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Beslutande
Anna Jähnke (M) ordförande
Louise Eklund, (L), 1:e vice ordförande
Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande
Tony Rahm (M)
Fredrik Sjögren (L), deltog kl. 09:30-12:00
Daniél Tejera, tjänstgörande ersättare för Fredrik Sjögren (L)
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Karl-Erik Innala (S)
Vilmer Andersen (V)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ottesen (SD)
Victoria Tiblom (SD), tjänstgörande ersättare för Niclas Nilsson (SD)
Jimmy Ringström (SD) tjänstgörande ersättare för Patrik Ohlsson (SD)

Ersättare
Kristina Bendz (M)
Johan Olsson Swanstein (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Gunnar Edvardsson (KD)

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
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Cecilia Olsson Carlsson (S)
Malik Chaudhry (S)
Viktor Eriksson (S)

Övriga
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör
David Lindén, verksamhetschef
Lina Wedin, enhetschef
Maria Grynge Heinesson, enhetschef
Maria Korner Westin, enhetschef
Anna Råman, enhetschef
Linda Börjesson Katz, utvecklingsstrateg
Inger Sellers, samhällsplanerare
Tobias Moberg, infrastrukturstrateg
Per Nilsson, controller
Tobias Fagerberg, analytiker
Ralf Rittner, personalföreträdare för SACO
Samuel Jonsson, politisk sekreterare för (M)
Henny Tillberg, politisk sekreterare för (L)
Emma Bruce, politisk sekreterare för (S)
Anna Appelgren, nämndsekreterare

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

§ 76 Anmälan av delegationsbeslut RUN september
Ärendenummer: 2021-POL000003
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna
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Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående nämndsammanträde
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-15
2. Sammanställning 2021-09-15
3. Delegationsbeslut/Yttrande

§ 77 Anmälan av informationshandlingar RUN september
Ärendenummer: 2021-POL000004
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen av
informationshandlingar till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan senaste nämndssammanträdet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-15
2. Ekonomisk uppföljning per juli
3. Informationsbrev från Revisionskontoret Granskning
Verksamhetsstyrning

§ 78 Verksamhetsinformation RUN september
Ärendenummer: 2021-POL000028
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning
1. Utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om aktuella frågor inom
nämndens ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-15
2. Verksamhetsinformation rapport 2021-09-23

§ 79 Verksamhetsberättelse januari- augusti 2021 RUN
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Ärendenummer: 2021-POL000106
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden fastställer verksamhetsberättelse för
perioden januari till augusti 2021, i vilken uppföljningen av den interna
kontrollplanen ingår, och översänder den till regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet innehåller regionala utvecklingsnämndens verksamhetsberättelse för
perioden januari - augusti 2021 inklusive uppföljning av ekonomi och intern
kontroll.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-15
2. Verksamhetsberättelse Regionala utvecklingsnämnden januari-augusti 2021
3. Uppföljning intern kontroll Regionala utvecklingsnämnden augusti 2021

§ 80 Granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022-2040
Ärendenummer: 2019-RU000065
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande förslag till
granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022 - 2040 på remiss under
tiden 23 september - 31 december 2021.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne har genomfört samråd av Regionplan för Skåne 2022 - 2040
mellan 1 december 2020 och 30 april 2021. Samrådshandlingen har efter
inkomna synpunkter bearbetats vilket har lett till detta förslag
till granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022 - 2040. Regionplanen
ska vara vägledande för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna vad
gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att
skapa ett sömlöst Skåne för invånarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-15
2. Förslag till granskningshandling Regionplan för Skåne 2022 - 2040 i
digitalt format.
Kopiera länken in i webbläsare:
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https://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b5ef3fe
be1d14fa2a62857dd20f3ef73
Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som
webbläsare.
3. Bilaga - Samrådsredogörelse
4. Bilaga - Rapport från Skånepanelen
5. Bilaga - Missiv till granskningsremiss

