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Protokoll från regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-09-09 kl.10.00- 11.30
Distanssammanträde/rum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L)
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S)
Carina Svensson (S) tjg ersättare för Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Carina Zachau (M)
Caroline Hedenström (M)
Dan Ishaq (M)
Louise Eklund (L)
Anders Lundström (KD)
Mätta Ivarsson (MP)
David Westlund (S)
Maria Wharton Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)
Paul Svensson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (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
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2021-09-09

Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Vivianne Sahlin, tf. HR-direktör
Lennart Henricson, finanschef
David Stenergard (M), kanslichef
Tony Johansson (S), kanslichef
Sara Mellander, politisk sekreterare (S)
Tobias Olsson, politisk sekreterare (MP)
Peter J Olsson, politisk sekreterare (M)
Samuel Jonsson, politisk sekreterare (M)
Ville Trygg, politisk sekreterare (C)
Martin Hallander, politisk sekreterare (KD)
Niklas Sjöberg, politisk sekreterare (SD)
Mikael Persson, politisk sekreterare (V)
Ingvar Thell, sekreterare

§ 145 Val av justeringsperson
Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 146 Verksamhetsinformation
•

Återrapportering vårdsituation i Skåne sommaren 2021. Pia Lundbom,
hälso- och sjukvårdsdirektör

§ 147 Anmälan av delegationsbeslut RS september
Ärendenummer: 2021-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-08-31
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§ 148 Anmälan av informationshandlingar RS september
Ärendenummer: 2021-POL000004
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-08-31

§ 149 Redovisning av inkomna remisser RS september
Ärendenummer: 2021-POL000075
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av inkomna remisser där Region Skåne erbjuds att lämna yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Remisslista 2021-08-04

§ 150 Redovisning av ej behandlade initiativärenden september
Ärendenummer: 2021-POL000077
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2021-08-04

§ 151 Redovisning av ej avgjorda motioner september
Ärendenummer: 2021-POL000076
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
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Sammanfattning
Redovisningen förelägger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2021-09-09

§ 152 Ambulansuppdrag Landskrona -Svalöv
Ärendenummer: 2021-POL000257
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen tillför ekonomiska medel till Medicinsk Service i
enlighet med förslaget om 14 miljoner kronor för 2021 med anledning av
ändrat geografiskt ansvar samt utökade insatser för ambulanssjukvårdens
distrikt 3. Helårseffekten för 2022 ska beaktas i budgetprocessen för
2022.
Protokollsanteckning
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås budgettillskott med anledning av förändrat geografiskt
ansvar. Drift av ambulanssjukvård i kommunerna Landskrona (inklusive Ven)
och Svalöv har från 2021-05-01 övergått från ambulansdistrikt 2 till
ambulansdistrikt 3 (nordväst). Parallellt har vid samma datum drift av
ambulanssjukvård i Skurups kommun överförts från ambulansdistrikt 1 till
ambulansdistrikt 2 (mellersta). Beslut om denna förändring fattades i samband
med beslut om budget 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-18

§ 153 Strategi för oberoende av hyrpersonal
Ärendenummer: 2021-POL000134
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen antar strategin för oberoende av hyrpersonal.
Reservation
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
För en ökad kontinuitet och kvalitet i sjukvården är Region Skånes målsättning
att vara en attraktiv arbetsgivare, som bemannar sina verksamheter med fast
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anställda medarbetare och minimerar inhyrning av läkare och sjuksköterskor till
att omfatta maximalt 1,5% av den totala personalkostnaden.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Sara Svensson (V) yrkar återremiss.
Ordföranden yrkar avslag på Sara Svenssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-16
2. Strategi för oberoende av hyrpersonal

§ 154 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område
neuromuskulära sjukdomar.
Ärendenummer: 2021-POL000191
Regionstyrelsens beslut
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid neuromuskulära sjukdomar.
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 15
december 2020 beslutat att viss vård vid neuromuskulära sjukdomar ska utgöra
nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid fyra enheter. Den vård som
avser barn och ungdomar och riktade utredningar av metabola/mitokondriella
sjukdomar ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två enheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom
utlyst område.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-13
2. NHV ställningstagande Sus
3. Ekonomisk beräkning
4. Socialstyrelsens utlysning
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§ 155 Införande av kortmötesarvode
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Ett kortmötesarvode införs i reglementet om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda i Region Skåne som innebär att alla former
av arvodesberättigade möten som understiger 1,5 timme inklusive restid
ersätts med 0,6 procent av grundbeloppet.
2. Den nuvarande bestämmelsen om sammanträdesarvode motsvarande 0,6
procent av grundbeloppet för alla typer av förmöten som understiger 1,5
timme inklusive restid upphör när kortmötesarvodet införs.
3. Den nya bestämmelsen om kortmötesarvode gäller från och med
2021-11-01.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att ett kortmötesarvode införs som ska gälla vid alla
former av arvodesberättigade möten i Region Skåne som understiger 1,5 timme
inklusive restid. Ett motsvarande arvode för olika typer av förmöten finns redan
idag, och bedöms nu som rimligt att tillämpa för samtliga typer av möten där
förtroendevalda är berättigade till sammanträdesarvode. Dels bedöms detta som
rimligt i sak, dels eliminerar det en otydlighet och ett tolkningsutrymme som
finns kring när nuvarande bestämmelse ska tillämpas eller inte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-18
2. Bilaga - Förslag till ny lydelse, kapitel 4, § 7

§ 156 Tecknande av avsiktsförklaring om samarbete för utveckling av
befintligt och nytt sjukhusområde i Helsingborg mellan Region Skåne och
Helsingborg stad
Ärendenummer: 2021-POL000375
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag på avsiktsförklaring mellan
Region Skåne och Helsingborg Stad om samarbete för utveckling av
befintligt och nytt sjukhusområde i Helsingborg och ger
Regionstyrelsens ordförande i uppdrag att signera avsiktsförklaring
enligt förslag.
Sammanfattning
Avsiktsförklaring mellan Region Skåne och Helsingborgs stad om samarbete för
utveckling av befintligt och nytt sjukhusområde i Helsingborg.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-25
2. Avsiktsförklaring Region Skåne– Helsingborgs stad, 2021-08-24

