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Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-10-22, kl. 09:30-13:00
Kommunfullmäktiges sessionssal, Helsingborgs rådhus, Stortorget,
Helsingborg

Beslutande
Louise Eklund, (L), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande
Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande
Tony Rahm (M)
Kristina Bendz (M), tjänstgörande ersättare för Anna Jähnke (M)
Daniél Tejera (L), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sjögren (L)
Ola Olsson (C)
Anneli Kihlstrand (C)
Ilmar Reepalu (S)
Anneli Eriksson (S)
Karl-Erik Innala (S)
Vilmer Andersen (V)
Cecilia Olsson Carlsson (S), tjänstgörande ersättare för Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ottesen (SD)
Niclas Nilsson (SD)
Patrik Ohlsson (SD)
Ersättare
Gunnar Edvardsson (KD)
Pierre Sjöström (S)
Malik Chaudhry (S)
Viktor Eriksson (S)
Istvan Barborg (S)
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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Angelica Svensson (V)
Teddy Nilsson (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Övriga
Anna Jähnke (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden deltog kl. 09:3009:45
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör
Lina Wedin, enhetschef
Maria Grynge Heinesson, enhetschef
Maria Korner Westin, enhetschef
Anna Råman, enhetschef
Elisabet Eriksson, enhetschef
Jens Sörvik, enhetschef
Håkan Samuelsson, enhetschef
Linda Börjesson Katz, utvecklingsstrateg
Erik Lindell, näringslivsutvecklare
Emma Carlstedt, samhällsanalytiker
Sara Lindeberg, specialistläkare socialmedicin
Patrik Milton, personalföreträdare för SACO
Samuel Jonsson, politisk sekreterare för (M), deltog kl. 09:30-09:45
Anna Appelgren, nämndsekreterare

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

§ 99 Anmälan av delegationsbeslut RUN oktober
Ärendenummer: 2021-POL000003
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående nämndsammanträde
I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2021-10-14
2. Sammanställning 2021-10-14
3. Delegationsbeslut/Yttrande

§ 100 Anmälan av informationshandlingar RUN oktober
Ärendenummer: 2021-POL000004
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger informationshandlingarna till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till nämnden sedan senaste sammanträdet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-14
2. Ekonomisk månadsuppföljning RUN per september 2021
3. Protokollsutdrag från regionfullmäktige, 2021-09-28 § 71 Införande av
kortmötesarvode

§ 101 Verksamhetsinformation RUN oktober
Ärendenummer: 2021-POL000028
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av redovisningen.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om aktuella frågor inom
nämndens ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-15
2. Verksamhetsinformation rapport 2021-10-22

§ 102 REACT: Ökad användning av AI i mindre bolag
Ärendenummer: 2021-POL000410
Regionala utvecklingsnämndens beslut

Region Skåne
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1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anslå 1 500 000 kronor år
2021 till satsningen ”Ökad användning av AI i mindre bolag”
2. Regionala utvecklingsnämndens beslut gäller under förutsättning att
övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden.
Sammanfattning
Erfarenheten från arbetet inom AI Sweden och DigIT Hub visar ett behov av
mer konkreta och riktade insatser för att öka kunskapen hos små- och
medelstora företag i Skåne kring hur de kan använda artificiell intelligens för att
utveckla sina affärsprocesser. Projektet syftar till att via ett brett samarbete nå
en ökad tillämpning av AI som en möjliggörare för hållbar tillväxt, ökad
sysselsättning och mer konkurrenskraftiga digitala företag i Skåne och
Blekinge.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-14
2. Protokollsutdrag RUN 2019-05-29 § 38 Nationellt AI-center Skåne
diarienummer 1900127
3. Projektbeskrivning Ökad användning av AI i mindre bolag
(arbetsmaterial) 2021-10-04.pdf
4. Bilaga React-ansökan AI DigIT Hub 2021-10-14