§ 81 Remissförslag regional transportinfrastrukturplan för Skåne 20222033
Ärendenummer: 2021-POL000307
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden sänder föreliggande förslag på Regional
transportinfrastrukturplan 2022-2033 på remiss.
2. Region Skånes politiska partier ska inkluderas på sändlistan på remissen.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerat
Reservationer
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Regeringen gav 23 juni genom direktivet (rskr. 2020/21:409) Region Skåne i
uppdrag att upprätta en ny Regional transportinfrastrukturplan för åren
2022-2033. Föreliggande planförslag kommer att skickas på remiss till
kommuner, näringsliv, universitet och organisationer till den 9 januari
2022.
Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar, med instämmande av Vilmer Andersen (V) och
Thomas Hansson (MP) bifall till eget tilläggsyrkande innebärande att
utvecklingsdirektören får i uppdrag att under remisstiden utreda möjligheten att
komplettera liggande förslag till regional infrastrukturplan med ytterligare
objekt för cykelinfrastruktur.
Anna Jähnke (M) yrkar avslag på Yvonne Augustins tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Yvonne Augustins tilläggsyrkande och finner
att regionala utvecklingsnämnden har avslagit detta.
Omröstning begärs.
Följande voteringsordning läses upp och godkänns av regionala
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utvecklingsnämnden: Den som vill avslå tilläggsyrkandet från Yvonne Augustin
röstar ja. Den som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar nej.
Ja-röster ges av: Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L), Tony Rahm (M),
Daniél Tejera (L), Ola Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen (SD),
Victoria Tiblom (SD) och Jimmy Ringström (SD).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S),
Anneli Eriksson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och
Thomas Hansson (MP).
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att remissen för Regional transportinfrastrukturplan
2022-2033 ska sändas till Region Skånes politiska partier. Ordförande ställer
proposition på Fredrik Ottesens yrkande och finner att regionala
utvecklingsnämnden har beslutat att bifalla det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-16
2. Remissförslag i Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 i digitalt
format, https://arcg.is/1fvunv
3. Remissförslag Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 i förenklad
version som PDF
4. Miljökonsekvensbeskrivning
5. Missiv Regional transportinfrastrukturplan 2022-2033

§ 82 Skånes befolkningsprognos 2021-2030
Ärendenummer: 2021-POL000199
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen lägger Skånes befolkningsprognos 2021–2030 till
handlingarna.
2. Regionstyrelsen uppmanar alla nämnder och förvaltningar att nyttja
Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete.
Sammanfattning
Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett
viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. Enligt den nya
befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med 6,9 procent
eller 96 000 invånare, från 1 389 336 den 31 dec 2020, till cirka 1 485 000
invånare år 2030.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-15
2. Skånes befolkningsprognos 2021–2030

§ 83 Intentionsbeslut Regional Exportsamverkan 2022-2023
Ärendenummer: 2021-POL000329
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 360 000 kr för år 2022 och 240
000 kr för år 2023 till projektet Regional Exportsamverkan Skåne 20212023 under förutsättning att Tillväxtverket som finansiär fullföljer sina
åtaganden och att regionfullmäktige beslutar om medel för respektive år
enligt rambudget.
Sammanfattning
Regional Exportsamverkan Skåne är ett långsiktigt arbete utifrån ett nationellt
uppdrag till Region Skåne för att säkerställa offentligt exportfrämjande stöd till
små och medelstora företag. Arbetet leds av Region Skåne och innefattar flera
exportfrämjande aktörer. Projektet har beslut om en treårig basfinansiering från
Tillväxtverket för 2021-2023 motsvarande 900 000 kr och 50% av
projektkostnader för perioden. 2021 medfinansieras projektet av redan avsatta
medel i RUN internbudget (beslut RUN 20201120). Ett intentionsbeslut från
Regionala utvecklingsnämnden för återstående projektperiod 2022-2023
föreslås.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-15
2. Beslut om stöd för 2021-2023 från Tillväxtverket

§ 84 Projektbeskrivning pilot - Åtgärder mot ofrivillig ensamhet, ett
samverkansprojekt
Ärendenummer: 2021-POL000301
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 300 000 kr för genomförande av
pilotprojekt Åtgärder mot ofrivillig ensamhet.
Sammanfattning
Pilotprojektet är ett utvecklingsprojekt för att föreslå metoder för primärvård,
psykiatri och socialtjänst för att med ett samlat stöd erbjuda patienter och
klienter en väg ur en ofrivillig ensamhet.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-27
2. Protokollsutdrag FHB 2021-08-24 § 12

