inom Region Skånes verksamhet.

•

•
•

•
•
•

•
•

Att andelen ekologisk mat ska öka i Region Skånes verksamheter. Ekologiska
livsmedel odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat, ska prioriteras och andelen
svenskodlade ekologiska livsmedel öka.
Att stärka utvecklingen av hållbara livsmedel, innovationer, nya produkter och nya
produktionsmetoder som bidrar till ett biobaserat cirkulärt livsmedelssystem.
Att Region skyndsamt ser över hur plasten kan minskas i det nya måltidskonceptet
som tagits fram. Att Region Skåne går före och stärker arbetet för att fasa ut miljöoch hälsofarliga kemikalier.
Att rengöringsmedel och hushållsartiklar som används inom Region Skåne inte ska ha
blivit testade på djur.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska målen.
Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska målen ska ha
samma tyngd som de ekonomiska.
Att en strategi för att ett klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes
byggprojekt.
Att en solcellsplan tas fram för att öka antalet solceller på Region Skånes fastigheter”

Inför budgetfullmäktige lägger Miljöpartiet fram förslag till budget 2022 samt plan för
2023-24.
Angela Everbäck
Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning

Servicenämnden 20210611
6. Planeringsdirektiv
Om planeringsdirektiven blir verklighet i budgeten för 2022, kommer det att leda till fortsatta
besparingar.
Vänsterpartiet återkommer med eget budgetförslag för 2022.

För Vänsterpartiet
Umihana Rasovic Kasumovic

