Servicenämnden
PROTOKOLL §§ 54-69
Datum

2021-12-10
1 (22)

Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-10 kl.9-12:30
Digitalt möte via Teams

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M), vice ordförande
Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M)
Helena Grahn (M)
Mikael Stamming (C)
Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Alexander Aagarrd (SD), tjänstgörande ersättare för Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)

Ersättare
Nicola Rabi (M),
Katarina Ståhlberg (KD)
Björn Liljedahl (L)
Linda Johnsson (S)
Torbjörn Sköld (S)
Alexander Jonsson (SD)
Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Petra Larsson, servicedirektör
Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Jenny K Andersson, Regionfastigheter
Susanna Pistemaa, Regionservice
Sebastian Sundel (L), politisk sekreterare
Victor Lindén, facklig företrädare

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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2021-12-10

Anette Murray, facklig företrädare
André Lindstrand, facklig företrädare
Lena Woin, Regionfastigheter
Göran Adolfsson, Regionservice
Anders Johansson, Regionfastigheter
Lars Hagdahl, Regionservice (deltog under punkt §56)
Jenny Sellberg, Regionfastigheter (deltog under punkt §56)
Conny Dahlqvist Santana, Regionservice (deltog under punkt § 59)
Karin Heimgård, Regionservice (deltog under punkt § 61)
Åse Hvalgren, Regionservice (deltog under punkt § 61)
Ulrika Persson, Regionfastigheter (deltog under punkt § 59)
Anna Petersson, Regionfastigheter (deltog under punkt § 61)
Nathalie Zukowski, Regionservice (deltog under punkt § 67)
Camilla Steén, Regionfastigheter (deltog under punkt § 63-64)

§ 54 Val av justeringsperson
Jonas Esbjörnsson (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 55 Verksamhetsinformation







Aktuellt från fastighetsdirektören, Magnus Windblixt
Status strategiska projekt, Magnus Windblixt
Fastighetsägarinvesteringar, Anders Johnsson
Medelstilldelning kök, Magnus Pettersson och Anders Johnson
Aktuellt från servicedirektören, Petra Larsson

§ 56 Kompetensförsörjningsplan 2022 SN
Ärendenummer: 2021-POL000049
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer kompetensförsörjningsplan 2022 för
Regionfastigheter och Regionservice
Sammanfattning
Personalnämnden beslutade 2021-05-06 § 18 om beslutsprocess för arbetet med
kompetensförsörjningsplan och att beslut om komptensförsörjningsplan årligen
tas i respektive styrelse och nämnd.
Yrkande
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar
1) att uppdra åt servicedirektören att se över villkoren för bemanningspoolen för
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att göra den mer attraktiv för personalen och återkomma till nämnden med en
redovisning av densamma, samt
2) att ett samarbete med regionala utvecklingsnämnden inleds för att minska
kompetensbristen
inom utpekade områden
Johan Eklöf (M) yrkar, med instämmande av Ola Johansson (SD) avslag till
ovanstående tilläggsyrkanden.
Angela Everbäck (MP) yrkar bifall till Jonas Esbjörnsson yrkande i att-sats 1.
Ordförande ställer bifall till att-sats 1 i tilläggsyrkande från Jonas Esbjörnsson
(S) mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och servicenämnden fastställer följande propositionsordning.
De som vill avslå tilläggsyrkande från Jonas Esbjörnsson (S) rösta JA, de som
vill bifalla densamma röstar NEJ.
Voteringen utfaller med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster.
Nämnden har därmed beslutat i enligt med ordförandes förslag till beslut.
JA-röster ges av: John Eklöf (M), Samuel Jonsson (M), Helena Grahn (M),
Mikael Stamming (C), Alexander Aagaard (SD), Ola Johansson (SD) och Inger
Tolsved Rosenkvist (L)
NEJ-röster ges av: Jonas Esbjörnsson (S), Emma Yngvesson (S), Johan
Petersson (S), Angela Everbäck (MP)
Ordförande ställer bifall till att-sats 2 i tilläggsyrkande från Jonas Esbjörnsson
(S) mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-02
2. Kompetensförsörjningsplan 2022 Regionfastigheter 2021-12-01
3. Kompetensförsörjningsplan 2022 Regionservice 2021-12-02