§ 85 Motion Satsning för folkhälsa: regional strategi mot ensamhet
Ärendenummer: 2020-POL000512
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbete
pågår.
Reservationer
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) och Agneta Lenander (V) föreslår i en motion till
regionfullmäktige att det ska tas fram en regional strategi mot ensamhet som en
satsning på folkhälsa. Det pågår redan ett arbete kring dessa frågor integrerat i
Region Skånes verksamhet, varför motionen föreslås anses besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Vilmer Andersen (V) yrkar med instämmande av Yvonne Augustin (S) och
Thomas Hansson (MP) bifall till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra. Ordföranden finner därefter att regionala utvecklingsnämnden
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Följande voteringsordning läses upp och godkänns av regionala
utvecklingsnämnden: Den som vill besluta i enlighet med ordförandens förslag
röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från Vilmer Andersen (V) röstar nej.
Ja-röster ges av: Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L), Tony Rahm (M),
Daniél Tejera (L), Ola Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen (SD),
Victoria Tiblom (SD) och Jimmy Ringström (SD).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S),
Anneli Eriksson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och
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Thomas Hansson (MP).
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-03-31
2. Bilaga Svar på motion Satsning för folkhälsa: regional strategi mot
ensamhet
3. Motion 2020-11-04
4. Protokollsutdrag FHB 2021-08-24 § 13

§ 86 Remiss. Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021_23)
Ärendenummer: 2021-POL000292
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Finansdepartementet.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Stärkt planering för
en hållbar utveckling (SOU 2021:23). Förslaget redogör för ändringar i planoch bygglagen (2010:900) om detaljplanering och bygglovsprövning i syfte att
stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet genom
hållbara transporter samt utveckla möjligheterna att främja långsiktigt hållbara
stadsmiljöer.
Yrkanden
Fredrik Ottesen (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras i syfte att ärendet
omarbetas enlighet med följande text:
”Region Skåne är oroade över den allt tydligare planen med att påverka det
kommunala självbestämmandet genom ingrep i planmonopolet, PBL och delar
som begränsar landsbygdsutveckling negativt. Det utifrån att snart hela Skåne
benämns som stad i planer och strategier. Region Skåne ser att flera förslag i
planen medför stora konsekvenser för Region Skånes utveckling, inte minst med
tanke på den orimligt negativa inställning man lyfter till det privata
bilanvändandet.”
Anna Jähnke (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag och finner
att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Samtliga tjänstgörande ledamöter från Sverigedemokraterna avstår därefter från
att delta i beslutet.
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Ordföranden finner därefter att det endast finns ett förslag till beslut,
ordförandens, och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-19
2. Yttrande 2021-08-19
3. Betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling (SOU 2021:23)

§ 87 Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter
Ärendenummer: 2021-POL000357
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
infrastrukturdepartementet
Sammanfattning
Regeringens anslag om stöd till ”regionala elektrifieringspiloter” med
laddinfrastruktur för tunga fordon där företag, regioner och kommuner kan
samverka samt till tankinfrastruktur för vätgas har nu en pott om 500 miljoner
kronor för satsningar 2021 och 550 miljoner för satsningar 2022. I promemorian
om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga
transporter finns nu förslag på hur denna förordning kan utformas.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-01
2. Yttrande 2021-09-01
3. Promemorian: https://www.regeringen.se/rattsligadokument/departementsserien-ochpromemorior/2021/07/promemorianstatligt-stod-till-regionalaelektrifieringspiloter/

§ 88 Remiss Bostadsförsörjningsprogram Höganäs kommun
Ärendenummer: 2021-PB000210
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande
till Höganäs kommun.
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2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter
på förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021 –
2024.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-28
2. Region Skånes yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs
kommun 2021 - 2024, 2021-09-01
3. Bostadsförsörjningsprogram för Höganäs kommun 2021 – 2024

§ 89 Remiss av Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram
för miljömålen 2021-2025
Ärendenummer: 2021-POL000337
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Länsstyrelsen i Skåne.
Protokollsanteckning
Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjligheten att svara på remissen som ska vara
Länsstyrelsen Skåne tillhanda senast den 30 september 2021. Länsstyrelsen
Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen, en vägledning för det regionala miljöarbetet
och med förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska
aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål
samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne.
Region Skåne vill understryka vikten att undvika dubbelarbete och säkerställa
synergier med pågående insatser i Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-21
2. Yttrande 2021-08-19
3. Tillsammans för ett hållbart Skåne – Regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2021-2025 (Remissversion juni 2021)
4. Svarsformulär med Region Skånes synpunkter på förslag till nytt
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen (Excelfil)
5. Region Skånes svar på 2020 års uppföljning av åtgärder i regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen (Excelfil).
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§ 90 Remiss Medarbetaridé Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000135
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
personalnämnden
Sammanfattning
Personalnämnden har erbjudit regionala utvecklingsnämnden att yttra sig över
ett förslag till uppdaterad medarbetaridé för medarbetare inom Region Skåne.
Regionala utvecklingsnämnden välkomnar förslaget och syftet med
medarbetaridén, det vill säga att ta tillvara medarbetares engagemang för att
lyckas med Region Skånes olika uppdrag. Regionala utvecklingsnämnden
lämnar några förslag för att tydliggöra process och innehåll.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-18
2. Remissversion Medarbetaridé Region Skåne
3. Medarbetaridé Region Skåne regionala utvecklingsnämndens yttrande

