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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)
Per Einarsson (KD)
Carina Svensson (S) tjg ersättare för Anna-Lena Hogerud (S)
Andreas Schönström (S)
Yvonne Augustin (S)
Sara Svensson (V)
Mattias Olsson (S)
Niclas Nilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
Johan Wifralius (SD)
Ersättare
Carina Zachau (M)
Anders Lundström (KD)
Mätta Ivarsson (MP)
David Westlund (S)
Maria Wharton Stjärnskog (S)
Patrik Milton (V)
Jonas Esbjörnsson (S)
Paul Svensson (SD)
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
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Övriga
Alf Jönsson, regiondirektör
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör
Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Vivianne Sahlin, tf personaldirektör
Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
Åsa Adolfsson, enhetschef
David Stenergard (M), kanslichef
Ann Heberlein, politisk sekreterare (M)
Peter J Olsson, politisk sekreterare (M)
Tony Johansson (S), kanslichef
Sara Mellander, politisk sekreterare (S)
Mikael Persson, politisk sekreterare (V)
Martin Hallander, politisk sekreterare (KD)
Ingvar Thell, sekreterare

§ 236 Val av justeringsperson
Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 237 Månadsuppföljning med prognos jan-okt 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen fastställer föreliggande månadsuppföljning med
tillhörande bilaga ”Uppföljning 2110 bildsvit” för Region Skåne för
perioden jan-okt år 2021.
2. Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen av åtgärder för ekonomi i
balans enligt bilaga ”Sammanställning åtgärder för ekonomi i balans
oktober 2021”.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga tjänstgörande ledamöter från socialdemokraterna deltar ej i beslutet
rörande beslutssats två i ordförandens förslag.
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Sara Svensson (V) deltar ej i beslutet rörande beslutssats två i ordförandens
förslag.
Sammanfattning
Förslag föreligger till månadsuppföljning för Region Skåne för perioden
januari-oktober 2021 samt uppföljning av regionstyrelsens uppdrag från
sammanträde 21 oktober om återkoppling på vilka åtgärder som nämnder med
underskott vidtar för att nå en ekonomi i balans. I ärendet lämnas en
sammanfattning av uppföljning och prognos efter oktober månad liksom en
sammanställning av nämnders/styrelsers åtgärder för ekonomi i balans.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar följande beslutssats läggs till i ärendet:
1. att uppdra till regiondirektören att göra konsekvensanalys av i åtgärdspla-

nerna beskrivna personalminskningar

Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svensson (V)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-02
2. Uppföljning 2110 bildsvit
3. Sammanställning åtgärder för ekonomi i balans oktober 2021
2021-12-02

§ 238 Fastställande av tilläggsbudget 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Regionstyrelsens beslut
Under förutsättning att regionfullmäktige tillskjuter 180 miljoner kronor till
regionstyrelsen år 2021 beslutar regionstyrelsen
1. Medarbetare i Region Skåne, inklusive Folktandvården AB samt Region
Skånes majoritetsägda bolag, erhåller julbonus år 2021
2. Direktörer, förvaltnings- och sjukhuschefer, bolags-VD och politiska
tjänstemän undantas från julbonusen.
3. Beräkningsgrunder för julbonus år 2021 fastställs enligt föreliggande
förslag som beslutades av regionstyrelsen 2020-12-10 § 255
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Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
1. Tillskjuta 180 miljoner kronor till regionstyrelsen under 2021, för att
finansiera julbonus till medarbetare. Beloppet är ej ramhöjande.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Regiondirektören erhöll 2021-11-18 uppdrag från regionstyrelsen att utreda
förutsättningar för en ny julbonus till Region Skånes medarbetare.
Trots ett ansträngt ekonomiskt läge föreslås att Region Skånes medarbetare
erhåller ett engångsbelopp för extraordinära arbetsinsatser under pandemin
2021, enligt samma utformning som användes 2020.
Regionfullmäktige föreslås besluta om en tilläggsbudget 2021 om 180 miljoner
kronor för att finansiera julbonus för medarbetare. Beloppet är ej ramhöjande.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar att följande beslutssatser läggs till i ärendet:
1. att sjukhusstyrelserna tillförs anslag motsvarande prognosticerade underskott, innebärande följande för respektive sjukhusstyrelse: Kristianstad
106 mkr, Hässleholm 3 mkr, Helsingborg 149 mkr, Ängelholm 8,9 mkr,
SUS 500 mkr, Ystad 53,8 mkr, Landskrona 10 mkr.
2. att tåg- och busspersonal i upphandlad verksamhet ska få del av julbonusen.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande vad gäller
tilläggbeslut 1.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svensson (V)
yrkande rörande tilläggsbeslut 1.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) och Sara Svensson (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av
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).
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Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), Andreas Schönström (S), Yvonne
Augustin (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) yrkande rörande tilläggsbeslut
2.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-25
2. Bilaga 1 med reviderad resultatbudget, kassaflödesbudget, balansbudget
och regionbidragsfördelning 2021