§ 57 Verksamhetsplan och budget 2022 SN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer upprättat förslag på verksamhetsplan och
internbudget 2022, för Regionfastigheter och Regionservice.
Samtliga ledamöter från sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Angela Everbäck (MP) deltar ej i beslutet.
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Protokollsanteckningar
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna deltar ej i beslutet och lämnar
bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga ledamöter från sverigedemokraterna deltar ej i beslutet och lämnar
bifogad anteckning till protokollet.
Angela Everbäck (MP) deltar ej i beslutet och lämnar bifogad anteckning till
protokollet.

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2021-11-09 § 86 om Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2022-2024.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-10
2. Servicenämndens verksamhetsplan och budget 2022 2021-12-02

§ 58 Intern kontrollplan 2022 SN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer plan för internkontroll 2022 i enlighet med
regionstyrelsens beslut 2021-10-21 § 204
2. Servicenämnden antar den regiongemensamma instruktionen som sin
egen.
Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2021-10-21 § 204, om process, plan, uppföljning,
rapportering och mall för intern kontroll 2022. Enligt kommunallagen har varje
styrelse och nämnd skyldighet att inom sitt område se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-30
2. Bruttorisklista servicenämnden 2022 2021-11-30
3. Servicenämndens plan för intern kontroll 2022 2021-11-30
4. Instruktion för intern kontroll 2021-10-01

§ 59 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos SN
Ärendenummer: 2021-POL000106
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Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande månadsrapport för nämndens
ansvarsområde.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för resultat 2021 efter oktober
för Regionfastigheter och Regionservice.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18
2. Månadssammandrag per oktober 2021 2021-11-11

§ 60 Åtgärder med anledning av ekonomisk obalans
Ärendenummer: 2019-POL000107

– SN

Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden översänder föreliggande yttrande till regionstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Angela Everbäck (MP) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionstyrelsen har uppmanat samtliga nämnder och styrelser med ekonomisk
obalans att omgående vidta åtgärder för en ekonomi i balans (2019POL000107). Berörda nämnder ska även omgående rapportera åtgärderna till
regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-25
2. Yttrande - Åtgärder 2021-11-25
3. Regionstyrelsens beslut 2021-10-21 § 196

§ 61 Upphandlingsplan 2022 samt revidering av upphandlingsplan 2021Regionfastigheter
Ärendenummer: 2021-POL000327
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer reviderad upphandlingsplan 2021
2. Servicenämnden fastställer föreliggande upphandlingsplan 2022
3. Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att bereda upphandlingar
och förlängningar enligt föreliggande förslag
Sammanfattning
Enligt Reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne 27 § 6
stycket ansvarar servicenämnden för upphandlingar inom sitt ansvarsområde.
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Ärendet beskriver hur servicenämnden genomför upphandlingar och
förlängningar under 2022. Ärendet beskriver även att behov av nya
upphandlingar har tillkommit under 2021, varför tillägg föreslås i
Upphandlingsplan 2021.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-17
2. Upphandlingsplan 2022 Regionfastigheter 2021-11-15
3. Upphandlingsplan 2021 Regionfastigheter 2021-11-15

