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Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-09-30 kl. 09.00-12.15
Malmö/Dockplatsen 26/Babord/Styrbord/Teams

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M) 1:e vice ordförande
Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M)
Helena Grahn (M)
Mikael Stamming (C)
Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)

Ersättare
Anna Palm (M)
Anders Johnsson (M)
Nicola Rabi (M)
Björn Liljedahl (L)
Katarina Ståhlberg (KD)
Linda Johnsson (S)
Torbjörn Sköld (S)
Alexander Aardgaard (SD)

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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum
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2021-09-30

Alexander Jonsson (SD)
Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg
Petra Larsson, servicedirektör
Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Jenny K Andersson, Regionfastigheter
Susanna Pistemaa, Regionservice
Sebastian Sundel (L), politisk sekreterare
Sara Mellander (S), politisk sekreterare
André Lindstrand, facklig företrädare, Kommunal
Anette Murray, facklig företrädare SACO
Victor Lindén, facklig företrädare, Vision
Emelie Nilsson, sekreterare

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

§ 39 Verksamhetsinformation
- Aktuellt från fastighetsdirektören/Magnus Windblixt
- Status strategiska projekt/Lars Nihlén
- Fastighetsägarinvesteringar/Anders Johansson
- Säkerhetsdelegeringar - Spårvagnsdepå Lund och Hässleholmsdepån/AnnaKarin Rietz, Pernilla Gidmark
- Aktuellt från servicedirektören/Petra Larsson

§ 40 Remiss. Medarbetaridé SN
Ärendenummer: 2021-POL000135
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden översänder föreliggande yttrande till personalnämnden.
Sammanfattning
Personalnämnden har översänt förslag på Region Skånes medarbetaridé (2021POL000135) på remiss till styrelser och nämnder inom Region Skåne.

Region Skåne
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-07
2. Yttrande 2021-09-07
3. Personalnämndens beslut 2021-06-24 § 29

§ 41 Uppdrag. Biologisk mångfald inom Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000430
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att utreda och ta fram
förslag på en grön strategi som främjar biologisk mångfald och
pollinatörer samt belyser hur Regionfastigheter kan bidra till negativa
klimatutsläpp.
Reservation
Angela Everbäck (MP) lämnar reservation till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Uppdrag till fastighetsdirektören att utreda och kartlägga hur Regionfastigheter
kan arbeta med en grön strategi som främjar biologisk mångfald, pollinatörer
och skånsk växtlighet samt belyser hur förvaltningen kan bidra till negativa
klimatutsläpp.
Yrkanden
Angela Everbäck (MP) yrkar att följande beslutssats läggs till:
”Att uppdraget har en tydlig tidpunkt för när uppföljning ska redovisas för servicenämnden och Miljöpartiet menar att förslag ska redovisas till servicenämnden senast mars 2022.”
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar bifall till Angela Everbäck (MP) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Angela Everbäck (MP) och Jonas Esbjörnsson (S)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-22
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§ 42 Revidering av upphandlingsplan 2021 - Regionservice
Ärendenummer: 2020-POL000203
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreslagen revidering av upphandlingsplan
2021.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att bereda upphandlingen
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Servicenämndens upphandlingsplan för Regionservice 2021 fastställdes 202012-03, § 58. Sedan beslutet fastställdes har det uppkommit ytterligare behov av
upphandling, varpå tillägg föreslås.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-10
2. Reviderad upphandlingsplan 2021 - Regionservice 2020-09-10

§ 43 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021 SN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer verksamhetsberättelse för perioden januariaugusti 2021.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Servicenämndens verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti 2021
beskriver de aktiviteter som utförts inom förvaltningarna Regionfastigheter och
Regionservice under perioden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-22
2. Servicenämndens verksamhetsberättelse, jan-aug 2021, 2021-09-22

§ 44 Intern kontroll - uppföljning SN
Ärendenummer: 2021-POL000106
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Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer komplettering av intern kontrollplan 2021 för
Regionfastigheter.
2. Servicenämnden fastställer uppföljning av intern kontrollplan, jan-aug
2021, för Regionfastigheter och Regionsservice.
Sammanfattning
Servicenämndens uppföljning av intern kontroll för perioden januari till augusti
2021 för Regionfastigheter och Regionservice. Intern kontrollplanen har
kompletterats med en risk inom Regionfastigheters område kopplat till
uppförande av underhållsdepå för buss.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-22
2. Servicenämnens interna kontrollplan uppföljning delår 2021, 2021-09-22

