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Sammanträde i regionfullmäktige

Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde.
Tid:
Plats:

2021-11-08, kl. 09.30 – 17.30
2021-11-09, kl. 09.00
Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad

Fullmäktige kommer att sändas via Region Skånes webbplats på Internet.
Adressen är: www.skane.se/RF-video
1. Förhinder – inkallande av ersättare

2. Upprop

3. Justering
4. Delårsrapport januari-augusti
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport för Region Skåne avseende
perioden jan-aug 2021.
2. Regionfullmäktige godkänner rapportering av intern kontroll 2021 för
Region Skånes nämnder.
3. Regionfullmäktige lägger informationen om Region Skånes majoritetsägda bolags delårsrapportering av intern kontroll 2021 till handlingarna.

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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Sammanfattning
Redovisning av delårsrapport januari-augusti 2021 är nu framtagen.
Uppföljningen omfattar såväl ekonomiskt bokslut som uppföljning av
verksamhetens tillgänglighet och kvalitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 196
2. Beslutsförslag 2021-10-21
3. Region Skånes delårsrapport jan-aug 2021
4. Intern kontroll 2021 – rapportering av nämndernas uppföljning inkl.
bilaga
5. Revisorernas bedömning av delårsrapport jan-aug 2021

5. Patientavgifter 2022
Ärendenummer: 2021-POL000392
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer förslag till patientavgifter i öppenvård enligt
bilaga 1 att gälla från och med 2022-01-01.
2. Regionfullmäktige fastställer förslag till patientavgifter för åtgärder utan
samband med sjukdom eller skada och intyg enligt bilaga 2 att gälla från
och med 2022-01-01.
3. Regionfullmäktige fastställer förslag till patientavgifter för slutenvård
enligt bilaga 3 att gälla från och med 2022-01-01.
4. Patientavgift ska inte tas ut för den vård som ges inom ett projekt under
den beslutade projekttiden. Inom området digitalisering gäller beslutet
projekt avseende digitala behandlingar som gått igenom Region Skånes
beslutsprocess för framtagande av digitala behandlingar. Inför övergång
till ordinarie verksamhet fattar regionfullmäktige, om patientavgift är
aktuell, beslut i varje enskilt fall.
5. Patientavgifterna i öppenvård utgår från funktion istället för profession.
Funktionen ska vara tydligt definierad till exempel i form av särskild
kompetens. Regionfullmäktige beslutar om vilken patientavgift som ska
gälla för varje enskild funktion.
6. Region Skåne erbjuder även under 2022 kostnadsfri vaccination mot
covid-19 enligt tidigare beslut i regionfullmäktige 2021-02-16 § 16.
7. Region Skåne säkerställer kostnadsfritt att uppgifter om tillfriskande från
covid-19, på begäran av den enskilde när verifierade uppgifter finns,
skyndsamt inrapporteras till E-hälsomyndigheten för tillfrisknandebevis
enligt gällande EU-förordning 2021/953.
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Sammanfattning
En översyn har gjorts gällande patientavgifter inför 2022. Översynen har
genomförts i en parlamentarisk grupp.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 190
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-09-30, § 104
3. Bilaga 1 Patientavgifter i öppen vård
4. Bilaga 2 Patientavgifter vid åtgärder utan samband med sjukdom eller
skada och intyg
5. Bilaga 3 Patientavgifter slutenvård

6. Skattesats 2022
Ärendenummer: 2020-POL000532
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer för 2022 en skattesats om 11,18 kr.
Sammanfattning
Skattesats ska beslutas av regionfullmäktige innan november månads utgång.
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 11,18 kr.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 199
2. Beslutsförslag 2021-10-12

7. Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022- 2024
Ärendenummer: 2020-POL000532
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer budget för Region Skånes revisorer 2022
till ett belopp av motsvarande 19,1miljoner kronor.
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
Regionfullmäktige har fastställt skattesatsen för 2022 till 11,18 kronor.
1. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget,
kassaflödesbudget, och balansbudget för verksamhetsåret 2022 enligt
bilaga 1–3.
2. Regionfullmäktige fastställer upprättat förslag till regionbidrag till
Region Skånes nämnder för verksamhetsåret 2022 enligt bilaga 4a-b.
3. Regionfullmäktige fastställer investeringsram för 2022 enligt bilaga 5a-b.
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4. Investeringsramen ställs till regionstyrelsens förfogande. Styrelsen äger
rätt att vidarefördela investeringsanslag till annan nämnd.
5. Regionfullmäktige fastställer ramen för långsiktig upplåning (inklusive
leasing) till 14 000 miljoner kronor 2022.
6. Regionfullmäktige fastställer de finansiella målen som de beskrivs i
avsnitt Ekonomi.
7. Regionfullmäktige fastställer härmed övergripande uppdrag liksom
riktade uppdrag vad gäller sektor hälso- och sjukvård.
8. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och nämnderna (tillika
sjukhusstyrelserna) att genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder som
beskrivs i regionstyrelsens budgetförslag inklusive bilagor samt att följa
den inriktning som i övrigt anges.
9. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen och övriga nämnder (tillika
sjukhusstyrelser) att under 2021, senast vid december månads utgång,
fastställa egna verksamhetsplaner och internbudgetar i enlighet med
angiven inriktning i denna verksamhetsplan och budget, inklusive bilagor
samt under planperioden genomföra de uppdrag och vidta de åtgärder
som beskrivs.
Sammanfattning
Förslag till verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023-24 finns
framtaget. Verksamhetsplan innehåller övergripande mål och uppdrag som
syftar till god ekonomisk hushållning, ekonomiska förutsättningar samt förslag
till regionbidrag för planperioden.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 200
2. Verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023-24
3. Socialdemokraternas förslag till budget 2022
4. Vänsterpartiets förslag till budget 2022
5. Miljöpartiets förslag till budget 2022
6. Sverigedemokraternas förslag till budget 2022
7. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium
8. Skrivelse från Region Skånes revisorer
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8. Miljöprogram för Region Skåne 2030
Ärendenummer: 2020-POL000481
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer Miljöprogram för Region Skåne 2030, med
tillhörande bilagor.
2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fastställa operativa
miljömål för 2022.
3. Regionfullmäktige uppdrar regionstyrelsen att ta fram en eller flera
färdplaner som detaljerar hur målen ska nås samt med vilka medel och
aktiviteter.
4. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att vid behov revidera
Miljöprogram för Region Skåne 2030 och därefter anmäla revideringarna
till regionfullmäktige.
Sammanfattning
Syftet med Miljöprogram för Region Skåne 2030, med programperiod 2022–
2030, är att bidra till visionen Framtidstro och livskvalitet och delmålet om
hållbar utveckling i Skåne, genom ett framsynt miljöarbete. Detta innebär att
Region Skåne tar ansvar för hur vi brukar jordens ändliga resurser på ett hållbart
sätt som tillfredsställer samhällets behov idag utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Sammantaget ska
miljömålen i programmet bidra till att utveckla och förbättra Region Skånes
huvuduppdrag inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional
utveckling och kultur genom bland annat att integrera miljöfrågorna i ordinarie
processer för att minska den negativa miljöpåverkan.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 198
2. Beslutsförslag 2021-10-21
3. Miljöprogram för Region Skåne 2030
4. Bilaga 1 – Genomförande av Miljöprogram för Region Skåne 2030
5. Bilaga 2 – Bakgrund till fokusområden i Miljöprogram för Region Skåne
2030
6. Bilaga 3 – Definitioner och termer till Miljöprogram för Region Skåne
2030
7. Bilaga – Hantering av remissvar efter RSAU-beslut 2020-11-04
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9. Program för att tillgodose rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Ärendenummer: 2021-POL000383
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer ”Program för att tillgodose rättigheter för
personer med funktionsnedsättning avseende åren 2022-2024” och ger
samtliga nämnder/styrelser i uppdrag att beakta programmet i arbetet med
verksamhetsplan och budget under planperioden.
Sammanfattning
Programmet för åren 2022-2024 är en förlängning av befintligt program.
Programmet bygger på Region Skånes Policy – Lika rättigheter och möjligheter
och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) positionspapper
Funktionshinder och delaktighet.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 188
2. Personalnämndens beslut 2021-10-01, § 38
3. Program för att tillgodose rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Åren 2022-2024
4. Program för att tillgodose rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Åren 2018-2021