§ 62 Upphandlingsplan 2022 - Regionservice
Ärendenummer: 2021-POL000327
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande upphandlingsplan 2022.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att bereda upphandlingar
och förlängningar enligt föreliggande förslag.
3. Servicenämnden beslutar om förfrågningsunderlag och bereder
upphandlingar gällande möbler och mejeriprodukter
Protokollsanteckningar
Angela Everbäck (MP) lägger bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Enligt Reglementet för regionstyrelsen och nämnder i Region Skåne, 27 § sjätte
stycket, ansvarar servicenämnden för upphandlingar inom sitt ansvarsområde.
Ärendet beskriver hur servicenämnden genomför upphandlingar och
förlängningar under 2022.
Yrkande
Ola Johansson (SD) yrkar att Servicenämnden beslutar om förfrågningsunderlag och
bereder upphandlingar gällande laddstolpar, parkering och elektrifiering av tunga
godstransporter.
Ordförande ställer ovan ställda tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hennes förslag till beslut.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-09
2. Upphandlingsplan 2022 Regionservice 2021-12-09

§ 63 Hyresavtal fastigheten Forskaren 1, Malmö
Ärendenummer: 2021-POL000532
Servicenämndens beslut
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1. Servicenämnden ger Fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal
enligt förslag.

Sammanfattning
Nytt hyreskontrakt för BUP mellanvård i fastighet Forskaren 1, Malmö.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18
2. Hyreskontrakt BUP Forskaren 1, Malmö

§ 64 Hyresavtal fastigheten Hässleholm 88:1, Hässleholm
Ärendenummer: 2021-POL000536
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger Fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal
enligt förslag.
Sammanfattning
Nytt hyreskontrakt för familjecentral i fastighet Hässleholm 88:1.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 88:1
2. Hyreskontrakt Familjecentral Hässleholm 88:1

§ 65 Remiss. Granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022-2040 SN
Ärendenummer: 2019-RU000065
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden avger yttrande till Regionala utvecklingsnämnden
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Servicenämndens yttrande på granskningshandling Regionplan för Skåne 20222040.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-28
2. Yttrande 2021-11-28
3. Missiv till granskningsremiss Regionplan för Skåne

§ 66 Remiss. Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030 SN
Ärendenummer: 2021-POL000351
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Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden översänder föreliggande yttrande till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har remitterat strategi för kultur och hälsa 20222030 till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden/folk-hälsoberedningen,
psykiatri- habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden,
samtliga sjukhusstyrelser och servicenämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-17
2. Yttrande 2021-11-17
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-09-30 § 109
4. Remissversion Strategi kultur och hälsa
5. Strategi kultur och hälsa i mall

§ 67 Upphandling av sjukvårdstextilier
SEKRETESS
Ärendenummer: 2021-POL000539
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer föreliggande förfrågningsunderlag för
upphandling sjukvårdstextilier.
2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att ansvara för den fortsatta
handläggningen av ärende.
Protokollsanteckningar
Angela Everbäck (MP) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Upphandlingen omfattar försörjning av Region Skånes behov av patient- och
personaltextilier. Avtalsperioden beräknas till 2022-04-30 – 2024-04-29 med
rätt för Region Skåne till förlängning i upp till två (2) år.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-01
2. Förfrågningsunderlag 2021-11-17

§ 68 Motion. Klimatanpassa regionens verksamhet
Ärendenummer: 2021-POL000376
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Servicenämndens beslut
Servicenämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom servicenämndens
yttrande.
Reservationer
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
Angela Everbäck (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget
yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.

Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) och Jonas Esbjörnsson (S) har i en motion föreslagit att
Region Skåne klimatanpassar regionens verksamhet med en strategi för
klimatanpassning.
Yrkanden
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar, med instämmande av Angela Everbäck (MP),
bifall till motionen.
Ola Johansson (SD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut, alltså att
anse motionen besvarad.
Ordförande ställer besvarande av motionen mot bifall och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hennes förslag till beslut.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19
2. Motion - Klimatanpassa regionens verksamhet 2021-08-19

§ 69 Anmälan av informationshandlingar december SN
Ärendenummer: 2021-POL000004
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-24
2. Sammanställning
2.1 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022-2024
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Lovisa Eriksson, Sekreterare

Justeras 2021-12-14

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande
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Protokollsanteckning