§ 91 Remiss Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000204
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lämnar föreliggande yttrande över
kulturnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens remissförslag
"Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne"
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens synpunkter på "Regional biblioteksplan 20222025 för Region Skåne" innefattar bland annat kommentarer på bibliotekens roll
i den digitala omställningen, bibliotekens fysiska närvaro i regionen och
bibliotekens roll i omställningen till ett hållbart samhälle.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-19
2. Remissversion av "Bibliotek för alla genom hela livet - Regional
biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne"
3. Kulturnämndens beslut om remiss, 2021-06-28, § 32
4. Regionala utvecklingsnämndens remissyttrande 2021-08-19

§ 92 Ägardirektiv ALMI Företagspartner Skåne AB 2022
Ärendenummer: 2021-POL000340
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen följande:
1. Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ägaranvisning för
Almi Företagspartner Skåne AB.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning
Almi Företagspartner Skåne AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och
Region Skåne (49 %). Ägarna, Almi Företagspartner AB och Region Skåne, har
gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i Almi
Företagspartner Skåne AB för 2022.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till eget förslag innebärande att ” samt kvinnor
och personer med utländsk bakgrund” stryks i ägaranvisningens punkt 1 Uppdrag enligt nedan:
”Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på
tidiga skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom
produkt- och tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med
utländsk bakgrund.”
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-17
2. Ägaranvisning Almi Företagspartner Skåne AB
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§ 93 Remiss Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i
Öresund med anledning av Regeringsuppdrag
Ärendenummer: 2021-RU000059
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Länsstyrelsen i Skåne.
Protokollsanteckning
Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för
marint områdesskydd i Öresund. Arbetet har utmynnat i flera förslag till möjliga
skydd och åtgärder. Länsstyrelsen har i sin rapport gått igenom de olika skydd
som kan verkställas, men de har inte gjort en egen bedömning eller
prioritering. I samtliga fall åligger det inget direkt ansvar på Region Skåne, men
ett flertal föreslagna skydd/åtgärder bedöms som mycket relevanta och i linje
med uppsatta mål i den regionala utvecklingsstrategin. Det finns också
en möjlighet för Region Skåne att med ett övergripande skydd av Öresund bli
delaktig i ökad samverkan med Danmark.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-06
2. Länsstyrelsens remiss - Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga
marina skydd i Öresund med anledning av Regeringsuppdrag
3. Remissvar - Region Skånes remissvar - Matris RU Öresund (ifylld
excelfil, se flik remissvar)

§ 94 Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
Ärendenummer: 2020-POL000082
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden fastställer delegationsordningen enligt
föreliggande förslag.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning revideras i syfte att

Region Skåne

Datum

15 (18)

2021-09-23

förändra och tydliggöra delegationen kring ärenden gällande fysisk planering.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Yvonne Augustin (S) yrkar, med instämmande av Vilmer Andersen (V) och
Thomas Hansson (MP) bifall till eget förslag innebärande att de kommunala
bostadsförsörjningsprogrammen inte tas bort som undantag under punkt 2.1.2 i
förslaget till reviderad delegationsordning.
Fredrik Ottesen (SD) yrkar bifall till eget förslag innebärande en sänkning av
antalet prisbelopp utvecklingsdirektören får besluta om från tio till fyra enligt
nedan:
- I delegationsordningens punkt 2.1.1. ändras till ”Bidrag till föreningar, organisationer och projekt upp till fyra prisbasbelopp”.
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot
varandra.
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden har beslutat i enlighet
med ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Ordförandens förslag är huvudförslag. Ordföranden ställer
proposition på om yrkandet från Yvonne Augustin (S) eller Fredrik Ottesen
(SD) ska vara motförslag. Ordföranden finner att yrkandet från Yvonne Augustin (S) är motförslag.
Ordföranden läser upp följande propositionsordning som regionala utvecklingsnämnden fastställer: Den som vill besluta i enlighet med ordförandens förslag
röstar ja. Den som vill besluta i enlighet med yrkandet från Yvonne Augustin
röstar nej.
Ja-röster ges av: Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L), Tony Rahm (M),
Daniél Tejera (L), Ola Olsson (C) och Anneli Kihlstrand (C).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S),
Anneli Eriksson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas
Hansson (MP)
Avstår gör: Fredrik Ottesen (SD), Victoria Tiblom (SD) och Jimmy Ringström
(SD).
Ordföranden finner att regionala utvecklingsnämnden har beslutat i enlighet
med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-19