§ 157 Revidering av bolagsordning Malmö Opera och Musikteater AB
Ärendenummer: 2021-POL000010
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för Malmö Opera
och Musikteater AB.
Sammanfattning
Med anledning av att Malmö Opera och Musikteater AB fr o m 2021-01-01 är
ett av Region Skåne Holding AB helägt bolag, fattade regionfullmäktige
2021-02-16 beslut om reviderad bolagsordning för bolaget. Bolagsordningen
har därefter fastställts vid bolagets årsstämma 2021-05-19.
Bolagsverket har därefter i föreläggande anmodat bolaget att komplettera
bolagsordningen §11, då nuvarande lydelse ej är godkänd.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-16
2. Förslag till reviderad bolagsordning Malmö Opera och Musikteater AB
3. Gällande bolagsordning Malmö Opera och Musikteater AB

§ 158 Fastställande av tilläggsbudget 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar
1. Fördela 600 miljoner kronor till styrelser och nämnder för att täcka
sjukvårdsrelaterade merkostnader till följd av covid-19 enligt
föreliggande förslag.
2. Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar att tillskjuta 155
miljoner kronor till regionstyrelsen, för att hantera sjukvårdsrelaterade
merkostnader pga covid-19, utfördela kostnadstäckning för resterande
inkomna och godkända äskanden till respektive styrelse och nämnd.
3. Tillskjuta 150 miljoner kronor ur regionstyrelsens oförutsett till
kollektivtrafiknämnden, för att hantera intäktsbortfall pga covid-19 2021.
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
1. Tillskjuta 155 miljoner kronor till regionstyrelsen under 2021, för att
hantera sjukvårdsrelaterade merkostnader till följd av covid-19. Beloppet
är ej ramhöjande.
2. Tillskjuta 200 miljoner kronor till kollektivtrafiknämnden under 2021, för
att hantera intäktsbortfall till följd av covid-19. Beloppet är ej
ramhöjande.
3. Fastställa reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget
samt regionbidrag 2021 med plan 2022-23 enligt bilaga 2-5.
4. Regionstyrelsen uppdras att utfördela tillskjutna medel till respektive
styrelse/nämnd i enlighet med styrkta merkostnader.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har att fördela tilläggsbudget (RF § 48 2021-06-15) om 600
mkr till nämnder och styrelser utifrån redovisade sjukvårdsrelaterade
merkostnader till följd av covid-19. Totalt redovisade merkostnader uppgår till
755 mkr, varför full kostnadstäckning ej är möjlig. Förslag på fördelning
föreligger. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om ytterligare
tilläggsbudget 2021 för att hantera återstående sjukvårdsrelaterade merkostnader
samt ej sjukvårdsrelaterade merkostnader/intäktsbortfall till följd av covid-19.
Ny tilläggsbudget föreslås omfatta 355 miljoner kronor varav 155 miljoner till
sjukvården och 200 miljoner kronor till kollektivtrafiknämnden.
För att hantera intäktsbortfall i kollektivtrafiknämnden pga covid-19 föreslås
150 miljoner från regionstyrelsens oförutsedda att överföras till
kollektivtrafiknämnden.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar att följande beslutssats läggs till under Regionstyrelsen
föreslår regionfullmäktige besluta:
”Tillskjuta 175 miljoner kronor till sjukhusstyrelserna i underskottstäckning, att
fördelas proportionerligt enligt ordinarie regionbidragsfördelning.”
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V)
yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-01
2. Bilaga 1 med fördelning av tilläggsbudget per styrelse/nämnd/förvaltning,
bilaga 2-5 med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget
och regionbidragsfördelning 2021

§ 159 Sammanträdesplanering 2022
Ärendenummer: 2021-POL000180
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för styrelsen
2022:
• 3 februari
• 17 mars
• 28 april
• 24 maj (OBS! tisdag)
• 8 september
• 13 oktober
• 25 oktober (konstituerande vid ajournering på RF)
• 15 november (OBS! Tisdag)
• 1 december
• 20 december (OBS! Tisdag)
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2. Regionstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för regionstyrelsens
arbetsutskott 2022:
• 25 januari
• 8 mars
• 19 april
• 12 maj (OBS! Torsdag)
• 30 augusti
• 4 oktober
• 7 november (OBS! Måndag)
• 22 november
• 6 december
3. Regionstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att för sin del följa
framlagt förslag till sammanträdesdagar för 2022.
Sammanfattning
Regionstyrelsen fastställer årligen sammanträdesdagar för regionstyrelsen och
dess arbetsutskott följande år. Regionstyrelsen tar fram förslag på sammanträdesplanering för samtliga politiska organ i Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-01
2. Förslag till sammanträdesschema 2021-09-01

§ 160 Resultatrapportering stiftelser januari- juni 2021
Ärendenummer: 2021-POL000106
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen godkänner resultatrapport för stiftelser för första halvåret
2021 och lägger denna till handlingarna.
Sammanfattning
I rapporten redovisas förvaltningsresultat och ekonomisk ställning per
2021-06-30 för stiftelser förvaltade av regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-16
2. Resultatrapport stiftelser 2021-06-30
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§ 161 Firmatecknare finansverksamheten
Ärendenummer: 2021-POL000379
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen ger behörighet till följande personer att underteckna i
ärendet beskrivna uppdrag.
Grupp 1 Koncernkontoret, KSIEK
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ekonomidirektör Lars-Åke Rudin
Finanschef Lennart Henricson
Controller Anders Lundin
Ekonom Olof Hallgren
Ekonom Gustav Öhrvik
Ekonom Peter Back
Ekonom Jenny Sätherström
Ekonom Gabriel Pettersson
Ekonom Ulrika Benatti