Socialdemokraterna i Region Skåne

Servicenämnden 2021-12-10

Ärende 4. Verksamhetsplan och budget 2022

Socialdemokraternas förslag till regionfullmäktigebudget hade möjliggjort en
betydligt mer ambitiös politik både för att hantera den akuta situationen med
långa vårdköer och för att utveckla den skånska hälso- och sjukvården. Det hade
bland annat inneburit en betydligt högre generell uppräkning, ytterligare 285
miljoner till insatser för ökad tillgänglighet, inklusive riktade satsningar på
cancervård, akutsjukvård och kvinnosjukvård, samt 86 miljoner mer till
Hälsovalet än vad som avsätts i det borgerliga styrets budget.
Eftersom vi hade ett annat förslag till budget deltar vi inte i beslutet.
Jonas Esbjörnsson (S)
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Protokollsanteckning
Servicenämnden 2021-12-10 Ärende 4 ”verksamhetsplan
och budget 2022”
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i Regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar
inom Servicenämndens område.
Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Ola Johansson(SD)
Alexander Aardgaard(SD)
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Servicenämnden 20211210
Protokollsanteckning
Ärende 4. Verksamhetsplan och budget 2022 SN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet och lämnar nedan motivering.
I ärendet ska det beslutas om att fastställa Verksamhetsplan och budget 2022.

Miljöpartiet fick nej till att höja skatten med 18 öre – pengar
som garanterar en bättre vård, en mer pålitlig kollektivtrafik och tydliga insatser för klimatet. Även ekonomin måste vara hållbar om vi inte ska överlämna
stora skulder till dagens barn och unga.
Regionen står inför det fortsatt viktiga arbetet för miljön och klimatet. Här kan
Servicenämnden, med de områden vi ansvarar för, vara en positiv påverkanskraft.
Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut i Region
Skåne. Miljö- och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.

Vi vill att Region Skåne arbetar aktivt för att skydda den biologiska mångfalden
och ta fram en strategi för det arbetet. Med en politik som värnar om djur och
natur och de viktiga ekosystemtjänsterna.
Miljöpartiet menar därför att andelen ekologisk mat måste öka i Region Skånes
verksamheter. Att välja ekologiskt från Sverige ger också det positiva att stödet
till ett mer hållbart jordbruk utvecklas. Därför bör Region Skåne vid upphandling och inköp i första hand prioritera närproducerade ekologiska livsmedel, i
andra hand ekologiska, och i tredje hand närproducerade livsmedel

Arbetet för att minska plastanvändningen i Region Skånes verksamheter
behöver stärkas. Produkter av plast, särskilt engångsartiklar, ska i högre
utsträckning ersättas med produkter i mer miljövänliga material. I de fall
där klimatsmarta ersättningsprodukter inte finns på marknaden ska innovationsupphandlingar ske i större utsträckning än i dag.
Region Skåne behöver skyndsamt se över hur plasten kan minskas i det
nya måltidskonceptet som tagits fram.
Ett köpstopp för rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller
mikroplaster införas där så är möjligt.
Miljöpartiet vill att klimatpåverkande gaser från varor av textil, plast och
gummi samt metall ska ha minskats med minst 80 procent istället för 40
procent.
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Region Skåne står inför en byggboom. Nya sjukhusbyggnader planeras
eller byggs redan i Malmö, Lund och Helsingborg. Ett antal fastigheter
måste renoveras eller byggas om.
Bygg- och fastighetssektorn har en enorm klimatpåverkan och svarar för runt
en femtedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. Därför räcker det inte att
klimatpåverkan från byggskedet minskas med 40 procent utan målet bör vara
att alla Region Skånes byggprojekt ska vara helt klimatneutrala. Nettonollutsläpp betyder så låga utsläpp som möjligt där det som ändå släpps ut kompenseras med negativa utsläpp - alltså infångandet av koldioxid. För att klara klimatmålen behöver vi även arbeta med negativa utsläpp. Det kan göras med
hjälp av kolsänkor som fångar upp kol från atmosfären. Skogar och hav är naturliga kolsänkor, och att bygga hus i trä är ett annat sätt att skapa kolsänkor.
Förhoppningsvis kommer det uppdrag som Regionfastigheter nu fått, att ta
fram att belysa hur regionfastigheter kan bidra till negativa klimatutsläpp, leda
till en positivare utveckling
Uppdraget till Regionservice, att samlat utreda förutsättningar och föreslå åtgärder som innebär minskad klimatpåverkan avseende Region Skånes textilier
är ett steg i rätt riktning.
Vi efterlyser tydlighet avseende arbetet att i budget 2022 ta fram en långsiktig
plan för finansiering av plattformen för CAFM samt den fortsatta utvecklingen
och införandet. Nu är det beskrivet i budget: ” För CAFM-plattformen finns det
idag ingen extern finansiering och Regionservice tar inte betalt för denna tillkommande kostnad. Enligt slutrapporten för CAFM kommer plattformen finansieras över tid genom en ökad digitalisering och verksamhetsutveckling.”
I underlaget ”Åtgärder med anledning av ekonomisk obalans” är det beskrivet:”
För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att en full
implementeringen av IT plattformen CAFM är viktig. CAFM möjliggör ökad
transparens och bättre underlag för leveranserna.” Miljöpartiet ser gärna att
det ytterligare tydliggörs vad ”full implementering” innebär.