Region Skåne

Datum

16 (18)

2021-09-23

2. Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning revidering version
210819

§ 95 Sammanträdesplanering 2022 RUN
Ärendenummer: 2021-POL000180
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar
för regionala utvecklingsnämnden 2022.
●
●
●
●
●
●
●

4 februari
29 april
3 juni
26 augusti
30 september
21 oktober
9 december

2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar
för regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott 2022.
●
●
●
●
●
●
●
●

26 januari
16 februari
20 april
25 maj
17 augusti
21 september
12 oktober
30 november

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har att besluta om sina sammanträdesdagar för
2022.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till sitt eget reviderade förslag innebärande att 4 mars
utgår från förslaget till sammanträdesplan och ersätts med ett annat datum.
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-10

Region Skåne

Datum

17 (18)

2021-09-23

§ 96 Val som ska förrättas av regionala utvecklingsnämnden - ledamot till
folkhälsoberedningen
Ärendenummer: 2020-POL000097
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden utser Gösta Lundström (M) som ledamot
i folkhälsoberedningen till och med 2022-12-31.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har att utse ny ledamot i folkhälsoberedningen
efter avsägelse av Jacqueline Engström (M).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-20

§ 97 Initiativärende från Sverigedemokraterna: Strategi för
laddinfrastruktur
Ärendenummer: 2020-POL000455
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt utvecklingsdirektören att
bereda ärendet och återkomma till regionala utvecklingsnämnden.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende till regionala utvecklingsnämnden som syftar till att regionala utvecklingsnämnden snarast tar fram en
strategi för laddinfrastruktur för Region Skånes verksamheter och egna behov
för att undvika eventuellt ogenomtänkta investeringar i laddinfrastruktur i framtiden och att denna strategi klart och tydligt slår fast att regionen inte ska subventionera laddning för personal, besökare, patienter eller andra externa parter.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende Strategi för laddinfrastruktur, 2021-09-23

Region Skåne

Datum

18 (18)

2021-09-23

Anna Appelgren
Sekreterare

Justerat 2021-09-30

Anna Jähnke (M)
Ordförande

Region Skåne

Yvonne Augustin (S)

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-09-23

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 5: Verksamhetsberättelse januari – augusti 2021 RUN
Vi saknar en redovisning av olika samverkansaktiviteter m.h.t. att nå miljökvalitetsmålen, klimatoch energistrategin för Skåne, Kompetenssamverkan Skåne och arbetet med implementeringen av
den regionala utvecklingsstrategin

För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen, ledamot

1

RESERVATION
Socialdemokraterna i Region Skåne

RUN 2021-09-23

Ärende 7. Samrådsförslag regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033
Behoven av ny infrastruktur så väl som upprustning av befintlig är stora i Skåne och utgör en
förutsättning för en hållbar fortsatt utveckling i vår region. Liggande förslag till regional
infrastrukturplan möter i stort väl upp mot de skånska behoven och det är mycket positivt med
en utökning av den ekonomiska ramen för både den nationella och den regionala planen. Vi
delar i stort de gjorda prioriteringarna i liggande förslag. De är väl genomarbetade och
förankrade med kommunerna sedan tidigare. Dock är det bekymmersamt att inte
cykelinfrastrukturen prioriterats högre i planen, utan istället minskats. Vi vet att det är
nödvändigt att minska bilens marknadsandel till förmån för både kollektivtrafik och cykel. Vi
vet också att Skåne lämpar sig väl jämfört med resten av landet för cykelpendling i stort sett
året runt. Om det finns cykelvägar. Vi förstår situationen med långa handläggningstider och
fördyrning av projekt. Men vi tycker att det är att ge upp lite för lätt när vi sänker ambitionen
istället för att spänna bågen och öka trycket. Det måste finnas annat att göra som kan förbättra
och effektivisera förarbetet. För att inte fördröja arbetet med planen och för att inte förkorta
remisstiden så ställde vi oss bakom liggande förslag till regional infrastrukturplan för Skåne
och yrkade istället på ett kompletterande uppdrag för utvecklingsdirektören under remisstiden.
Vi behöver titta ett varv till på vilka möjligheter det finns att faktiskt öka antalet åtgärder för
cykelinfrastruktur i planen.
Socialdemokraterna föreslog följande
Att utvecklingsdirektören får i uppdrag att under remisstiden utreda möjligheten
att komplettera liggande förslag till regional infrastrukturplan med ytterligare objekt
för cykelinfrastruktur.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss.
För Socialdemokraterna i Regionala utvecklingsnämnden
Yvonne Augustin

