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Protokoll från regionstyrelsens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-11-18, kl 10:00-10:40
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), ordförande
Annette Linander (C), 1:e vice ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Anna Jähnke (M)
Anna Mannfalk (M)
Gilbert Tribo (L) §§ 213-219 samt §§ 224-235
Caroline Hedenström (M), tjg ersättare för Gilbert Tribo (L) §§ 220-223
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Carina Svensson (S), tjg ersättare för Andreas Schönström (S)
David Westlund (S), tjg ersättare för Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Caroline Hedenström (M), §§ 213-219 samt §§ 224-235
Birte Sandberg (C)
Anders Lundström (KD)
Maria Wharton Stjärnskog (S)
Jonas Esbjörnsson (S)
Mätta Ivarsson (MP)
Patrik Milton (V)
Mattias Kristiansson (SD)
Åsa Edvardsson (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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2021-11-18

Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
David Stenergard (M), kanslichef
Tony Johansson (S), kanslichef
Ann Heberlein, politisk sekreterare (M)
Sara Mellander, politisk sekreterare (S)
Martin Hallander, politisk sekreterare (KD)
Amanda Lindblad, politisk sekreterare (MP)
Gustaf Hallqvist, sekreterare

§ 213 Val av justeringsperson
Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 214 Verksamhetsinformation

§ 215 Anmälan av delegationsbeslut RS november
Ärendenummer: 2021-POL000003
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-11-01
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§ 216 Anmälan av informationshandlingar RS november
Ärendenummer: 2021-POL000004
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-11-10

§ 217 Redovisning av inkomna remisser RS november
Ärendenummer: 2021-POL000075
Regionstyrelsens beslut
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 2021-10-27

§ 218 Redovisning av ej behandlade initiativärenden november
Ärendenummer: 2021-POL000077
Regionstyrelsens beslut
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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§ 219 Redovisning av ej avgjorda motioner november
Ärendenummer: 2021-POL000076
Regionstyrelsens beslut
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 2021-11-18

§ 220 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
prematuritetsretinopati (ROP)
Ärendenummer: 2021-O001987
Regionstyrelsens beslut
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.
Jäv
Gilbert Tribo (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller i beslut i
ärendet.
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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§ 221 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
stamcellstransplantation vid systemisk skleros
Ärendenummer: 2021-O001988
Regionstyrelsens beslut
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.
Jäv
Gilbert Tribo (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller i beslut i
ärendet.
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

§ 222 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
svåra kroniska lungsjukdomar hos barn
Ärendenummer: 2021-O001985
Regionstyrelsens beslut
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

andningsregleringsstörningar samt barn med behov av ventilationsstöd.
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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.

Jäv
Gilbert Tribo (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller i beslut i
ärendet.

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
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§ 223 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
Ärendenummer: 2021-O001989
Regionstyrelsens beslut
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
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
Jäv
Gilbert Tribo (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning eller i beslut i
ärendet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-08
2. Socialstyrelsens utlysning
3. Socialstyrelsens beslut
4. NHV ställningstagande Sus

§ 224 Partistöd 2022
Ärendenummer: 2021-POL000461
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer partistöd 2022 till partierna i Region Skåne
i enlighet med föreliggande förslag.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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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.
Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar på att partistödet ska sänkas med 15 procent.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande. Därefter ställer
ordföranden proposition på yrkandena och finner att regionstyrelsen har beslutat
i enlighet med hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-03
2. Fördelning av partistöd 2022 per parti
3. Partiernas inkomna redovisningar avseende partistödet 2020

§ 225 Revidering av bolagsordning för Business Region Skåne AB
Ärendenummer: 2021-POL000486
Regionstyrelsens beslut
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
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§ 226 Motion. Gällande aspirantprogram för sjuksköterskor
Ärendenummer: 2021-POL000188
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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.
Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande. Därefter ställer
ordföranden proposition på det två yrkandena och finner att regionstyrelsen har
beslutat i enlighet med hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-10-14
2. Motion 2021-04-07

§ 227 Svar på initiativärende. Tystnadskultur i Region Skåne?
Ärendenummer: 2021-POL000413
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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.
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Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar på att initiativärendet ska anses vara besvarat.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande. Därefter ställer
ordföranden proposition på det två yrkandena och finner att regionstyrelsen har
beslutat i enlighet med hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Initiativärende 2021-09-09