I planen saknar vi underlag för hur medborgardialog ska hanteras och planeras
för Servicenämnden 2022.
Syftet med Region Skånes arbete för demokratiutveckling och medborgardialog
är att få fler samt olika perspektiv med i beslutsunderlagen, utveckla politikerrollen, öka Region Skånes legitimitet och stärka demokratin. Arbetet stödjer
målsättningarna i Region Skånes budget, att vara en öppen och hållbar organisation som verkar nära medborgarna. Vi ser positivt på att en ny roll som skyltoch utemiljöförvaltare tillsattes under 2021. ”Utifrån den inventering som är
utförd och resultatet från genomförd medborgardialog via Skånepanelen ska
Regionfastigheter arbeta med en handlingsplan för att skapa standardiserad
och tydlig skyltning till och på våra sjukhusområden och övriga vårdlokaler.”
Vi välkomnar även att det genomförs medborgardialog med tema publika lokaler, enligt tidigare planer.
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Därutöver att medborgardialog med tema måltider, inklusive patientmåltid.
Där även övriga intressenter kring måltider, som anställdas och besökares möjligheter och önskemål, görs som en del av medborgardialogarbetet.

Miljöpartiet förde fram följande att-satser för Verksamhetsplan och budget 2022:
 Att Region Skåne tar fram en strategi för biologisk mångfald.
 Att mat med mindre klimatpåverkan premieras inom Region Skånes verksamhet.
 Att andelen ekologisk mat ska öka i Region Skånes verksamheter.
 Ekologiska livsmedel odlade i Sverige, så kallad svekologisk mat,
ska prioriteras och andelen svenskodlade ekologiska livsmedel
öka.
 Att stärka utvecklingen av hållbara livsmedel, innovationer, nya
produkter och nya produktionsmetoder som bidrar till ett biobaserat cirkulärt livsmedelssystem.
 Att Region skyndsamt ser över hur plasten kan minskas i det nya
måltidskonceptet som tagits fram.
 Att Region Skåne går före och stärker arbetet för att fasa ut miljöoch hälsofarliga kemikalier.
 Att rengöringsmedel och hushållsartiklar som används inom Region Skåne inte ska ha blivit testade på djur.
 Att Region Skåne skyndsamt tar fram och följer en koldioxidbudget.
 Att Region Skåne tar fram en klimatfärdplan för att nå de klimatpolitiska målen. Hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut
och de klimatpolitiska målen ska ha samma tyngd som de ekonomiska.
 Att en strategi för att ett klimatneutralt byggande tas fram för Region Skånes byggprojekt.
 Att en solcellsplan tas fram för att öka antalet solceller på Region
Skånes fastigheter
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Protokollsanteckning
Ärende 5. Intern kontrollplan 2022 SN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Viktigt att notera är att i den Interna kontrollplanen 2022 har området kring
transparens lyfts fram: ”Risk att serviceöverenskommelserna inte är transparenta med budgeten vilket leder till att kunderna inte accepterar överenskommelsen.” Kopplat till bl a ”risk för att kostnadsfördelningen av Regionservice
tjänster inte genomförs, vilket kan påverka förtroendet för Regionservice.”
Här är även underlaget ”Åtgärder med anledning av ekonomisk obalans”
ärende 7 på dagordningen, en viktig del att notera, avseende Regionservice:”