Grupp 2 Regionservice, Gemensam servicefunktion
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ekonom Karolina Thornström
Ekonom Maria Borg
Ekonom Inga Kirna
Ekonomiadministratör Janetta Smigorska
Ekonomiadministratör Marie Wassberg
Ekonomiadministratör Maria Fridesson
Ekonomiadministratör Anneli Ryrstedt
Ekonomiadministratör Elisabeth Nyström
Ekonomiadministratör Umaima Madi
Handläggare Mikael Finnberg
Handläggare Anna Carlsson
Handläggare Jasminka Curic

Sammanfattning
Förändrade anställningsförhållanden föranleder nytt beslut avseende rätten att
utföra bland annat betalnings- och bankuppdrag för Region Skånes räkning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-20
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§ 162 Anmälan om diskriminering från personer som rest med
Skånetrafiken
Ärendenummer: 2021-JUR000013
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande till Diskrimineringsombudsmannen enligt
föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Diskrimineringsombudsmannen har anmodat Region Skåne att inkomma med
kompletterande uppgifter i ärende TIL 2021/39 avseende anmälan från personer
som rest med Skånetrafiken och upplevt sig diskriminerade.
I ärendet finns följande dokument
1. Yttrande 2021-08-31
2. Anmodan från Diskrimineringsombudsmannen 2021-06-17

§ 163 Anmälan om diskriminering från personer som rest med
Skånetrafiken
Ärendenummer: 2021-JUR000033
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avger yttrande till Diskrimineringsombudsmannen enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Diskrimineringsombudsmannen har i skrivelse (2021-06-21, 1012021-020802)
begärt in ett yttrande från Region Skåne rörande misstänkt fall av
diskriminering.
I ärendet finns följande dokument
1. Yttrande 2021-08-31
2. Skrivelse DO 2021-06-21
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§ 164 Motion. Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och
bastjänstgöring
Ärendenummer: 2020-POL000589
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) och David Westlund (S) har i en motion föreslagit att Region
Skåne tar fram en plan för att skala upp antalet platser för allmäntjänstgöring
och bastjänstgöring för att motsvara antalet årliga platser för specialisttjänstgöring.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
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Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-05-06
2. Motion 2020-12-14

§ 165 Motion. Inrätta våld i nära relationer-team
Ärendenummer: 2021-POL000017
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region
Skåne utreder och inrättar ett eller flera våld i nära relationer-team, samt att våld
i nära relationer-teamet/teamen får ett särskilt uppdrag att även arbeta för att
stärka regionens arbete mot våld i nära relationer bland HBTQI-personer.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) och Sara Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) och Sara Svenssons (V) yrkande röstar nej.
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15 (25)

2021-09-09

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-05-06
2. Motion 2021-01-12

§ 166 Motion. Inför cancersjuksköterskor i primärvården
Ärendenummer: 2021-POL000043
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) har i en motion föreslagit att Region Skåne ska starta ett
pilotprojekt med cancersjuksköterskor i primärvården, samt att avslutat projekt
ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut om ytterligare
införande.
Yrkande
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen
Ordföranden yrkar avslag på Marlen Ottesens (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar nej.

Region Skåne

Datum

16 (25)

2021-09-09

Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD)
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-06-14
2. Motion 2021-01-27

§ 167 Motion. Slopa ersättning för digitala utomlänskontakter
Ärendenummer: 2021-POL000089
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
Sara Svensson (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD), Marlen Ottesen (SD) och Johan Wifralius (SD) har i en
motion föreslagit att de juridiska möjligheterna att inte ersätta digitala
utomlänskontakter utreds, att Region Skåne om möjligt upphör att ersätta
digitala utomlänskontakter samt att Region Skåne tillskriver SKR om att
påskynda arbetet för att få till en nationell modell för ersättning till nätläkare.
Yrkande
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande.

Region Skåne

Datum

17 (25)

2021-09-09

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD).
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-05-06
2. Motion 2021-02-17

§ 168 Motion. Ansök om medlemskap i Kommuninvest
Ärendenummer: 2020-POL000580
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Niclas Nilsson, Teddy Nilsson, Patrik Jönsson och
Therese Borg föreslår i motion 2020-12-08 att regionfullmäktige beslutar att
snarast ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Enligt motionssvaret finns
det flera skäl att inte ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Motionen
föreslås därför avslås.
Yrkande
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Region Skåne

Datum

18 (25)

2021-09-09

Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S), Sara Svensson (V), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD) och Niclas Nilsson (SD).
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-08-26
2. Bilaga 1 2021-08-26
3. Motion 2020-12-08

§ 169 Remiss. Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)
Ärendenummer: 2021-POL000319
Regionstyrelsens beslut
1. Region Skåne avger yttrande över betänkandet Ett förstärkt skydd mot
sexuella kränkningar (SOU 2021:43) i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjligheter att lämna synpunkter på betänkandet Ett
förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43). Ett föreslag till
yttrande finns upprättat. Regionstyrelsen föreslås anta föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-02
2. Yttrande 2021-09-02
3. Betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU
2021:43)

Region Skåne

Datum

19 (25)

2021-09-09

§ 170 Svar initiativärende. Upphandling av ambulansflyg
Ärendenummer: 2021-POL000239
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regionstyrelsen uppmanar KSA (Svenskt ambulansflyg) att upphandla tjänsten
ambulansflyg för en kortare övergångsperiod samt uppmanar KSA att
genomföra en upphandling av ambulansflygtjänsten i sin helhet.
Yrkande
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden yrkar avslag på Marlen Ottesens (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-24
2. Initiativärende 2021-04-29

§ 171 Svar initiativärende. Ta fram en strategi för återhämtning och god
arbetsmiljö
Ärendenummer: 2021-POL000314
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsens anser initiativärendet vara besvarat.
Reservation
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.