§ 228 Svar på initiativärende. Korta köerna till cancerbehandling
Ärendenummer: 2021-POL000415
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser att initiativärendet är besvarat genom denna
redovisning.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiet lämnar en reservation enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
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.
Yrkanden
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Sara Svensson (V) instämmer i Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande. Därefter ställer
ordföranden proposition på yrkandena och finner att regionstyrelsen har beslutat
i enlighet med hans yrkande.
Votering begärs och verkställs. Regionstyrelsen fastställer följande
propositionsordning. Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja. Den som
bifaller Henriks Fritzons (S) yrkande röstar nej.
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Voteringen utfaller med 9 ja-röster (Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen
(SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L), Anna
Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette Linander (C) och Carl Johan
Sonesson (M)) mot 6 nej-röster (Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S),
Carina Svensson (S), David Westlund (S), Mattias Olsson (S) och Sara
Svensson (V)).
Regionstyrelsen har således beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-19
2. Initiativärende 2021-09-09

§ 229 Svar på initiativärende. Cementa måste få fortsätta att bryta kalk i
Slite
Ärendenummer: 2021-POL000412
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet besvarat.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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.
Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande och finner att
regionstyrelsen har beslutat i enlighet med hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-09-21
2. Motion från Sverigedemokraterna 2021-09-09
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§ 230 Svar på initiativärende. Elevhälsan vaccinering
Ärendenummer: 2021-POL000408
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen bifaller initiativärendet.
Reservationer
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig
mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.
Vänsterpartiet lämnar en reservation enligt bilaga.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i ett initiativärende till regionstyrelsen
(2021-09-09) föreslagit att möjligheterna för elevhälsan att vara delaktiga i
vaccinationsarbetet mot covid-19 utreds i dialogerna med de skånska
kommunerna kring ökad vaccinationstäckning.
Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Henrik Fritzon (S) instämmer i Niclas Nilssons (SD) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Niclas Nilssons (SD) yrkande och finner att
regionstyrelsen har beslutat i enlighet med hans yrkande.
Votering begärs och verkställs. Regionstyrelsen fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja. Den som bifaller
Niclas Nilssons (SD) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 7 ja-röster Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L),
Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Annette Linander (C), Sara Svensson
(V) och Carl Johan Sonesson (M)) mot 8 nej-röster (Henrik Fritzon (S),
Anna-Lena Hogerud (S), Carina Svensson (S), David Westlund (S), Mattias
Olsson (S), Johan Wifralius (SD), Marlen Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD)).
Regionstyrelsen har således beslutat i enlighet med Niclas Nilssons (SD)
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Initiativärende 2021-09-09
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§ 231 Svar på initiativärende. Dra lärdom av misstagen i sjukhusprojektet
Helsingborg
Ärendenummer: 2021-POL000414
Regionstyrelsens beslut
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

§ 232 Extrainsatt sammanträde Regionstyrelsen
Ärendenummer: 2020-POL000234
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att hålla ett extrainsatt digitalt sammanträde
klockan 09:00 den 6 december 2021.
Sammanfattning
Då behov av ett extrainsatt sammanträde i regionstyrelsen föreligger föreslås att
det förläggs till 2021-12-06.

§ 233 Julbonus till Region Skånes medarbetare
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma med förslag
till utformning och finansiering av julbonus till Region Skånes
medarbetare.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen
med förslag till utformning och finansiering av en julbonus med motsvarande
omfattning och inriktning som föregående år.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18

§ 234 Initiativärende - Underskotten kräver ombudgetering
Ärendenummer: 2021-POL000540
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen att
regionstyrelsen lägger förslag till fullmäktige med en ombudgetering som
tillskjuter tillräckliga medel till sjukvårdsnämnder med underskott.
Yrkanden
Henrik Fritzon (S) yrkar på att initiativärendet ska avgöras idag.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande och finner att
regionstyrelsen har beslutat i enlighet med hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-11-18

§ 235 Initiativärende. Jämlik screening räddar liv
Ärendenummer 2021-POL000541
Ordförandens förslag
1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
komma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) föreslår i ett initiativärende att en handlingsplan tas fram för
at öka deltagandet i screeningprogrammen utifrån erfarenheter och kunskaper
om hur ökad jämlikhet nås samt att erforderliga resurser avsätts för arbetet.