§ 45 Uppdrag minskning av textiliers klimatpåverkan i Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000427
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att samlat utreda
förutsättningar och föreslå åtgärder som innebär minskad klimatpåverkan
avseende Region Skånes textilier. Uppdraget är att hitta lösningar i ledet
produkt, tillverkning och anskaffning av textilier och åtgärder för att
förlänga livslängden samt minska svinnet av textilprodukter.
Reservation
Angela Everbäck (MP) lämnar reservation till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
I syfte att hitta nya innovativa lösningar inom textilområdet och driva fram
innovativa lösningar ges servicedirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att hitta nya sätt att minska klimatpåverkan från Region Skånes textilier.
Uppdraget är att hitta lösningar i ledet produkt, tillverkning och anskaffning av
textilier.
Yrkanden
Angela Everbäck (MP) yrkar (1) att följande tillägg (i kursivt) görs i att-satsen:
”Uppdraget är att hitta lösningar i ledet produkt, tillverkning, anskaffning av
textilier och åtgärder för att förlänga livslängden samt minska svinnet av
textilprodukter.”
Ordförande, med instämmande från sverigedemokraterna, yrkar bifall till
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Angela Everbäcks (MP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit
yrkandet.
Angela Everbäck (MP) yrkar (2) att uppdraget har en tydlig tidpunkt för när
uppföljning av att-satsen ska redovisas för servicenämnden, senast mars 2022.
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar bifall till Angela Everbäcks (MP) yrkande.
Ordförande, med instämmande från sverigedemokraterna, yrkar avslag på Angela Everbäcks (MP) yrkande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har beslutat
att avslå Angela Everbäcks (MP) yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-23

§ 46 Svar på initiativärende. Solcellspaneler producerade genom
tvångsarbete i Kina
Ärendenummer: 2021-POL000235
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden anser initiativärendet besvarat genom nedanstående
svar.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna lämnar muntlig reservation.
Sammanfattning
Svar på initiativärende gällande solcellspaneler producerade genom
tvångsarbete i Kina från Jonas Esbjörnsson, socialdemokraterna, 2021-04-28.
Yrkanden
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till Jonas Esbjörnssons (S) yrkande.
Ordförande yrkar avslag på Jonas Esbjörnssons (S) och Angela Everbäcks (MP)
yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden har bifallit
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-17
2. Initiativärende 2021-04-28

Vid protokollet
Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2021-10-07

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Servicenämnden 20210930

Tilläggsyrkande
Ärende 4. Uppdrag. Biologisk mångfald inom Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000430

Förslag till beslut i ärendet är att:
”Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att utreda och ta fram förslag på en grön
strategi som främjar biologisk mångfald och pollinatörer samt belyser hur Regionfastigheter
kan bidra till negativa klimatutsläpp.”

Miljöpartiet välkomnar initiativ som syftar till att främja biologisk mångfald och hur
Regionfastigheter kan bidra till negativa klimatutsläpp.
Miljöpartiets yrkanden avseende Verksamhetsplan och budget 2021 för Region Skåne
ligger väl in linje med vad som nu föreslås för Regionfastigheter:
”Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet tas i alla politiska beslut i Region Skåne.
Miljö-och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Region Skåne behöver arbeta aktivt för att skydda den biologiska mångfalden och ta
fram en strategi för det arbetet. Samtidigt behöver arbetet ske på flera nivåer.
Miljöpartiet vill att en strategi för klimatneutralt byggande tas fram, så att hänsyn till
klimatet tas när nya byggprojekt planeras och genomförs. Det gör det lättare att välja
rätt material och minska klimatpåverkan. Vi vill också att nya och renoverade
byggnader klimatdeklareras.
Miljöpartiet vill därför att följande att-satser ska beaktas i Verksamhetsplan och
budget 2021:
•
•
•

•
•
•

Att Region Skåne tar fram en strategi för biologisk mångfald.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska
målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska
målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
Att en klimat- och miljöredovisning presenteras i samband med varje kvartalsoch delårsrapport.
Att en strategi för att ett klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes
byggprojekt.
Att en solcellsplan tas fram för att öka antalet solceller på Region Skånes
fastigheter”

Vi finner det också märkligt att Miljöpartiet så sent som vid Servicenämndens möte
den 20210611, inte fick bifall på vårt yrkande:
•

Att byggstarta minst ett klimatneutralt spjutspetsprojekt innan 2025.