Region Skåne

Datum

20 (25)

2021-09-09

Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen 2021-04-29
att Region Skåne tillsammans med de fackliga organisationerna tar fram en
långsiktig strategi för återhämtning och god arbetsmiljö för alla regionens
medarbetare.
Yrkande
Sara Svensson (V) yrkar bifall till initiativärendet.
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till Sara Svenssons (V) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Sara Svenssons (V) och Henrik Fritzons (S)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Sara Svenssons (V) och Henrik Fritzons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson
(KD), Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette
Linander (C) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-16
2. Samverkansavtal - Förnyelse, arbetsmiljö och samverkan i Region Skåne.
3. Regional riskbedömning - arbetsbelastning och återhämtning.
4. Initiativärende 2021-04-29

Region Skåne

Datum

21 (25)

2021-09-09

§ 172 Svar initiativärende. Vaccinering på arbetsplatser
Ärendenummer: 2021-POL000312
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande socialdemokrater gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har i ett initiativärende till regionstyrelsen föreslagit att
regiondirektören får i uppdrag att utreda hur vaccinationer kan utföras på
arbetsplatser i vaccinationsfas fyra mot Covid-19.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-04
2. Initiativärende 2021-06-03

§ 173 Svar på initiativärende. Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta
Ärendenummer: 2021-POL000245
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservation
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att Region
Skåne ska ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa
frågor om våld i nära relation till anställda.
Yrkande
Sara Svensson (V) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden yrkar avslag på Sara Svenssons (V) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition

Region Skåne

Datum

22 (25)

2021-09-09

Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Sara Svenssons (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja-röster ges av
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Carina Svensson (S), Mattias Olsson (S), Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L),
Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette Linander (C) och Carl Johan
Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD) och Sara
Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-20
2. Initiativärende 2021-04-29

§ 174 Initiativärende. Elevhälsan vaccinering
Ärendenummer: 2021-POL000408
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Reservation
Samtliga närvarande sverigedemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Niclas Nilsson, Marlen Ottesen och Johan Wifralius föreslår i ett initiativärende
till regionstyrelsen att möjligheterna för elevhälsan att vara delaktiga i
vaccinationsarbetet mot covid-19 utreds i dialogerna med de skånska
kommunerna kring ökad vaccinationstäckning.
Yrkande
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden yrkar avslag på Marlen Ottesens (SD) yrkande.

Region Skåne

Datum

23 (25)

2021-09-09

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-09-09

§ 175 Initiativärende. Dra lärdom av misstagen i sjukhusprojektet
Helsingborg
Ärendenummer: 2021-POL000414
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Niclas Nilsson, Marlen Ottesen och Johan Wifralius (SD) föreslår i ett
initiativärende till regionstyrelsen att regionstyrelsen ger regiondirektören i
uppdrag att på det sätt som bedöms lämpligast säkerställa att framtida
byggprojekt präglas av god transparens och ansvarsfull styrning.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-09-09

§ 176 Initiativärende. Tystnadskultur i Region Skåne?
Ärendenummer: 2021-POL000413
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Niclas Nilsson, Marlen Ottesen och Johan Wifralius (SD) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att regiondirektören får i uppdrag att utreda om en
problematik liknande den i Göteborg även finns i Region Skåne, att
regiondirektören, om det visar sig att problematiken i Göteborg inte finns även i
Region Skåne, får i uppdrag att ta fram handlingsplaner som ska förebygga att
problematiken uppstår med tiden samt att regiondirektören får i uppdrag att se
över möjligheten att i Region Skåne införa en anonym visselblåsarfunktion som
rapporterar till politikerna.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-09-09

Region Skåne

Datum

24 (25)

2021-09-09

§ 177 Initiativärende. Cementa måste få fortsätta att bryta kalk i Slite
Ärendenummer: 2021-POL000412
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Niclas Nilsson, Marlen Ottesen och Johan Wifralius (SD) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att regionstyrelsen snarast tillskriver regeringen med
en uppmaning att snarast ta fram en permanent lösning som ger Cementa
tillstånd att fortsatt bryta kalk tills dess att svensk industris behov av cement inte
äventyras.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-09-09

§ 178 Initiativärende. Korta köerna till cancerbehandling
Ärendenummer: 2021-POL000415
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att
uppfylla målen inom samtliga standardiserade vårdförlopp, inklusive
kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-09-09

§ 179 Valärende. Ordinarie ledamot i parlamentariska referensgruppen för
SDV genomförandet
Ärendenummer: 2021-VAL000075
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att utse Mätta Ivarsson (MP) som ordinarie
ledamot i parlamentariska referensgruppen för SDV genomförandet.

Region Skåne

Datum

25 (25)

2021-09-09

Sammanfattning
Fredrik Hanell (MP), har avgått som ordinarie ledamot i den parlamentariska
referensgruppen för SDV genomförandet. Mätta Ivarsson (MP) föreslås bli ny
ordinarie ledamot i hans ställe.
Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare
Justerat 2021-09-