Region Skåne

Datum

15 (15)

2021-11-18

I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-11-18
________________________________________________________________
Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare
Justerat 2021-11-

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon
2:e vice ordförande

Regionstyrelsens sammanträde 2021-11-18

Reservation
Ärende 16. Initiativärende. Korta köerna till cancerbehandling
Socialdemokraterna hade i ett initiativärende föreslagit att en handlingsplan tas fram för att uppfylla målen inom
samtliga standardiserade vårdförlopp och att kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder tas fram. Då initiativet inte
bifölls reserverar vi oss emot beslutet. Alliansen valde att enbart besvara vilket vi menar inte är tillräckligt.

Kristianstad 2021-11-18

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Regionstyrelsen
2021-11-18
Protokollsanteckning
Ärende 16: Svar på initiativärende. Korta köerna till cancervård
Miljöpartiet delar helt initiativärendets bild att köerna till cancervård är alldeles för långa i
Skåne. Det är viktigt att Region Skåne tar det på allvar och skyndsamt arbetar för att korta
cancerköerna. Vid många cancerdiagnoser räknas varje dag för att fler liv ska kunna räddas.
Det är därför av yttersta vikt att ledtiderna följs och patienterna kan garanteras en skyndsam
behandling.
Enligt svaret på initiativärendet pågår ett omställningsarbete i regionen. Det är bra och viktigt,
men tar inte bort behovet av en handlingsplan enligt förslaget i initiativärendet. Miljöpartiet
vill genom den här protokollsanteckningen uttrycka sitt stöd till initiativärendet, som vi hade
röstat ja till om vi haft en ordinarie plats i regionstyrelsen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Regionstyrelsens sammanträde 2021-11-18

Reservation
Ärende 18. Initiativärende. Elevhälsan vaccinering
Vi röstade för att detta initiativärende skulle besvaras då vi menar att det vore mer korrekt i detta fall. Då ärendet
istället bifölls reserverar vi oss mot det.

Kristianstad 2021-11-18

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2021-11-18
Ärende 21. Julbonus till Region Skånes medarbetare
Socialdemokraterna är positiva till att Region Skånes anställda ges en julbonus. Men
samtidigt måste det understrykas att bakgrunden till det överskott som gör denna möjlig är att
anslagen från regeringen inte används fullt ut till det de var avsedda för samt att sjukhusen
haft sparbeting under året på över 900 miljoner kronor. Resultatet ses i form av lägre
tillgänglighet i Skåne än i övriga landet, längre vårdköer än någonsin och stressig arbetsmiljö.
Vi är därför, samtidigt som vi tillstyrker förslaget, övertygade om att många av våra
medarbetare hellre skulle ha sett satsningar på fler kollegor och bättre arbetsmiljö än att få en
tillfällig bonus. Vi förutsätter vidare att politiker, politiska tjänstemän samt höga chefer inte
ges denna bonus samt att också de som arbetar för Skånetrafiken får bonus.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

Regionstyrelsens sammanträde 2021-11-18

Protokollsanteckning
Ärende 22. Initiativärende. Underskott kräver ombudgetering
Socialdemokraterna lämnade innan möten in detta initiativärende som berör den viktiga frågan om sjukvårdens
förväntande underskott. Deras förslag är att regionstyrelsen lyfter frågan om behov av en ombudgetering innan året
är slut. Vänsterpartiet har under lång tid velat se en helt annan budget för att faktiskt ge sjukvården de resurser som
krävs. Men när nu året börjar gå mot sitt slut så är ju de stora underskotten ett faktum, något vi också lyfte i
budgetdebatten för kommande år. Det är vilseledande att prata om extra tillskott till sjukvården framöver när man
inte tar hänsyn till de stora underskott som finns och har funnits under lång tid.
Socialdemokraterna ville att ärendet skulle behandlas direkt, vilket vi inte stödde eftersom ärendet kom in så pass
sent. Det är rimligare att ärendet bereds i ordentlig ordning. I sakfrågan är det uppenbart att sjukvården behöver
utökade resurser för att kunna ge invånarna i Skåne den vård de har behov av. Och vi stöder därför intentionen; att
göra en ombudgetering är ett klokt förslag.

Kristianstad 2021-11-18

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare
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