Vi har även fört fram att Servicenämnden i planeringsdirektiven för 2022-2024,
under rubriken ”Hållbar utveckling” borde haft med fler områden, i enlighet med det
vi framfört i Miljöpartiets budgetyrkanden.
Miljöpartiet hänvisar också till ”Rapport Miljöarbetet 3.4.
Servicenämnden.”
I rapporten står följande: ”Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att
Servicenämnden säkerställer att samtliga miljömål eller liknande har konkreta
mätetal för uppföljning……dock visar vår granskning att de flesta
verksamhetsområden saknar konkreta mätetal och datum för uppföljning av målen,
vilket vi bedömer som bristfälligt.”
Under rubriken Uppföljning yrkar Miljöpartiet på tillägg med:
•

Att uppdraget har en tydlig tidpunkt för när uppföljning ska redovisas för
Servicenämnden.
Miljöpartiet menar att förslag ska redovisas till Servicenämnden senast mars 2022.

Angela Everbäck
Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Servicenämnden 20210930

Reservation
Då Miljöpartiets tilläggsyrkande enligt nedan ej bifölls, reserverar vi oss
mot beslutet.
Ärende 4. Uppdrag. Biologisk mångfald inom Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000430
Förslag till beslut i ärendet är att:
”Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att utreda och ta fram förslag på en grön
strategi som främjar biologisk mångfald och pollinatörer samt belyser hur Regionfastigheter
kan bidra till negativa klimatutsläpp.”

Miljöpartiet välkomnar initiativ som syftar till att främja biologisk mångfald och hur
Regionfastigheter kan bidra till negativa klimatutsläpp.
Miljöpartiets yrkanden avseende Verksamhetsplan och budget 2021 för Region Skåne
ligger väl in linje med vad som nu föreslås för Regionfastigheter:
”Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet tas i alla politiska beslut i Region Skåne.
Miljö-och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Region Skåne behöver arbeta aktivt för att skydda den biologiska mångfalden och ta
fram en strategi för det arbetet. Samtidigt behöver arbetet ske på flera nivåer.
Miljöpartiet vill att en strategi för klimatneutralt byggande tas fram, så att hänsyn till
klimatet tas när nya byggprojekt planeras och genomförs. Det gör det lättare att välja
rätt material och minska klimatpåverkan. Vi vill också att nya och renoverade
byggnader klimatdeklareras.
Miljöpartiet vill därför att följande att-satser ska beaktas i Verksamhetsplan och
budget 2021:
•
•
•

•
•

Att Region Skåne tar fram en strategi för biologisk mångfald.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska
målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska
målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
Att en klimat- och miljöredovisning presenteras i samband med varje kvartalsoch delårsrapport.
Att en strategi för att ett klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes
byggprojekt.

•

Att en solcellsplan tas fram för att öka antalet solceller på Region Skånes
fastigheter”

Vi finner det också märkligt att Miljöpartiet så sent som vid Servicenämndens möte
den 20210611, inte fick bifall på vårt yrkande:
•

Att byggstarta minst ett klimatneutralt spjutspetsprojekt innan 2025.

Vi har även fört fram att Servicenämnden i planeringsdirektiven för 2022-2024,
under rubriken ”Hållbar utveckling” borde haft med fler områden, i enlighet med det
vi framfört i Miljöpartiets budgetyrkanden.
Miljöpartiet hänvisar också till ”Rapport Miljöarbetet 3.4.
Servicenämnden.”
I rapporten står följande: ”Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att
Servicenämnden säkerställer att samtliga miljömål eller liknande har konkreta
mätetal för uppföljning……dock visar vår granskning att de flesta
verksamhetsområden saknar konkreta mätetal och datum för uppföljning av målen,
vilket vi bedömer som bristfälligt.”
Under rubriken Uppföljning yrkar Miljöpartiet på tillägg med:
•

Att uppdraget har en tydlig tidpunkt för när uppföljning ska redovisas för
Servicenämnden.
Miljöpartiet menar att förslag ska redovisas till Servicenämnden senast mars 2022.