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon
2:e vice ordförande

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Protokollsanteckning
Ärende 8. Ambulansuppdrag Landskrona-Svalöv
Det är bra att detta område nu kommer att bedrivas i egen offentlig regi. Vi i Vänsterpartiet ser behovet av
en långsiktigt offentlig drift av hela ambulansverksamheten. Däremot är det viktigt att inse att de
utmaningar som finns i olika delar av ambulansverksamheten kräver olika lösningar och reella satsningar
utöver driftsformen som i sig är viktig. Det aktuella området har exempelvis registrerat lägst resultat
gällande inställelsetiden för insats inom 20 minuter.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Reservation
Ärende 9. Strategi för oberoende av hyrpersonal
Vänsterpartiet menar att denna strategi till stora delar är välskriven och har med många av de punkter som
krävs för att skapa en hälso- och sjukvård fri från bemanningspersonal.
Vi menar dock att ett antal perspektiv saknas för att strategin skall kunna få en långsiktig effekt. Det
tydligaste av dessa är behovet av en höjd grundbemanning som gör att verksamheten fungera även vid
högre belastningar och utan att bränna ut den personal vi har idag. Därtill behövs ett tydligare fokus på att
behålla den personal som idag är anställd. De delar som handlar om att rekrytera ny personal kan vi stödja
men utan att samtidigt också förstärka strategierna för att behålla befintlig personal riskerar vi att hamna i
en ond cirkel av ständiga nyrekryteringar.
Då vårt återremissyrkande för att arbeta in dessa perspektiv inte bifölls av regionstyrelsen väljer vi att
reservera oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Reservation
Ärende 14 Fastställande av tilläggsbudget 2021
Vänsterpartiet valde att yrka bifall till det socialdemokratiska yrkandet att ge 175 miljoner kronor till
sjukhusstyrelserna i underskottstäckning. Det är väl känt att regionens sjukhus går på knäna efter en
kombination av årliga återkommande besparingsförslag och pandemin. I ett läge då det bevisligen finns
utrymme för att öka budgeten bör detta givetvis också innebära en underskottstäckning till de olika
sjukhusen. Dessa 175 miljoner är inte tillräckligt för att få vården på rätt köl igen men de är ett steg i rätt
riktning.
Då yrkandet inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-09-09
Protokollsanteckning
Ärende 14: Fastställande av tilläggsbudget 2021
Redan när den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna röstade igenom den förra
tilläggsbudgeten på regionfullmäktige i juni varnade Miljöpartiet för att det var långt ifrån
tillräckligt. Eftersom skatteintäkterna ökat markant jämfört med budgeten såg vi det rimligt att
tillföra mer medel till sjukhushusstyrelserna och psykiatrin. Nu ser vi att vi hade rätt. Därför
är det bra att Alliansen har insett sitt misstag och nu tillför ytterligare resurser till både hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken, även om vi fortfarande inte tycker det är tillräckligt. Vi
ser fortsatt stora behov inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, där både
Skånetrafiken, sjukhusen och till exempel barn- och ungdomspsykiatrin visar stora
underskott.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2021-09-09
Ärende 18. Anmälan om diskriminering från personer som rest med Skånetrafiken
Kollektivtrafiken i Skåne ska vara tillgänglig och välkomnande. Därför är de inkomna
anmälningarna om svårigheterna att komma på spårvagnarna med rullstol allvarliga. När
ärendet var uppe på sammanträdet i regionstyrelsen i mars yrkade vi socialdemokrater att en
utvärdering i samråd med funktionshinderorganisationerna skulle göras avseende
tillgängligheten till spårvagnarna. Ett yrkande som alliansen valde att avslå.
När ärendet nu är uppe igen framgår det, trots beslutet i mars, att Skånetrafiken har gjort en
utredning och att en ramp ska testas för att lösa problemet med tillgängligheten. Vi har inte fått
se utredningen men välkomnar att styret nu verkar ha svängt i frågan och är beredda att vidta
åtgärder.
Dock är det anmärkningsvärt att man ändå fortsätter tona ner problematiken och menar att
avståndet inte hindrat personer från att resa när både Lunds kommun och berörda organisationer
har en annan bild. Ingången bör istället vara att erkänna problemet och så fort som möjligt vidta
de åtgärder som behövs så att även personer med rullstol kan resa tryggt och säkert med
spårvagnarna. Vi utgår från att regionstyrelsen får en återkoppling när testet av ramp är klart
och situationen är löst.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

1

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Protokollsanteckning
Ärende 18. Anmälan om diskriminering från personer som rest med Skånetrafiken
Kollektivtrafiken ska fungera för alla. Tillgängligheten i kollektivtrafiken är i grunden en fråga om
allas rätt att röra sig fritt i samhället. Det är viktigt att regionen ser till att lösa den uppkomna
situationen, men också arbeta proaktivt inom detta område. Tillgänglighet handlar om många
aspekter – fysisk tillgänglighet, information, digitala tjänster och tillgången på personal.
Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2021-09-09

Ärende 20. Motion utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och bastjänstgöring
Socialdemokraterna menar att motionen borde bifallas. Den lämnades in i december 2020. Tre
månader senare, i mars 2021, gav enligt beslutsförslaget regional hälso-och sjukvårdsledning
(RHL) Region Skånes AT-chefer i uppdrag att göra en förnyad inventering av möjligheterna
till att utöka antalet AT-platser, parallellt med pågående och planerad start och utökning av BT.
Det vill säga precis vad som föreslås i motionen. Vi ser förstås positivt på att det borgerliga
styret vill genomföra våra förslag i praktiken, men det vore klädsamt om de också kunde föra
det till protokollet.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