Regionala utvecklingsnämnden sammanträde 2021-09-23
Reservation
Ärende 7. Remissförslag regional transportinfrastrukturplan för
Skåne 2022-2033
Region Skåne tog under det grönröda styret förra mandatperioden på sig ledartröjan när det
gäller att satsa på cykel och nu är det dags att ytterligare öka ambitionerna. Förslaget som
skickas på remiss minskar förvisso inte RTI-andelen som går till cykel men utfallet av
innevarande plan visar med all tydlighet att vi behöver en ambitionshöjning för att nå dit vi
vill. Fördyringar, saktfärdighet när det gäller planberedskap hos Trafikverket samt avsaknad
av en tillräckligt tydlig prioritering av cykelprojekten har lett till att tempot i anläggandet av
ny cykelinfrastruktur inte motsvarar vad vi politiskt var överens om att vi behöver.
Ambitionerna och tempot i anläggandet av cykelinfrastruktur måste öka.
Vi stödjer därför yrkandet om att utvecklingsdirektören får i uppdrag att under remisstiden
utreda möjligheten att komplettera liggande förslag till regional infrastrukturplan med
ytterligare objekt för cykelinfrastruktur. I övrigt har inte Miljöpartiet tagit något politiskt
ställningstagande till innehållet i remissversionen utan inkommer med våra synpunkter under
remisstid och vidare behandling.
Thomas Hansson
Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-09-23

Ärende 11: Satsning för folkhälsa: Regional strategi mot ensamhet
RESERVATION
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att anse vår motion besvarad med hänvisning till
pågående arbete. Motionen beskriver en problembild som visserligen speglas i motionssvaret,
men det pågår inget arbete med en regional strategi mot ensamhet varför ett besvarande i sig inte
är riktigt.
Det hävdas i motionssvaret att arbeta efter en samlad strategi kan ”leda till att folkhälsoarbetet
blir fragmentiserat och att insatserna i olika folkhälsoområden förlorar sitt sammanhang. Det finns
också en risk att en strategi enbart blir ytterligare ett dokument med begränsade möjligheter att
få en tillräckligt styrande effekt”. Med denna pessimistiska syn på strategiers funktion och
användbarhet framstår regionens frekventa arbete efter just speciellt framtagna strategier som
möjlig att ifrågasätta i stort – arbetar man i andra frågor efter en form som man själv inte tror på?
Från Vänsterpartiet känner vi en större tilltro till strategier som styrdokument, och upprepar våra
farhågor ifrån Folkhälsoberedningen: hur ska en viktig fråga som ensamhet få bäring och
genomslag om den inte lyfts upp och arbetas med målinriktat? Idag saknas det en övergripande
strategi för folkhälsoarbetet i Skåne. Utan en strategi och specifikt framtagna delmål är det svårt
att veta om arbetet som görs får den effekt som önskas. De punktinsatser som sker i form av
föreningsstöd är ofta snävt inriktade på exempelvis fysisk aktivitet och saknar både aktörsbredd,
bred samverkan, långsiktighet och den helhetssyn som ett samlat, evidensbaserat arbete hade
kunnat ge.
Vi hävdar därför att en specifik, sammanhållen regional strategi fortsatt vore rätt väg att gå för att
greppa ett så mångfacetterat folkhälsoproblem som ensamhet. Vi ser dock fram emot de ”relativt
snabba förändringar på befolkningsnivå” som det enligt underlaget finns förutsättningar för, bland
annat genom det pågående arbetet med en annan strategi.
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget bifallsyrkande.
Kristianstad 2021-09-23