För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är bedömningen att en full
implementeringen av IT plattformen CAFM är viktig. CAFM möjliggör ökad
transparens och bättre underlag för leveranserna.”
Miljöpartiet ser gärna att det ytterligare tydliggörs vad ”full implementering”
innebär.
Även risker att det inte blir tydliggjort Regionservice uppdrag samt risk för att
arbetet med leveransuppföljning inte är färdigt. Här är orsaksrisken baserat på
att det kan vara risk för att en struktur för leverans-och produktionsuppföljning
inte kan tas fram på grund av komplexa datakällor i olika system.
Arbetet med minskat matsvinn och att det inte minskar, är ett område som ligger som bedömd Sannolikt och stor Konsekvens. Detta mot bakgrund av risk
för bristande samarbete med vården. Så även att Regionservice inte fortsätter
införandet av cirkulära möbelflöden.
Miljöpartiet anser att det behöver sättas stor fokus på åtgärder för att nå en positiv utveckling på ovanstående områden

Regionfastigheter lyfter fram risken med bristande följsamhet till fattade beslut
som en risk att Regionfastigheter inte kan fullfölja beslutsprocesser. Detta
kopplat till projektmodell 2.0. Ökad arbetsbelastning, nya arbetssätt, brist på
kunskap och resurser. Kompetensförsörjningsplanen 2022, i ärende 3 visar
också på de utmaningar och risker som finns.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Ärende 7. Åtgärder med anledning av ekonomisk obalans – SN
Ärendenummer: 2019-POL000107
I underlaget ”Åtgärder med anledning av ekonomisk obalans” är det beskrivet
avseende Regionservice:” För att fullt ut kunna effektivisera verksamheten är
bedömningen att en full implementeringen av IT plattformen CAFM är viktig.
CAFM möjliggör ökad transparens och bättre underlag för leveranserna.”
Miljöpartiet ser gärna att det ytterligare tydliggörs vad ”full implementering”
innebär.
Viktigt att notera är att i den Interna kontrollplanen 2022 är området kring
transparens en del som lyfts fram: ”Risk att serviceöverenskommelserna inte
är transparenta med budgeten vilket leder till att kunderna inte accepterar
överenskommelsen.” Även risker att det inte blir tydliggjort Regionservice uppdrag samt risk för att arbetet med leveransuppföljning inte är färdigt. Här är orsaksrisken baserat på att det kan vara risk för att en struktur för leverans-och
produktionsuppföljning inte kan tas fram på grund av komplexa datakällor i
olika system.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Ärende 9. Upphandlingsplan 2022 - Regionservice
Ärendenummer: 2021-POL000327
Miljöpartiet noterar att upphandling av förpackningar till nya måltidskonceptet ingår. Att jobba med upphandling och innovationsprojekt för
att Region Skånes förpackade måltider, avseende materialanvändning
och hantering, är ett område Miljöpartiet menar ska vara prioriterat.
Med syfte att få fram miljö-och klimatsmarta lösningar.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Ärende 14. Upphandling av sjukvårdstextilier
Ärendenummer: 2021-POL000539
Miljöpartiet hade gärna sett att minskad klimatpåverkan avseende Region
Skånes textilier, tydligt preciserats i den aktuella upphandlingen.