§ 103 REACT: Digitalisering och hållbarhet i livsmedelssektorn
Ärendenummer: 2021-POL000411
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anslår 1 500 000 kronor år 2021 för
projektet ”PRIMÄR Innovation – Utmaningsdriven innovation i
primärproducentnära SME”
2. Regionala utvecklingsnämndens beslut gäller under förutsättning att
övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden
Sammanfattning
Primärproduktionen är sårbar, har en jämförelsevis låg förädlingsgrad samt
utmaningar med lönsamhet och hållbar omställning. Samtidigt finns en
outnyttjad potential för innovation hos lantbruksnära små och medelstora
företag (SME), som kan utlösas genom ökad tillämpning av digitalisering, AI
och teknikskiften. Region Skåne föreslås stödja projektet, för att främja en
cirkulär värdekedja, bemöta regionala företagsbehov och öka produktiviteten.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-14
2. Utkast till ansökan till REACT, inom Regionala
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Strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge (per 20211014)

§ 104 Finansiering av organisationer som främjar innovation
Ärendenummer: 2021-POL000419
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden fastställer föreliggande program för
finansiering av organisationer som främjar innovation för 2022.
2. Medelsfördelningen utifrån programmet bereds via regionala
utvecklingsnämndens beredningsutskott 1 december.
Sammanfattning
Skånes innovationskraft är stark och utöver företagen finns det ett flertal
organisationer som bidrar till innovation. Finansieringsmodellen till de
organisationer Region Skåne finansierar behöver ses över och en
konceptutveckling kommer att ske under år 2022. Mål för finansiering handlar
om ökad kunskapsupptagning, omvärldsorientering och resursmobilisering i
företagen.
Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar avslag på andra beslutssatsen, innebärande att
regionala utvecklingsnämnden uppdrar åt utvecklingsdirektören att fördela
medel utifrån föreliggande program.
Louise Eklund (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag innebärande
att medelsfördelningen bereds via regionala utvecklingsnämndens
beredningsutskott 1 december.
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
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, 2021-09-24
2. Program för finansiering av organisationer som främjar innovation
3. Innovationsekosystem i Skåne, CIRCLE, 2021-08-23

§ 105 Skånes arkitekturpris och Region Skånes miljöpriser och stipendier
Ärendenummer: 2020-POL000438
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Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att Skånes arkitekturpris, Region
Skånes designpris och Region Skånes miljöpriser och -stipendier ska
delas ut på Innovation Week eller ett annat relevant event som arrangeras
av Region Skåne eller bransch/samarbetsparter
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta reviderade stadgar för
Region Skånes miljöpris och -stipendium
3. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att anta reviderade stadgar för
Skånes arkitekturpris
4. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att upphöra med utdelning av
designstipendium
5. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att återupprätta Region Skånes
Designpris genom att anta stadgar för Region Skånes Designpris
Protokollsanteckning
Vilmer Andersen (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2020-11-20, § 93 att återremittera
ärendet för att göra en översyn över samtliga priser och utmärkelser som
nämnden ansvarar för.
De föreslagna revideringarna syftar till att stimulera innovation och kreativitet,
bättre koppla till RUN:s prioriteringar, öka kännedom om priserna och utnyttja
personalresurser effektivare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag underlag 2021-10-22
2. PM med översyn av samtliga priser och resonemang som stödjer ärendets
förslag 2021-09-08
3. Reviderade stadgar Region Skånes miljöpris och -stipendium 2021-09-08
4. Reviderade stadgar Skånes Arkitekturpris 2021-09-08
5. Stadgar Designpris 2021-09-08

§ 106 Remiss. Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021_47)
Ärendenummer: 2021-POL000336
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande
till Regeringskansliet.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Ett nytt
regelverk för bygglov (SOU 2021:47). Förslaget handlar om en översyn och
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förslag på ändringar i Plan och bygglagen (PBL) gällande bygglovshantering,
detta för att förenkla och effektivisera regelverket samt säkerställa allmänna och
enskilda intressen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-11
2. Yttrande 2021-10-11
3. SOU 2021:47 Ett nytt regelverk för bygglov