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Vilmer Andersen

Angelica Svensson

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-09-23

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 15:
Remiss av Länsstyrelsen Skånes förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021 - 2025
Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i Skåne och
därmed öka de regionala förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt den
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Programmet ska ge vägledning och stöd för
prioritering av åtgärder och utvecklingsinsatser hos aktörer i Skåne och samtidigt stimulera en
ökad samverkan mellan länets aktörer i arbetet för hållbar regional utveckling.
Men tyvärr är man i verkligheten långt ifrån att nå de antagna miljökvalitetsmålen.
Måluppfyllelsen har i många år varit allt för låg, först och främst p.g.a. brist på koordinering och
förmåga att verkställa åtgärdsförslagen. Det är därför större handlingskraft och förbättrad
samverkan som alla aktörerna måste satsa på!
Åtgärdsprogrammet är i sina specifika delar bra. Men hur man tänker genomföra det och Region
Skånes remissvar signalera tyvärr inte tillräckligt ansvarstagande och målinriktad vilja till handling.
Programmet ska bidra till ökad kännedom och genomförande av befintliga regionala strategier och
program inom miljöområdet, samt lyfta fram kommunernas, näringslivets, akademins,
myndigheters och civilsamhällets medverkan i det gemensamma arbetet för att nå miljömålen och
den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Detta gör man genom konsekvent peka ut
huvudaktör och medaktörer för varje av de föreslagna 63 åtgärder. Men detta räcker enligt många
års erfarenhet inte till.
Det som saknas och som kommer bli avgörande för implementeringen av detta åtgärdsprogram är
att samarbets- och samverkanstrukturerna både utvecklas och prioriteras högre. Tiden blir kortare
och kortare för att ställa om till en hållbar samhällsutveckling, minska miljöpåverkan och öka den
biologiska mångfalden. Därför måste alla aktörerna både ta ett större ansvar inom den egna
kärnverksamheten samt prioritera och avsätta resurser till att bygga upp mera effektiva
samverkansstrukturer än de som finns i dag.

För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen, ledamot

1

Protokollsanteckning
Regionala utvecklingsnämnden 2021-09-23.
Ärende 17, Remiss Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne.
Vi avstår i dagsläget från att delta i beslutet, med hänvisning till att vår partigrupp kommer att ta
ställning till biblioteksplanen som helhet efter avslutad remissrunda och inför fastställande av
planen. Vi har dock några synpunkter att framföra genom denna protokollsanteckning, och önskar
att våra synpunkter hörsammas och arbetas in i biblioteksplanen inför att den senare ska fastställas.
Gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och kultur” vill vi framföra att vi givetvis
inte har invändningar mot att biblioteken är platser för kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter. Dock menar vi att det är viktigt att de kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter som man väljer att förlägga till biblioteken är av sådan karaktär att de inte
har negativ inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för
biblioteken. Vi anser att det är viktigt att inte tumma på bibliotekens betydelse som fysiska rum av
tysta och lugna oaser, där man ska kunna söka information och fokusera på inlärning och i tysthet
kunna njuta av en bra bok.
Vi vill vidare framföra att det hade varit önskvärt att i biblioteksplanen trycka på vikten av att lyfta
fram vårt litterära kulturarv, i syfte att skapa en känsla av delaktighet. Att känna till och ha läst några
av våra mest kända författares verk (t ex Villhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg –
listan kan göras lång) bidrar till att bygga broar mellan generationer och mellan människor med
olika bakgrund. Det borde därför i biblioteksplanen, kopplat till delaktighet, finnas en uppmaning
till folkbiblioteken att i högre utsträckning tillgängliggöra och lyfta fram svensk, klassisk litteratur.
Vi vill också påpeka att folkbibliotekens verksamhet och lokalisering är ett kommunalt, inte
regionalt, ansvar. I yttrandet lyfts dock vikten av regional fysisk närvaro i form av att alla invånare
ska ha tillgång till bibliotek och dess innehåll. Visserligen är detta önskvärt, men det ligger utanför
vad Region Skåne kan styra över. Region Skånes kulturförvaltning fördelar statliga och regionala
stöd till utvecklingsprojekt på befintliga folkbibliotek och anordnar samt ger stöd till
kompetensutveckling för bibliotekspersonal. Kulturförvaltningen arbetar även med att stärka
infrastrukturen och mediesamarbetet mellan de befintliga biblioteken. Förvaltningen driver dock
inte egna folkbibliotek, och kan därmed inte möta önskemålet i yttrandet om att bibliotek och dess
tjänster ska finnas tillgängliga för alla invånare.
Avslutningsvis vill vi också påtala att det finns delar i bibliotekslagen som vi som parti motsätter
oss och på riksnivå försöker förändra. Dessa delar i bibliotekslagen återfinns i biblioteksplanen som
en följd av att vi i regionen förstås måste förhålla oss till gällande lag, och vi förstår att vi inte kan
påverka detta genom yrkanden angående biblioteksplanen utan helt enkelt får acceptera rådande
lagstiftning. Vi vill dock ändå påtala det, att det finns delar i biblioteksplanen som vi trots vårt bifall
_________________________________________________________________________________________________________________
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inte står bakom. Två citat nedan, från en motion till riksdagen, får belysa vad vi har invändningar
emot:
”Bibliotekslagen specificerar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
några prioriterade grupper. Dessa grupper är personer med funktionsnedsättning,
personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och personer med annat
modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken. Hur resurser ska
fördelas är alltid en prioriteringsfråga, så även inom biblioteksväsendet.
Sverigedemokraterna stödjer till fullo att särskild uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken och till personer med funktionsnedsättning. Däremot
anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de
nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.
Vi konstaterar att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli oerhört
kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett trovärdigt sätt uppnå denna
målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande immigration. Inte minst kan det
bli en övermäktig uppgift för framförallt de små biblioteken och filialerna runtom i
landet. Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken bör
därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en svensk
upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav om att prioritera böcker på alla
världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att
understryka att denna förändring alltså innebär vad som ska prioriteras och ha
särskild status och inte vad som ska få behållas eller köpas in i mån av resurser.
Samlingar av utländsk litteratur har givetvis ett stort värde och kommer alltid att ha
det, vilket gör det självklart att vårda de samlingar som finns och i mån av utrymme
fortsatt köpa in internationell litteratur där man så anser befogat, vilket är en fråga för
biblioteket och huvudmannen i fråga.”
”…i linje med våra principiella utgångspunkter gällande tillgång till välfärdens tjänster
ska personer som inte har rätt att vistas i landet inte heller ha rätt att nyttja bibliotekens
tjänster, i synnerhet och i vardagen handlar det om tjänster som lån och abonnemang
som kräver personuppgifter och medför kostnader för biblioteken som institutioner.”
(https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-ochfornyelse_H8022117)