Angela Everbäck
Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Servicenämnden 2021-09-30
Ärende 6. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021
Socialdemokraterna hade i sin budget för Region Skåne 578,5 miljoner kronor mer än Alliansen
till sjukvården. Vi hade en satsning på att anställa ytterligare 100 medicinska sekreterare samt
servicemedarbetare under 2021 i den skånska vården.
Då vi socialdemokrater hade ett annat förslag till budget för Region Skåne lämnar vi en
protokollsanteckning på verksamhetsberättelsen.
För Socialdemokraterna i servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)
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Protokollsanteckning
Ärende 6. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021 SN
Ärendenummer: 2021-POL000106

Regionfullmäktiges beslut om resultatkrav för Servicenämnden 2021 är 45,9 miljoner
kronor, varav 25,8 miljoner kronor utgör resultatkravet för Regionfastigheter och
20,1 miljoner kronor utgör resultatkravet för Regionservice.
Miljöpartiet vill framhålla det omfattande arbete som både Regionfastigheter och
Regionservice utfört under pandemin. Vi är medvetna om att det inneburit att det nu
är ”kö” avseende saker/projekt som inte kunnat göras för Regionfastigheter. Den
höga arbetsbelastning det inneburit.
Prognos för helåret för Regionfastigheter beräknas till 31,7 miljoner kronor, vilket är
+5,9 miljoner kronor högre än förvaltningens årsbudget. Miljöpartiet noterar att
vissa ökade kostnader, som högre elpris och kostnader för fjärrkyla i egenägda
fastigheter samt ökade internpriser som blev kända sent i budgetprocessen, varit
svåra att förutspå. Vi noterar att omförhandlade hyresavtal påverkar negativt och ser
gärna en ökad andel egenägda alternativ. Vi noterar den positiva ökade prognosen
om 12,2 miljoner för vindkraften under året. En investering som kommer fortsätta
vara positiv under de högre elpriser som råder.
Förvaltningen strävar efter att ersätta konsulter i byggprojekten med egen anställd
personal och generell återhållsamhet avseende till exempel köpta tjänster och
konsultkostnader gäller för förvaltningen, speciellt när det gäller projektledare.
Miljöpartiet välkomnar de möjligheter det ger regionen till kontinuitet och egen
kunskaps/erfarenhet som nu kommer att tillvaratas och projektledningsforum som
ger möjlighet att lära av varandra.
Miljöpartiet välkomnar att fastighetsdirektören nu kommer utreda hur man kan
arbeta mer aktivt med återbruk inom byggprocessen för att på så sätt stärka den
cirkulära ekonomin och reducera regionens klimatavtryck.
Som medlem i LFM30 har Regionfastigheter förbundit sig att bygga en klimatneutral
byggnad innan 2030. Miljöpartiet hade gärna sett att ett klimatneutralt
spjutspetsprojekt startas innan 2025.
Regionfastigheter kommer använda kunskap och erfarenheter från LFM30 i
kommande byggprojekt i hela Skåne.
Som medlem i LFM30 finns sex olika fokusområden att engagera sig i. 1.
Affärsmodeller, incitament & samverkan 2. Cirkulär ekonomi & resurseffektivitet 3.

Design, process & klimatkalkyl 4. Klimatneutrala byggmaterial 5. Förvaltning, drift &
underhåll 6. Klimatneutrala byggarbetsplatser & transporter.
Några områden Miljöpartiet försökt få gehör för är:
•
•
•

•
•
•

Att Region Skåne tar fram en strategi för biologisk mångfald.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska
målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska
målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
Att en klimat- och miljöredovisning presenteras i samband med varje kvartalsoch delårsrapport.
Att en strategi för att ett klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes
byggprojekt.
Att en solcellsplan tas fram för att öka antalet solceller på Region Skånes
fastigheter”