1

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Reservation
Ärende 20 Motion. Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och bastjänstgöring
Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallas. Att regionen tar höjd för behoven framöver är centralt
och motionens svar ger också argument för varför Socialdemokraternas motion borde bifallas. Därutöver
vill vi betona vikten av att alla offentligt finansierade verksamheter bidrar till detta arbete.
Då bifallsyrkandet inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-09-09
Protokollsanteckning
Ärende 20: Motion. Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och
bastjänstgöring.
Det som föreslås i den här motionen är viktigt för Region Skåne. Det är därför bra att
regionen enligt motionssvaret tar frågan på största allvar. Men med det sagt ser vi det som
märkligt att motionen enbart besvarades och inte bifölls när den behandlades regionstyrelsen.
Motionen lämnades in i december 2020 och de åtgärder som vidtagits av regionen skedde
enligt motionsvaret under våren 2021, det vill säga efter motionen lämnades in. Därmed
tycker vi att det är rimligt att motionen ska bifallas istället för besvaras.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Reservation
Ärende 21 Motion. Inrätta våld i nära relationer-team
Att leva i en relation där du utsätts för fysiskt eller psykiskt våld kan få dig att känna såväl skuld som skam.
För att upptäcka detta krävs ett systematiskt arbete då mörkertalet är stort. Motionen föreslår inrättande
av våld i nära relationer-team för att komma tillrätta med de skillnader som finns och dessa team ska
arbeta stärkande ut mot medarbetarna som möter den våldsutsatta. Ett mycket bra förslag som vi biföll.
Då bifallsyrkandet inte vann gehör väljer vi att reservera oss.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-09-09
Protokollsanteckning
Ärende 21: Motion. Inrätta våld i nära relationer-team.
Mäns våld mot kvinnor är ett högaktuellt samhällsproblem. Under de senaste åren har mellan
10 och 22 kvinnor mördats varje år av sin partner eller ex-partner. Samtidigt kommer signaler
om att hälso-och sjukvården i Skåne många gånger brister i sitt arbete för att upptäcka våld i
nära relationer. Det finns samtidigt ett stort stöd för att den team-metod som Miljöpartiet
föreslagit i den här motionen skulle bidra till att stärka regionens arbete. Det räcker med att
titta på den utredning kring barnskyddsteamen som Region Skåne genomfört i samband med
översynen av kunskapscentrumen. Så här står det i den utredningen:
”Vad hindrar då denna team-metod från att spridas till andra horisontella områden som berör
en stor del av vårdverksamheten? Några exempel på sådana områden är våld i nära relationer
(vår understrykning) och suicidprevention. Patienter med behov av vård med dessa perspektiv
finns överallt i vårdsystemet, samtidigt som det kan vara svårt att till fullo bygga upp en
sjukvård som har fullständig kompetens i dessa svåra frågor. Ett regionalt konsultativt stöd
kan då ge svar på hur svåra fall ska hanteras och uppgiften i varje patientmöte blir då något
enklare och kan initialt handla om att överhuvudtaget upptäcka den våldsutsatta eller suicidala
personen.”
Genom regeringens satsning får Region Skåne under 2021 statsbidrag för att arbeta med våld i
nära relationer, precis som det står i motionssvaret. Medlen har fördelats till
barnskyddsteamen, som fått 550000 kronor var per år för att arbeta mot våld i nära relationer.
Det är viktiga pengar, men det är inte utbetalning av statsbidrag som Miljöpartiet har
föreslagit i den här motionen. Vi reagerar därför starkt på det svar vi fått. Vi föreslår ett
permanent och långsiktigt uppdrag för att stärka Region Skånes arbete mot våld i nära
relationer, och svaret vi får från Alliansen är att det räcker med ett tillfälligt arbete med
knappa resurser. När vi föreslår ett permanent uppdrag lyfter alltså Alliansen ett arbete som i
skrivande stund knappt har kommit igång och som är beroende av att det beslutade
statsbidraget förlängs. När det här skrivs vet inte ens barnskyddsteamen om uppdraget
kommer pågå under 2022. Det är rent ut sagt ett bedrövligt svar och en bedrövlig politik.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Regionstyrelsen 2021-09-09
Ärende 22
Allt fler personer drabbas av cancer, bara i Skåne diagnostiseras runt 9000 personer per år med
någon form av cancer. Även med ett högt antal drabbade är det allt fler cancerpatienter som
överlever.
70 % av de drabbade lever i över 10 år och cancer är snart en av våra vanligaste kroniska
sjukdomar. Canceröverlevarna vårdas av primärvården, men cancerkompetensen och
vårdstrukturerna finns i specialistvården.
Patient- och informationsöverlämnandet fungerar dåligt idag, och vi ser att här måste ske en
förändring för att säkerställa bästa möjliga omhändertagande och trygghet av patienterna i
primärvården.
Genom att bygga upp cancerkompetens i primärvården med hjälp av särskilda
cancersjuksköterskor, kan vi få ett förbättrat omhändertagande och en bättre struktur för att ta
hand om de färdigbehandlade cancerpatienterna i primärvården.
Cancersjuksköterskan avlastar den ansvariga läkaren, bevakar uppföljning, rehabilitering och
provtagning, och deltar vid uppföljande patientmöten. Konceptet kan liknas vid diabetes och
astma-KOL sjuksköterskor som redan idag är väl etablerade.
Vi Sverigedemokrater vill därför starta ett pilotprojekt med cancersjuksköterskor inom
primärvården och sedan efter avslutat projekt återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden för
beslut om ytterligare införande

Med hänvisning till ovanstående yrkade vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
Marlen Ottesen
Johan Wifralius
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Regionstyrelsen 2021-09-09
Ärende 23
Enligt Region Skånes ackrediteringsvillkor för vårdcentraler har vårdcentralen kostnadsansvar för
listade individers vårdkonsumtion på primärvårdsnivå på andra enheter än den egna. Kravet är att
det är en kvalificerad kontakt, och ett läkarbesök ger ett avdrag för vårdcentralen med 500 kronor
oavsett om kontakten sker fysiskt eller digitalt. När en patient söker vård i en annan region än
den man är bosatt i, har hemregionen fortsatt kostnadsansvaret; och således gäller principen om
att vårdcentralen får avdrag även här.
Användandet av digitala vårdtjänster har ökat snabbt, vilket också har lett till stora kostnader då
dessa i många fall ersätts enligt utomlänstaxan. Utomlänsersättning för digitala vårdkontakter
strider mot det sätt som svensk hälso- och sjukvård har varit organiserad och finansierad, vilket
försvårar för den enskilda regionen att finansiera och skapa en organisation där digitaliseringens
möjligheter kan tas tillvara utan att frångå ambitionen om kontinuitet och helhetsansvar.
Nätläkarna är genom sin organisering, som kan skilja sig åt, en del av vårdvalet för primärvård
och har därmed också rätt till offentlig finansiering. Ersättningen regleras sedan genom riksavtalet
för utomlänsvård mellan personens hemregion och den region som bolaget har avtal med, vilket
kan bli oerhört kostsamt för hemregionen.
Vi Sverigedemokrater ser att det är av stor vikt att vårdcentralerna i Skåne följer med i den
digitala utvecklingen, och ökar sin digitala tillgänglighet både gällande snabba konsultationer och
mer avancerade besök. De ekonomiska medel som idag behöver läggas på utomlänsvård när
patienten inte ens lämnar Skåne, ser vi hellre investeras i vårdcentraler i Skåne, så att våra
patienter får bättre tillgång på sin listade vårdcentral.