§ 107 Remiss - Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Ärendenummer: 2021-POL000422
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden återremitterar ärendet.
2. Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala
utvecklingsnämndens presidium att besluta om yttrandet över remissen.
Sammanfattning
DS 2021:27 är mycket generellt skriven och ger inte några av de tydligare
besked som de skånska kommunerna och övriga viktiga aktörer på den
regionala arbetsmarknaden, önskat sig. Hur aktiva arbetsmarknadsåtgärder
effektivt ska kunna erbjudas arbetssökande i hela Sverige, oavsett stad eller
landsbygd, är fortsatt oklart. Det är också fortsatt otydligt vad som förväntas bli
kommunernas framtida roll och hur formerna för samverkan kommer att
påverka planeringsförutsättningarna för kommuner, regioner, externa
leverantörer och andra samverkansparter. Beskrivningen av
Arbetsförmedlingens framtida arbetssätt är inte fel i sig. Vikten av att
effektivisera förmedlingstjänsterna, att mer utnyttja det ordinarie
utbildningssystemets utbildningar och en nära lokal och regional samverkan
med kommuner, regioner, folkhögskolor samt civilsamhälle, är en bild som
delas av Region Skåne.
Yrkanden
Louise Eklund (L) yrkar, med instämmande av Yvonne Augustin (S) och
Vilmer Andersen (V) att ärendet ska återremitteras och att nämnden uppdrar åt
regionala utvecklingsnämndens presidium att avge yttrandet över remissen.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-24
2. Yttrande 2021-09-24
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3. Ds 2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet

§ 108 Remiss. Förslag till reviderad Naturvårdsplan för Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000434
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande svar till
Länsstyrelsen i Skåne.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerat
betänkande. Region Skåne ställer sig bakom och ser det som positivt att
Länsstyrelsen tar fram en ny Naturvårdsplan för Skåne. Region Skånes
remissvar fokuserar i huvudsak på de övergripande frågorna och har inte gått in
på beskrivningen av de enskilda områdena i naturvårdsplanen. Frågor om
ansvarsfördelning, genomförande, begrepp samt utmaningar och målbild berörs
specifikt och behöver förtydligas i Naturvårdsplanen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-28
2. Remissvar. Förslag till reviderad Naturvårdsplan för Skåne 2021-10-15
3. Remiss Missiv. Förslag till reviderad Naturvårdsplan för Skåne

§ 109 Skåneförslag Förnyad utredning om ny stambana för
höghastighetståg
Ärendenummer: 2021-POL000389
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden ställer sig bakom förslaget till svar för
Skåneförslag "Stoppa höghastighetsbanan och satsa på stambanan" med
ändringen att ”Skåne” ändras till Malmö i yttrandet i följande mening:
”En ny järnväg fyller behovet av mer järnvägskapacitet i södra Sverige, samtidigt som den knyter ihop de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Skåne med bättre, snabbare och långsiktigt hållbara persontransporter” och

lägger informationen till handlingarna.

Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna avstår från att delta i
beslutet.
Protokollsanteckning
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Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förslaget om en förnyad utredning om bygget av en ny stambana för
höghastighetståg genom Skåne har inkommit från en medborgare via
Skåneförslaget till Region Skåne. Ärendet hanteras i regionala
utvecklingsnämnden som ställer sig bakom förslaget till svar.
Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar, med instämmande av Vilmer Andersen (V), att
benämningarna i yttrandet ska vara konsekventa; antingen ändras Stockholm
och Göteborg till Region Stockholm och Västra Götaland eller bör Skåne ändras
till Malmö.
Louise Eklund (L) yrkar bifall till att Skåne ändras till Malmö.
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, ordförandens
reviderade förslag, och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i
enlighet med.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-28
2.Skåneförslag Förnyad utredning om ny stambana för höghastighetståg
3.Svar Skåneförslag - Skåneförslag om att Region Skåne behöver göra en
förnyad utredning om bygget av en ny stambana för höghastighetståg genom
Skåne och därefter utvärdera sin inställning i frågan, 2021-10-22

§ 110 Initiativärende_ Strategi för laddinfrastruktur
Ärendenummer: 2021-POL000455
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden anser initiativärendet besvarat.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Ottesen och Victoria Tiblom inkommit
med initiativärendet "Strategi för laddinfrastruktur" som pekar ut ett behov av
att snabbt ta fram en strategi för laddinfrastruktur för Region Skånes
verksamheter som definierar när var och hur regionen ska investera i och drifta
laddinfrastruktur.
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Sverigedemokraterna yrkar:
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.
● att denna strategi klart och tydligt slår fast att regionen inte ska
subventionera laddning för personal, besökare, patienter eller andra
externa parter.
●

Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och finner att
regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-05
2. Initiativärende 2021-09-23

§ 111 Sammanträdesplanering 2022 RUN
Ärendenummer: 2021-POL000180
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden fastställer 4 mars 2022 som
sammanträdesdatum för regionala utvecklingsnämnden.
2. Det ska vara möjligt att delta på distans vid sammanträdet 4 mars.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2021-09-23 om sin
sammanträdesplanering för 2022. Nämnden beslutade också om att ersätta det
föreslagna datumet 4 mars med ett annat datum. Sonderingar har gjorts utan
framgång. Nämndens planeringsförutsättning är att vid sammanträdet i slutet av
februari eller i början av mars är nämnden ålagd att besluta om
verksamhetsberättelsen för föregående år. Regionstyrelsen ska sedan i sin tur
behandla ärendet och eftersom regionstyrelsens arbetsutskott ska sammanträda
8 mars är det inte möjligt för regionala utvecklingsnämnden att senarelägga sitt
möte.
Nämnden föreslås därför att fastslå 4 mars 2022 som sammanträdesdatum för
regionala utvecklingsnämnden.
Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till eget tilläggsyrkande innebärande att det ska
möjliggöras deltagande på distans på sammanträdet 4 mars.
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Louise Eklund (L) yrkar bifall till Niclas Nilssons yrkande.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandens förslag med
tilläggsförslag från Niclas Nilsson och finner att regionala utvecklingsnämnden
beslutar i enlighet med det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-12

Anna Appelgren
nämndsekreterare

Justerat 2021-11-01

Louise Eklund
1:e vice ordförande

Region Skåne

Yvonne Augustin
2:e vice ordförande

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-10-22

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 8.
Skånes arkitekturpris och Region Skånes miljöpriser och stipendium
Översynen av priserna som är resultatet av nämndens återremittering den 2020-11-20 är mycket bristfällig.
Det vi främst saknar är ställningstagande till prisernas innehåll och varför Region Skåne delar ut dem.
Denna fråga har varit uppe på bordet många gångar.
Det gäller främst arkitekturpriset och designpriset men även miljöpriset och stipendiernas inriktning bör ses
över.
Dessutom har frågan aldrig besvarats om varför Region Skånes näringslivspris delas ut på Malmös
näringslivsgala varje år.
Efter vår uppfattning är argumentationen för priserna, dvs. relateringen till Region Skånes strategier och
policys, otrolig långsökt.
Det är mycket svårt att se kopplingen när det gäller arkitektur- och designpriset. När det gäller miljöpriset
och stipendierna ligger priserna mera i linje med Region Skånes verksamhetsområde. Men även dessa bör
aktualiseras ift. den klimatsituation vi lever i och behovet för en hållbar samhällsutveckling.
Varför inte dela ut ett pris för en gedigen insats för realiseringen av den regionala utvecklingsstrategins
olika mål och inriktningsområden.
För Vänsterpartiet i Region Skåne

Vilmer Andersen, ledamot

Angelica Svensson, ersättare

1

Protokollsanteckning
Regionala utvecklingsnämnden 2021-10-22
Ärende 12 ”Skåneförslag Förnyad utredning om en ny stambana för
höghastighetståg”
Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget till beslut, däremot är vi
tveksamma till skrivelsen med anledning till att vi är kritiska till en ny stambana för
höghastighetståg.
Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Niclas Nilsson (SD)
Fredrik Ottesen (SD)
Patrik Ohlsson (SD)
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Protokollsanteckning
Regionala utvecklingsnämnden 2021-10-22
Ärende 13 ”Initiativärende Strategi för laddinfrastruktur”
Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget till beslut och kommer istället att
lämna initiativärendet i Servicenämnden där Regionala utvecklingsnämnden anser
att det ska behandlas.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Niclas Nilsson (SD)
Fredrik Ottesen (SD)
Patrik Ohlsson (SD)
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