Miljöpartiet noterar och har förståelse för att energikartläggningar fick pausas till
följd av covid-19 men att de nu åter är igång. Likaså att nya förslag till
energieffektiviserande åtgärder har minskat kraftigt under året. Här blir den analys
av hur arbetet kan förbättras som påbörjas under hösten 2021 att vara viktig.
Miljöpartiet välkomnar och stödjer initiativet som syftar till att främja biologisk
mångfald och hur Regionfastigheter kan bidra till negativa klimatutsläpp. Vi menar
att uppföljningen är viktig att det sker i kvartals- och delårsrapport samt årsrapport
framöver.
När det gäller Regionservice så noterar vi det goda arbete som Regionservice utfört
under pandemin och att vissa områden, som entrévärdar och lokalvård kopplat till
covid, avslutas. Miljöpartiet ser dock med viss oro på utvecklingen och menar att det
är viktigt att kompetens och uppstart vid behov, ges möjlighet. Tydligt är att vården
har ett fortsatt stort behov av Regionservice tjänster. Det nya normala, som man har
börjat tala om, innebär att Regionservice och vårdförvaltningarna gemensamt
kommer att behöva fundera över vilka servicenivåer som tiden efter pandemin
kommer att kräva. Mycket pekar på att behovet av servicetjänster kommer att vara
större än nivåerna före pandemin.
Under pandemin har förvaltningen både utvecklat och levererat tjänster för att möta
vårdverksamheternas behov. Regionservice åkeri har i och med pandemin haft ett
utökat transportuppdrag, bland annat i form av vaccinleveranser samt utökning av
antalet transporter av prover och förbruknings- och skyddsmaterial. Volymerna av
risktvätt har ökat. Regionservice kundcenter har haft ett utökat uppdrag och hanterat
samtal till 1177, avseende administration gällande covid-frågor, inklusive covid-bevis.
Vi noterar det positiva att Region Skånes fordonsflotta återigen utsetts till den
miljövänligaste av alla regioner i Sverige, i den årliga miljöfordonsdiagnosen.
Prognosavvikelsen för helåret exkluderat covid-19 är -38 miljoner kronor.
Prognosavvikelsen beror främst på underfinansiering av tjänsterna lokalvård och
servicevärdar. Finansiering för dessa tjänster noterar vi i den aktuella

verksamhetsberättelsen kommer medtas i Regionservice budgetförslag för budget
2022. Miljöpartiet välkomnar detta. Vi noterar också att det nu arbetas med att
förändra Regionservice pris- och budgetmodell, därför har ett projekt för
produktions- och leveransuppföljning startats. Målet är att förbättra produktionsoch leveransuppföljningen av förvaltningens tjänster i syfte att ge
kundförvaltningarna en tydlig bild av vad de köper och vad som levereras. Projektet
är omfattande och kommer att pågå under cirka ett år.
Digitaliseringens roll som verktyg och stöd för verksamheten har stärkts ytterligare
enligt rapporten och Miljöpartiet välkomnar en mer omfattande uppföljning av IT
lösningen CAFM vid året slut.
Regionservice förvaltningsmål är att ha en hållbar resursanvändning, detta genom
tre delmål: att utveckla en resurseffektiv och cirkulär ekonomi, öka andelen
fossilbränslefria transporter samt öka miljömedvetenheten bland alla medarbetare.
Regionservice har ett resultatkrav som vi i Miljöpartiet menar inte är förenligt med
vad verksamheten kan klara. Vi är också negativa till den fördelning som är gjord:
Resultatkrav Budget 2021 (Mkr): Parkeringsintäkter 20 mkr, Patientavgifter 11 mkr,
Fossilfritt bränsle -2 mkr, Ekologiska livsmedel -9 mkr Effektivisering* 14,2mkr,
Bårhusverksamheten -14,1mkr TOTALT 20,1
Miljöpartiet är fortsatt kritiskt till att Regionservice ålagts att skära ner på ekologiska
livsmedel med 9 miljoner i budgeten.
Miljöpartiet menar att ambitionen för ekologiskt är för låg och att även andelen
svekologiskt ska öka.
Parkeringsintäkterna har sjunkit kraftigt som en direkt effekt av pandemin.
Miljöpartiet ser positivt på det arbete som görs inom Regionservice med löpande
genomlysning av kostnader, med fokus att ta fram handlingsplaner som säkerställer
bibehållen god tjänsteleverans. Handlingsplanerna har och kommer fortsättningsvis
att följas upp löpande samt kompletteras vid försämrad ekonomisk utveckling.
Miljöpartiet välkomnar det initiativ som syftar till minskning av textiliers
klimatpåverkan i Region Skåne. Vårt yrkande om att även åtgärder för att förlänga
livslängden samt minska svinnet av textilprodukter togs med, ser vi som mycket
positivt.
Vi menar att uppföljningen är viktig och att det sker i kvartals- och delårsrapport
samt årsrapport framöver.

Angela Everbäck
Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Tilläggsyrkande
8. Uppdrag minskning av textiliers klimatpåverkan i Region
Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000427

Förslag till beslut i ärendet är att:
”Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att samlat utreda förutsättningar och
föreslå åtgärder som innebär minskad klimatpåverkan avseende Region Skånes
textilier. Uppdraget är att hitta lösningar i ledet produkt, tillverkning och anskaffning av
textilier.”