§ 239 Svar initiativärende - Underskotten kräver ombudgetering
Ärendenummer: 2021-POL000540
Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen anser initiativärendet vara besvarat.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Sara Svensson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) föreslår att regionstyrelsen lägger förslag till fullmäktige
med en ombudgetering som tillskjuter tillräckliga medel till sjukvårdsnämnder
med underskott.
Yrkande
Henrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Sara Svensson (V) yrkar bifall till Henrik Fritzons (S) yrkande.
Ordföranden yrkar avslag på Henrik Fritzons (S) och Sara Svensson (V)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
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Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition.
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja.
Den som bifaller Henrik Fritzons (S) och Sara Svensson (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av
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).
Nej-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S), Andreas Schönström (S), Yvonne
Augustin (S), Mattias Olsson (S) och Sara Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-30
2. Initiativärende socialdemokraterna 2021-11-18

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

Henrik Fritzon
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2021-12-06
2. Månadsuppföljning med prognos jan-okt 2021
Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet rörande att-sats 2. Detta med anledning av
att regionstyrelsen, enligt sin uppsiktsplikt, måste agera om den har information om att
budgeten inte kommer att hållas. Resultatet prognosticeras bli nästan en halv miljard minus,
och det finns inte åtgärder för att komma till rätta med detta. Inte heller ombudgeteras medel
till sjukvårdsnämnder med underskott, vilket vi föreslog i ärende 3.
Det saknas vidare konsekvensanalyser av de personalminskningar som kommer att ske till
följd av de i ärendet omnämnda anställningsstoppen. Vi yrkade att regiondirektören skulle få i
uppdrag att göra en sådan analys. Detta avslogs av regionstyrelsens majoritet. Vi reserverar
oss därmed till förmån för eget yrkande.
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)
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Reservation
Ärende 2. Månadsuppföljning med prognos jan-okt 2021
I denna månadsuppföljning ser vi hur differensen mellan sjukvårdens behov av resurstillskott för att
verksamheten ska kunna nå sina verksamhetsmässiga mål om att ge alla skåningar vård efter behov inte
matchar. Sjukvårdens underskott är en signal på att budgeten är för snålt tilltagen. Vänsterpartiet har
under många år lagt budgetförslag på större budgetar för sjukvården.
Det oroar Vänsterpartiet att det framgår att effektiviseringar som genomförs – i detta oerhört känsliga läge
i pandemin med långa köer till vård, en hårt ansträngd personal, för få vårdplatser och samtidigt en
tilltagande smittspridning av Covid-19 – bland annat handlar om att spara pengar på personal. I
uppföljningen framgår att det bland annat handlar om att inte ersätta vakanser vid pension, tillfällig
sjukdom eller när medarbetare bidrar i genomförande av SDV. Vi menar att detta inte är en klok
personalpolitik, inte heller är den klok för att tillgodose det behov av vård som vi vet att skåningarna har.
Därutöver vet vi att läget är akut med personal som faktiskt inte orkar och chefer som larmar om att
situationen inte är hållbar. För Vänsterpartiet är det uppenbart att dessa åtgärder för ekonomi i balans
krockar med sjukvårdens uppdrag – i lag – att tillgodose människors behov av vård.
Vänsterpartiet hade i grunden en helt annan budget för innevarande år, men de åtgärder som skulle
behövas för att på sikt vända denna utveckling är långsiktiga förstärkningar av personalens arbetsmiljö –
förkortad arbetstid och höjd grundbemanning exempelvis. Det är åtgärder som skulle kosta mer initialt
men ge stabilare förutsättningar både ekonomiskt och för vården i längden, samt långsiktigt få bort
användandet av bemanningspersonal.
Vänsterpartiet yrkade bifall till socialdemokraternas yrkande om en konsekvensanalys av beskrivna
personalneddragningar, då yrkandet inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-12-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare
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Reservation
Ärende 3. Fastställande av tilläggsbudget 2021
Vänsterpartiet yrkade bifall till Socialdemokraternas första att-sats kring tilläggsanslag till de sjukhus som
har prognostiserade underskott. Då detta yrkande inte bifölls reserverar vi oss mot beslutet.

Kristianstad 2021-12-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare
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Reservation
Ärende 4. Svar initiativärende – underskotten kräver ombudgetering
Socialdemokraternas initiativ 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.
Tyvärr har inte alliansen bifallit initiativet vilket vi beklagar. Vi reserverar oss till förmån för detta initiativ. I
ärendet om månadsuppföljning ser man också att de åtgärder som görs för att nå en ekonomi i balans i
delar är sådana som direkt slår mot förutsättningarna att ge personalen återhämtning och ge skåningarna
möjlighet att få den vård de har behov av. Vilka problem tänker man egentligen att man löser med de långa
köerna till vård som idag finns när man förvägrar medarbetare att få nya kollegor vid exempelvis
pensionsavgångar eller sjukfrånvaro?

Kristianstad 2021-12-06

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Sara Svensson, gruppledare

Detta dokument har signerats av

Användarnamn: Carl Johan Sonesson
Titel: Regionråd
Datum: måndag, 06 december 2021, 15:56 W. Europe Daylight Time
Innebörd: Godkänd
================================================

Användarnamn: Henrik Fritzon
Titel: Regionråd
Datum: måndag, 06 december 2021, 16:18 W. Europe Daylight Time
Innebörd: Godkänd
================================================

Användarna som signerat har varit inloggade med RSID och därmed starkt autentiserad.
Signaturerna har bekräftats med ett personligt lösenord.