Med anledning av ovanstående yrkade vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
Marlen Ottesen
Johan Wifralius
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2021-09-09
Ärende 23. Motion. Slopa ersättning för digitala utomlänskontakter
Motionen lyfter en angelägen fråga, som dock är mer komplicerad än motionärerna låter
påskina. Organiseringen av primärvården i Sverige bygger på att patienterna som huvudregel
söker vård hos den vårdcentral där de är listade. Det systemet undermineras naturligtvis av
företag som har som affärsidé att locka icke-listade patienter till digitala vårdkontakter, men
problemet är inte begränsat till utomlänskontakter, i synnerhet inte för Skånes räkning.
De största privata aktörerna inom digital vård har redan etablerat fysiska vårdcentraler i Skåne
och får samma ersättning för digitala läkarkontakter med icke-listade patienter genom det
skånska Hälsovalet som de hade fått genom utomlänsavtalet, det vill säga 500 kronor. När
ackrediteringsvillkoren för 2021 behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog
Socialdemokraterna att den ersättningen skulle sänkas till 350 kronor för att minska
incitamenten att locka icke-listade patienter till digitala vårdkontakter. Det förslaget valde dock
det borgerliga styret och Sverigedemokraterna att avslå.
Frågan kräver bredare grepp och ett fortsatt arbete tillsammans med Sveriges övriga regioner,
vilket också redan pågår inom SKR.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen,
Henrik Fritzon (S)

1

Regionstyrelsens sammanträde 2021-09-09

Protokollsanteckning
Ärende 23. Motion. Slopa ersättning för digitala utomlänskontakter
Under de senaste åren har de privata nätläkarna etablerat sig på olika sätt och på olika håll i landet.
Kostnaderna har ökat enormt för detta i stora delar av landet. Det är avgörande att regionerna tillsammans
hittar ett sätt att arbeta med detta, men det är också en viktig fråga för riksdagen att hantera.
Vi menar att vägen fram måste gå via dels riksdagen med nödvändiga lagändringar för att reglera och
begränsa de privata aktörerna, men också gemensamt regionerna emellan.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-09-09
Protokollsanteckning
Ärende 23: Motion. Slopa ersättning för utomlänsvård
Frågan om ersättning vid digital utomlänsvård, det vill säga när patienter vänder sig till
nätläkare, är en viktig fråga. Kostnaderna för nätläkare är dyr för regionerna och en översyn är
viktig. Miljöpartiet ser därför positivt på det arbete som just nu bedrivs på SKR kring frågan,
så att en nationell lösning kan hittas. Vi vill därför understryka vikten av att Region Skåne
verkligen kommer att följa frågan noggrant och aktivt arbeta för förändring genom det arbete
SKR bedriver.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

2021-09-09

Reservation
Regionstyrelsen 2021-09-09
Ärende 26

2016 bildades kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Syftet var att bygga ett
kommunalförbund med nationellt omfång. Alla Sveriges regioner bygger idag tillsammans upp KSA. I
grunden är ambitionen god, och även om bolagsordningen – med ambition att vara öppen för konkurrens
– är välstrukturerad, så har verksamheten bedrivits bristfälligt.
Många vidlyftiga planer och önskemål har hörts och olyckligtvis hörsammats av kommunalförbundets
styrelse, och detta har i sin tur lett till omfattande kostnadsökningar och tveksamma prioriteringar.
Samtidigt har KSA lovat och bedyrat att detta ska bli en billigare lösning för regionerna.
KSA köpte in oprövade plan, PC-24. Plan man köpte för dubbla kostnaden av mer lämpliga plan (B200).
De mindre ändamålsenliga planen är miljömässigt undermåliga. De inköpta PC-24 förbrukar cirka 50-80%
mer bränsle än B200. När man nu bär häftiga fasta kostnader, inte minst till följd av synnerligen dyra –
och inte helt ändamålsenliga flygplan – har KSA funnit en post att göra besparingar på: piloterna.
Peter Olofsson, vice ordförande i KSA, meddelar till VK att “piloterna är ingen stor artikel i våra led”.
Socialdemokraten ser inga bekymmer att göra avkall “på artikeln” på bekostnad av patientsäkerhet,
jämlikhet vid anställningsförfarandet, med mer. Planen är dyrare, mer kostsamma i drift likväl som för
miljön. Det är inte orimligt att förutsätta att kostnaderna – i synnerhet inklusive inkörningsproblem –
kommer leda till kostnadsökningar, vilket det inte är orimligt att anta att kostnadsreduceringar för
kvalitativa piloter knappast räcker till för att undvika att begränsa tryggheten för medborgare och
patienter.
Vidare har KSA hamnat i en hangartvist med SAS, vilket utgör ännu en risk för att regionerna kommer stå
utan ambulansflyg. Sverigedemokraterna anser att det är av yttersta vikt att säkerställa att Region Skåne har
ett tryggt ambulansflyg. Vi ville därför att regionstyrelsen skulle uppmana KSA att faktiskt följa sin
förbundsordning och upphandla tjänsten ambulansflyg. Det är positivt att representant från Region Skåne
har vidhållit samma ställning i sitt arbete i styrelsen, men vi ser att det hade funnits en större tyngd och
varit en tydlig markering om en samlad skrivelse från Region Skåne hade skett.
Vi yrkade därför på att ärendet skulle bifallas.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
Marlen Ottesen
Johan Wifralius
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Ärende 27. Initiativärende återhämtning och god arbetsmiljö
Belastningen på personal inom välfärden har varit enorm sedan pandemin kom. Redan innan var arbetsbelastningen
dokumenterat för hög på många håll inom hälso-och sjukvården. Krisavtal, nya arbetsuppgifter, förändrade scheman,
nya ansvarsområden, övertid, byte av arbetsplatser, etisk stress, nytt okänt virus och högt tempo är alla exempel på
de enorma påfrestningar som en stor del av vårdens personal har haft att hantera sedan pandemin bröt ut.
Insatserna har varit fantastiska och utan den kompetens och yrkesskicklighet som medarbetarna har hade nuläget
varit ett helt annat. Vid sidan av den uppskjutna vården som är en konsekvens av pandemin, så är behovet av
återhämtning och en långsiktigt god arbetsmiljö för personalen en avgörande fråga idag, och framöver. Regeringen
har tillsammans med samarbetspartierna tagit fram en återhämtningsbonus.
Det svar som finns från den borgerliga ledningen redovisar det arbete som sker idag men bemöter i praktiken inte alls
den ambitionshöjning som är tanken med vårt initiativärende. Vi saknar också en strategi för att klokt använda de
extra resurser som kan komma från regeringen i frågan.
Då vårt bifallsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-09-09
Protokollsanteckning
Ärende 27: Svar initiativärende. Ta fram strategi för återhämtning
och god arbetsmiljö.
Miljöpartiet tycker att det här är ett bra initiativärende som borde ha bifallits. Pandemin har
slitit hårt på personalen inom hälso- och sjukvården. Medarbetarna har gjort fantastiska
insatser, men baksidan är att många går på knäna. Därför delar Miljöpartiet uppfattningen att
det behövs en ambitionshöjning i arbetsmiljöarbetet. Möjligheten till återhämtning måste
stärkas. Gör vi inte det idag riskerar vi utbränd personal och ännu större svårigheter att
rekrytera ny personal. Det borde därför ligga i allas intresse att ta fram en strategi för hur
arbetet kan stärkas. Vi kan bara beklaga att Alliansen och Sverigedemokraterna inte delar den
uppfattningen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2021-09-09