Detta mot bakgrund av det uppdrag som Servicenämnden gav
servicedirektören 2021-09-30; ”att samlat utreda förutsättningar och föreslå
åtgärder som innebär minskad klimatpåverkan avseende Region Skånes
textilier. Uppdraget är att hitta lösningar i ledet produkt, tillverkning och
anskaffning av textilier och åtgärder för att förlänga livslängden samt
minska svinnet av textilprodukter.”

Regionen står också inför det fortsatt viktiga arbetet för miljön och klimatet. Här kan Servicenämnden, med de områden vi ansvarar för, vara
en positiv påverkanskraft.
Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut i
Region Skåne. Miljö- och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.
Miljöpartiet vill att klimatpåverkande gaser från varor av textil, plast och
gummi samt metall ska ha minskats med minst 80 procent (istället för 40
procent som anges i Miljöprogrammet).

Då denna upphandling är skyndsam och arbetet med att ta fram förutsättningar och åtgärder, avseende minskad klimatpåverkan från textilier,
nu hanteras i Textilrådet ser vi fram emot rådets förslag.
Planerna för att öka spårbarheten genom att chippa textilier är en positiv
inriktning.
Vi hänvisar även till alliansens budget 2022 där det står: ”Region Skånes verksamheter ska bidra till ett hållbart samhälle genom ett systematiskt arbete och konstruktiva lösningar för en ren miljö. Regionens
verksamhet ska bedrivas klimatneutralt, fossilbränslefritt och klimatanpassat. Förutsättningar för fler cirkulära flöden ska utarbetas för att
stärka miljöarbetet.”
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Ärende 15. Motion. Klimatanpassa regionens verksamhet
Ärendenummer: 2021-POL000376
Miljöpartiet yrkade bifall till motionen Klimatanpassa regionens verksamhet.

När bifall inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

Regionen står inför det fortsatt viktiga arbetet för miljön och klimatet. Här kan
Servicenämnden, med de områden vi ansvarar för, vara en positiv påverkanskraft.
Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatet ska tas i alla politiska beslut i Region
Skåne. Miljö- och klimatmålen ska ha lika stor tyngd som de ekonomiska målen.

”Socialdemokraterna vill genom sin motion att Region Skåne tar fram en strategi för
klimatanpassning som antas politiskt. Strategin behöver innehålla en analys över regionens sårbarhet för klimatförändringar, kort- och långsiktiga åtgärder samt en tidsplan för uppföljning och revidering. Det bör även ses över vilka samarbeten som kan
behövas för att nå bästa resultat. Socialdemokraterna föreslår därför att Region Skåne
tar fram en strategi för klimatanpassning av regionens verksamheter. ”

Miljöpartiet tolkar motionen som att S genom att:satsen riktar motionen främst
till regionens samtliga egna verksamheter. Svaret på motionen behandlar enbart delar av Region Skånes verksamheter.

”Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning gör att vi minskar vår sårbarhet för klimatrelaterade händelser, men också att vi tar vara på positiva effekter
som ett förändrat klimat ger. Arbetet kan gälla planering av be-
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byggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel är rutiner inom vård- och omsorg, eller säkerhetsfrågor inom elförsörjning.
Klimatanpassning handlar ofta om tekniska eller andra fysiska åtgärder. Men lika relevant är andra typer av förbättringsarbete,
som insamling och framtagande av information, tillämpning av befintliga bestämmelser på ett nytt sätt, information till berörda grupper eller ekosystembaserade åtgärder. I många fall gäller för klimatanpassning att tänka i nya banor.”1

Miljöpartiet hänvisar till alliansens budget 2022 där det står: ”Region
Skånes verksamheter ska bidra till ett hållbart samhälle genom ett systematiskt arbete och konstruktiva lösningar för en ren miljö. Regionens
verksamhet ska bedrivas klimatneutralt, fossilbränslefritt och klimatanpassat. Förutsättningar för fler cirkulära flöden ska utarbetas för att
stärka miljöarbetet.”
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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