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Fredrik Ottesen
Victoria Tiblom
_________________________________________________________________________________________________________________
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Reservation
Regionala utvecklingsnämnden 2021-09-23.
Ärende 18 Ägardirektiv ALMI-Företagspartner Skåne AB 2022
Vi Sverigedemokrater är emot positiv särbehandling och kvotering. Vår uppfattning
är att principen bäst lämpad skall gälla före ålder, härkomst, kön, etnicitet och
genus. Vi yrkar därför att följande strykes i ägaranvisningen.
I ägaranvisningen punkt 1. ”Uppdrag” yrkade vi att den i stycket nedan överstrukna
texten stryks.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga
skeden i termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och
tjänste- eller marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk
bakgrund.

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Fredrik Ottesen
Victoria Tiblom

_________________________________________________________________________________________________________________
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Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-09-23

PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 19: Remiss Fördjupad åtgärdsplan för framtida möjliga marina skydd i Öresund
I det fortsatta arbetet med Regionplan för Skåne måste havsmiljöfrågorna få en tydlig och självklar
plats.
Region Skåne har till exempel inte varit med att utveckla åtgärdsplanen för den framtida marina
miljön trots regeringsuppdraget att ta fram en regional plan för den fysiska planeringen.
Detta hänger inte ihop trots ett stort behov av samordning mellan olika aktörer.
Omfattande utfyllnadsplaner för Öresund är ett av de större problemen som ansvariga aktörer
tillsammans bör ta itu med så fort som möjligt.

För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen, ledamot
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RESERVATION
Socialdemokraterna i Region Skåne

RUN 2021-09-23

Ärende 20. Revidering av regionala utvecklingsnämndens delegationsordning
Liggande förslag till revidering av delegationsordning innebär att kommunala
bostadsförsörjningsprogram inte längre ska behandlas av regionala utvecklingsnämnden utan
kan tas på delegation av utvecklingsdirektören. Vi anser att övergripande kommunala
program och planer av större karaktär som är behandlade politiskt i kommunerna, likt
bostadsförsörjningsprogram, fortsättningsvis ska behandlas politiskt även av Region Skåne.
Socialdemokraterna föreslog följande
Att de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen inte tas bort som undantag
under punkt 2.1.2 i förslaget till reviderad delegationsordning

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss.
För Socialdemokraterna i Regionala utvecklingsnämnden
Yvonne Augustin