Ärende 28. Svar initiativärende vaccinering på arbetsplatser.
För att öka vaccineringsgraden i fas 4 skrev vi socialdemokrater ett initiativärende inför
regionstyrelsen i juni om att införa vaccinering på arbetsplatser. Vi yrkade att ärendet skulle
avgöras på sammanträdet i juni då det var av brådskande karaktär. Detta valde alliansen att
avslå och återkommer nu istället i september med att besvara ärendet. Eftersom frågan inte
längre är lika aktuell menar vi att alliansen borde ha hanterat ärendet redan i juni.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)
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Ärende 29. Initiativärende ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta
Vänsterpartiet yrkade på att vårt initiativärende skulle bifallas. Vi menar att det är oerhört viktigt att regionen som
arbetsgivare tar sitt ansvar för alla medarbetare. I arbetsgivaransvaret ingår att agera utifrån vetskapen att man som
chef kan vara ett viktigt stöd för exempelvis våldsutsatta. Genom att lyfta frågor om våldsutsatthet på arbetsplatser
kan man se till att stötta och erbjuda hjälp i tid.
Vi beklagar att initiativet inte bifölls, men hoppas att det arbete som beskrivs i alliansens svar förstärks och att frågan
ges den tyngd som krävs.
Eftersom bifallsyrkandet inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-09-09

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-09-09
Protokollsanteckning
Ärende 29: Svar initiativärende. Ta arbetsgivaransvar för
våldsutsatta.
Miljöpartiet reagerar starkt på svaret på det här initiativärendet, som vi tycker borde ha
bifallits. Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som behöver belysas ännu
mer. För att få till en förändring krävs insatser på många olika nivåer. Region Skåne har som
arbetsgivare en möjlighet att upptäcka och hjälpa anställda som utsätts för våld i nära
relationer genom att chefer vågar ställa frågor till sina anställda. Initiativärendet föreslår en
ambitionshöjning i det här arbetet, men svaret från Alliansstyret blir att det inte behövs. Vi
reagerar särskilt på sista stycket i svaret, där det står att det närvarande ledarskapet, den
gemensamma värdegrunden och det årliga medarbetarsamtalet räcker. Det är sorgligt att se att
styrets ambitionsnivå inte är högre än så, och att styret inte är beredda göra ännu mer för att
stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning

2021-09-09

Regionstyrelsen 2021-09-09
Ärende 30
Elevhälsan, är en verksamhet med högt förtroende som har en unik kontakt med i stort sett alla
barn och ungdomar. Elevhälsan är en viktig folkhälsoarena som bevakar barnens rätt till hälsa
och tillgång till hälsovård.
Elevhälsan följer elevhälsoprogrammet med hälsobesök, kontroller inklusive
vaccinationsprogrammet. Elevhälsan har därmed med sitt uppdrag en stor kompetens och
erfarenhet av vaccinationer.
För att öka vaccinationstäckningen behöver vi se över möjligheterna att utöka
vaccinationsplatserna. Vi går nu in i en fas där massvaccineringen av vuxna är slutförd, men
fortsatt finns ett arbete att vaccinera personer mellan 16 – 18 år.
Genom att Region Skåne samarbetar med elevhälsan i arbetet med att vaccinera personer under
18 år, tror vi att vaccinationstäckningen kan öka. Den unga behöver då inte ta sig till en annan
plats än sin vanliga skolmiljö, och det blir inte ett extra moment som behöver utföras genom att
ta sig någonstans.
Dialogerna med kommunerna är redan igång idag, och för att redan tidigt kunna få in frågan om
elevhälsan i dialogerna ville vi att ärendet skulle avgöras idag. Vi hade då kunnat ligga lite före i
processerna för framtiden.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson
Marlen Ottesen
Johan Wifralius

_________________________________________________________________________________________________________________

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

Detta dokument har signerats av

Användarnamn: Carl Johan Sonesson
Titel: Regionråd
Datum: torsdag, 23 september 2021, 11:02 W. Europe Daylight Time
Innebörd: Godkänd
================================================

Användarnamn: Henrik Fritzon
Titel: Regionråd
Datum: torsdag, 23 september 2021, 11:07 W. Europe Daylight Time
Innebörd: Godkänd
================================================

Användarna som signerat har varit inloggade med RSID och därmed starkt autentiserad.
Signaturerna har bekräftats med ett personligt lösenord.