10. Utköp av byggnader benämnda Clinical Research Center (CRC) och
Hälsa och Samhälle
Ärendenummer: 2021-POL000448
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Region Skåne, alternativt Region Skåne Holding AB, utnyttjar optionen
att förvärva aktierna i HSH N CRC Malmö AB för 99 000 kronor
exklusive balansräkningsposter med möjlighet till förtida förvärv tidigast
2022.
2. Region Skåne, alternativt Region Skåne Holding AB, utnyttjar optionen
att förvärva aktierna i LB Kiel Pildammen AB för 99 000 kronor
exklusive balansräkningsposter vid första optionstillfället 2022-07-01 –
2022-12-31.
3. För lösen av det beräknade restvärdet i avtalet tillåta utlåning om cirka
302 miljoner kronor koncerninternt till HSH N CRC Malmö AB och
maximalt ytterligare 100 miljoner kronor i det fall renovering av
byggnaden utförs inom bolagets balansräkning.
4. För lösen av det beräknade restvärdet i avtalet uppta lån om cirka 157
miljoner kronor och tillåta vidareutlåning koncerninternt till LB Kiel
Pildammen AB.
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5. Nödvändiga handlingar i samband med förvärven av bolagen
undertecknas av regiondirektören och ekonomidirektören, två i förening.
Sammanfattning
Avtalen för CRC och Hälsa och Samhälle upphör 2026 för CRC, men där utköp
föreslås tidigareläggas till 2022, samt 2023 för Hälsa och Samhälle.
Byggnaderna ligger båda i var sitt bolag där ett utnyttjande av optionerna i
avtalskonstruktionen innebär att Region Skåne övertag bolagen till ett pris om
99 000 kronor vardera. Samtidigt måste skulderna, beräknade till sammanlagt
cirka 460 miljoner kronor, lösas. En initial positiv påverkan på resultatet är
beräknat till 18 miljoner kronor fram till år 2026 medan fastigheternas
övervärde är beräknade till 260 miljoner kronor.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 203
2. Beslutsförslag 2021-09-27

11. Motion Satsning för folkhälsa: regional strategi mot ensamhet
Ärendenummer: 2020-POL000512
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbete
pågår.
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.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 208
2. Regionala utvecklingsnämndens beslut 2021-09-23, § 85 med förslag till
motionssvar
3. Bilaga Svar på motion Satsning för folkhälsa: regional strategi mot
ensamhet
4. Motion 2020-11-04 från Sara Svensson (V) och Agneta Lenander (V)
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12. Motion. Ansök om medlemskap i Kommuninvest
Ärendenummer: 2020-POL000580
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna Niclas Nilsson, Teddy Nilsson, Patrik Jönsson och
Therese Borg föreslår i motion 2020-12-08 att regionfullmäktige beslutar att
snarast ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Enligt motionssvaret finns
det flera skäl att inte ansöka om medlemskap i Kommuninvest. Motionen
föreslås därför avslås.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-09-09, § 168 med förslag till motionssvar
2. Bilaga 1 2021-08-26
3. Motion 2020-12-08 från Niclas Nilsson (SD), Teddy Nilsson (SD), Patrik
Jönsson (SD) och Therese Borg (SD)

13. Motion. Utveckla Mariamottagningarna i Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000091
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) och Fredrik Hanell (MP) har i motion 2021-02-18
föreslagit att Region Skåne ska utveckla Mariamottagningarna i Skåne genom
en bred översyn av mottagningarnas verksamhet samt specifika åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 206
2. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut 2021-09-29,
§ 45 med förslag till motionssvar
3. Motion 2021-02-18 från Mätta Ivarsson (MP) och Fredrik Hanell (MP)
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14. Motion. Avskaffa vårdval psykoterapi - för en helhetssyn på
patienternas välmående
Ärendenummer: 2021-POL000123
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) och Peter Ahlbom (V) har i en motion förslagit att Region
Skåne avskaffar vårdval psykoterapi.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 207
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-09-30, § 111 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2021-03-12 från Sara Svensson (V) och Peter Ahlbom (V)

15. Motion. Information som förebyggande arbete mot könsstympning
Ärendenummer: 2021-POL000272
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) och Camilla Nordström (SD) har i en motion föreslagit att
Region Skåne i samråd med länsstyrelsen Skåne tar fram ett informationsmaterial liknande länsstyrelsen Östergötlands modell med könsstympningspass.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 210
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-09-30, § 112 med förslag till
motionssvar
3. Motion 2021-05-07 från Marlen Ottesen (SD) och Camilla Nordström
(SD)
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16. Val som ska förrättas av regionfullmäktige 2021-11-08
Ärendenummer: 2019-VAL000001
Ordförandens förslag
1. Följande avsägelser som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny
sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse nya ersättare:
Emelie Carlsson (M), nordvästkretsen
Kjell Stjernholm (MP), mellankretsen
Jörgen Lidfeldt (SD), sydostkretsen
Annelie Fälth Simonsson (SD), nordostkretsen
2. Avsägelser beviljas och val förrättas i övrigt enligt valberedningens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-08
2. Förteckning över val som ska förrättas

17. Redovisning av ej avgjorda motioner oktober
Ärendenummer: 2021-POL000076
Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisningen förelägger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21, § 186
2. Redovisning 2021-10-06

18. Frågestund
Ärendenummer: 2021-POL000031
Ordförandens förslag
1.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över inkomna frågor (publiceras under sammanträdet)
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19. Interpellationer
Ärendenummer: 2021-POL000030
Ordförandens förslag
1.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över inkomna interpellationer jämte interpellationer

Annika Annerby Jansson
Ordförande
Enligt uppdrag
Gustaf Hallqvist
Sekreterare
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