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Sammanträde i Regionstyrelsen
Ledamöter och ersättare i Regionstyrelsen kallas till sammanträde.
Tid:
Plats:

2021-11-18 kl.10.00- 12.00
Rum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

1. Val av justeringsperson

2. Verksamhetsinformation

3. Anmälan av delegationsbeslut RS november
Ärendenummer: 2021-POL000003
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-11-01

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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4. Anmälan av informationshandlingar RS november
Ärendenummer: 2021-POL000004
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-11-10

5. Redovisning av inkomna remisser RS november
Ärendenummer: 2021-POL000075
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av inkomna remisser där Region Skåne erbjuds att lämna yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Remisslista 2021-11-10

6. Redovisning av ej behandlade initiativärenden november
Ärendenummer: 2021-POL000077
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning avseende ej avgjorda initiativärenden i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2021-10-27
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7. Redovisning av ej avgjorda motioner november
Ärendenummer: 2021-POL000076
Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1. Redovisning 2021-11-10

8. Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
prematuritetsretinopati (ROP)
Ärendenummer: 2021-O001987
Ordförandens förslag
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande:
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP).
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP), ska utgöra
nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre vårdenheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV
inom utlyst område.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-10
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut
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9. Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
stamcellstransplantation vid systemisk skleros
Ärendenummer: 2021-O001988
Ordförandens förslag
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid stamcellstransplantation vid systemisk skleros.
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid stamcellstransplantation vid systemisk skleros
ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom
utlyst område.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-11
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

10. Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
svåra kroniska lungsjukdomar hos barn
Ärendenummer: 2021-O001985
Ordförandens förslag
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid svåra kroniska lungsjukdomar hos barn gällande

● primär ciliär dyskinesi (PCD)
● kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är
behandlingsresistenta

● bronkiektasier (sjukdom i bronkträdet) eller andra sekundära lungskador
● kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska
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andningsregleringsstörningar samt barn med behov av ventilationsstöd.
2. Region Skåne ansöker inte om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
område gällande vård som avser interstitiella lungsjukdomar (ILD) och
lung/thorax- eller nedre luftvägsmissbildningar.
3. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid svåra kroniska lungsjukdomar hos barn ska
utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter. Vård
som avser barn med primär ciliär dyskinesi (PCD), kroniskt obstruktiva
lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är behandlingsresistenta,
bronkiektasier eller andra sekundära lungskador samt kongenitalt centralt
hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar
samt barn med behov av ventilationsstöd ska bedrivas vid fyra enheter. Vård
som avser interstitiella lungsjukdomar (ILD) och lung/thorax- eller nedre
luftvägsmissbildningar ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av
dessa enheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöka om NHV inom
utlyst område vad gäller den vård som ska bedrivas vid fyra enheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar inte att Region Skåne ansöker om NHV
avseende den vård som ska bedrivas vid två enheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-10
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

11. Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
Ärendenummer: 2021-O001989
Ordförandens förslag
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
(HOCM).
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
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utfallet till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom
utlyst område
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-08
2. Socialstyrelsens utlysning
3. Socialstyrelsens beslut
4. NHV ställningstagande Sus

12. Partistöd 2022
Ärendenummer: 2021-POL000461
Ordförandens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer partistöd 2022 till partierna i Region Skåne
i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar regionfullmäktige om partistöd till de partier som finns
representerade i regionfullmäktige i Region Skåne i enlighet med
bestämmelserna i kommunallagen, 4 kap, 29, 30 §§. Det totala partistödet 2022
uppgår till 31 681 768 kronor, som fördelas på ett grundstöd lika för samtliga
partier samt ett som ett stöd beräknat på antalet mandat per parti.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-03
2. Fördelning av partistöd 2022 per parti
3. Partiernas inkomna redovisningar avseende partistödet 2020
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13. Revidering av bolagsordning för Business Region Skåne AB
Ärendenummer: 2021-POL000486
Ordförandens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för Business
Region Skåne AB
Sammanfattning
Styrelsen för Kommunförbundet Skåne (numer Skånes Kommuner) fattade
2019-12-06 beslut att säga upp aktieägaravtalet med Region Skåne ang Business
Region Skåne AB. Uppsägningen innebär att bolaget fr o m 2022-01-01 är
helägt av Region Skåne Holding AB. Till följd härav har behov av revidering av
gällande bolagsordning för Business Region Skåne AB uppkommit, då denna är
fastställd utifrån ett delat ägande med Kommunförbundet Skåne som
minoritetsägare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Förslag till reviderad bolagsordning Business Region Skåne AB
3. Gällande bolagsordning Business Region Skåne AB

14. Motion. Gällande aspirantprogram för sjuksköterskor
Ärendenummer: 2021-POL000188
Ordförandens förslag
Personalnämnden föreslår Regionfullmäktige
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning
SD) har i motion daterad 2021-04-07 yrkat på att Region Skåne startar upp ett
projekt med aspirantprogram för sjuksköterskor inom bristspecialiteter.
Projektet aspirantprogrammet syftar till att få fler intresserade av att utbilda sig
till specialistsjuksköterskor och motionärerna hänvisar till att aspirantprogram
används i flertalet andra regioner
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-10-14
2. Motion 2021-04-07
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15. Svar på initiativärende. Tystnadskultur i Region Skåne?
Ärendenummer: 2021-POL000413
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet.
Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD), Marlen Ottesen (SD) och Johan Wifralius (SD) har i ett
initiativärende till regionstyrelsen föreslagit att regiondirektören får i uppdrag
att utreda om en problematik med tystnadskultur liknande den i Göteborg även
finns i Region Skåne samt se över möjligheten att i Region Skåne införa en
anonym visselblåsarfunktion som rapporterar till politikerna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Initiativärende 2021-09-09

16. Svar på initiativärende. Korta köerna till cancerbehandling
Ärendenummer: 2021-POL000415
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen anser att initiativärendet är besvarat genom denna
redovisning.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) har i ett initiativärende till Regionstyrelsen 2021-09-09
föreslagit att regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram en
handlingsplan för att uppfylla målen inom samtliga standardiserade vårdförlopp
(SVF), inklusive kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-19
2. Initiativärende 2021-09-09
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17. Svar på initiativärende.
Cementa måste få fortsätta att bryta kalk i Slite
Ärendenummer: 2021-POL000412
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet besvarat
Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD), Marlen Ottesen (SD) och Johan Wifralius (SD) har lagt
fram en motion, daterad 2021-09-09, med ett yrkande som syftar till att
regionstyrelsen ska göra en skrivelse till regeringen.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-09-21
2. Motion från Sverigedemokraterna 2021-09-09

18. Svar på initiativärende. Elevhälsan vaccinering
Ärendenummer: 2021-POL000408
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet besvarat.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i ett initiativärende till regionstyrelsen (2021-0909) föreslagit att möjligheterna för elevhälsan att vara delaktiga i
vaccinationsarbetet mot covid-19 utreds i dialogerna med de skånska
kommunerna kring ökad vaccinationstäckning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Initiativärende 2021-09-09
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19. Svar på initiativärende. Dra lärdom av misstagen i sjukhusprojektet
Helsingborg
Ärendenummer: 2021-POL000414
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet besvarat.
Sammanfattning
Svar på initiativärende gällande att dra lärdom av misstag i sjukhusprojektet i
Helsingborg från Niclas Nilsson, Marlene Ottesen och Johan Wifralius,
Sverigedemokraterna 2021-09-09.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Initiativärende 2021-09-09

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Enligt uppdrag
Ingvar Thell
Sekreterare

Region Skåne