Miljöpartiet välkomnar initiativ som syftar till minskning av textiliers klimatpåverkan
i Region Skåne.
Miljöpartiets yrkanden avseende Verksamhetsplan och budget 2021 för Region Skåne
ligger väl in linje med vad som nu föreslås för Regionfastigheter:
”Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet tas i alla politiska beslut i Region Skåne.
Miljö-och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Miljöpartiet vill därför att följande att-satser ska beaktas i Verksamhetsplan och
budget 2021:
•
•
•

•

Att Region Skåne går före och stärker arbetet för att fasa ut miljö- och
hälsofarliga kemikalier.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska
målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska
målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
Att en klimat- och miljöredovisning presenteras i samband med varje kvartalsoch delårsrapport.”
Vi har även fört fram att Servicenämnden i planeringsdirektiven för 20222024, under rubriken ”Hållbar utveckling” borde haft med fler områden, i
enlighet med det vi framfört i Miljöpartiets budgetyrkanden.

En viktig åtgärd för att minska klimat-och miljöpåverkan från textilkonsumtionen är
att förlänga livslängden på de textilprodukter som redan är tillverkade. Genom att
fördubbla livslängden på en textilprodukt minskar klimatpåverkan och
vattenanvändningen med nästan 50 procent.
Miljöpartiet hänvisar också till ”Rapport Miljöarbetet 3.4.
Servicenämnden.”
I rapporten står följande: ”Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att
Servicenämnden säkerställer att samtliga miljömål eller liknande har konkreta
mätetal för uppföljning……dock visar vår granskning att de flesta
verksamhetsområden saknar konkreta mätetal och datum för uppföljning av målen,
vilket vi bedömer som bristfälligt.”
I förslag till beslut yrkar Miljöpartiet på tillägg med:
”Uppdraget är att hitta lösningar i ledet produkt, tillverkning, anskaffning av textilier och
åtgärder för att förlänga livslängden samt minska svinnet av textilprodukter.”
Därutöver yrkar Miljöpartiet att uppdraget har en tydlig tidpunkt för när uppföljning av attsatsen ska redovisas för Servicenämnden.
Miljöpartiet menar att förslag ska redovisas till Servicenämnden senast mars 2022.

Angela Everbäck
Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Reservation
Då Miljöpartiets tilläggsyrkande enligt nedan ej bifölls, reserverar vi oss
mot beslutet.
8. Uppdrag minskning av textiliers klimatpåverkan i Region
Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000427

Förslag till beslut i ärendet är att:
”Servicenämnden ger servicedirektören i uppdrag att samlat utreda förutsättningar och
föreslå åtgärder som innebär minskad klimatpåverkan avseende Region Skånes
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i Region Skåne.
Miljöpartiets yrkanden avseende Verksamhetsplan och budget 2021 för Region Skåne
ligger väl in linje med vad som nu föreslås för Regionfastigheter:
”Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet tas i alla politiska beslut i Region Skåne.
Miljö-och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Miljöpartiet vill därför att följande att-satser ska beaktas i Verksamhetsplan och
budget 2021:
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Att Region Skåne går före och stärker arbetet för att fasa ut miljö- och
hälsofarliga kemikalier.
Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska
målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut och de klimatpolitiska
målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
Att en klimat- och miljöredovisning presenteras i samband med varje kvartalsoch delårsrapport.”
Vi har även fört fram att Servicenämnden i planeringsdirektiven för 20222024, under rubriken ”Hållbar utveckling” borde haft med fler områden, i
enlighet med det vi framfört i Miljöpartiets budgetyrkanden.

Miljöpartiet hänvisar också till ”Rapport Miljöarbetet 3.4.
Servicenämnden.”

I rapporten står följande: ”Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi att
Servicenämnden säkerställer att samtliga miljömål eller liknande har konkreta
mätetal för uppföljning……dock visar vår granskning att de flesta
verksamhetsområden saknar konkreta mätetal och datum för uppföljning av målen,
vilket vi bedömer som bristfälligt.”
I förslag till beslut yrkar Miljöpartiet på tillägg med:
Miljöpartiet vill att uppdraget har en tydlig tidpunkt för när uppföljning av att-satsens
uppdrag ska redovisas för Servicenämnden.
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Ledamot i Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

