Servicenämnden
PROTOKOLL §§ 31-37
Datum

2022-08-26
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Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2022-08-26 kl. 09.00-11.30
Malmö på Malmö sjukhusområde, Byggnad 56 (Annex 56), Jan
Waldenströms gata 52

Beslutande
John Eklöf (M), ordförande (§§ 31-34, 36-37)
Jonas Esbjörnsson (S) ordförande § 35, 2:e vice ordförande (§§ 31-34, 36-37)
Björn Liljedahl (L), tjänstgörande ersättare för Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Nicola Rabi (M), tjänstgörande ersättare för Samuel Jonsson (M) (§§ 31-34, 3637), tjänstgörande ersättare för John Eklöf (M) (§ 35)
Katarina Ståhlberg (KD), tjänstgörande ersättare för Samuel Jonsson (M) (§ 35)
Helena Grahn (M)
Mikael Stamming (C)
Emma Yngvesson (S)
Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD)
Ola Johansson (SD)
Ersättare
Katarina Ståhlberg (KD) (§§ 31-34, 36-37)
Alexander Jonsson (SD)
Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg
Petra Larsson, servicedirektör

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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Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Jenny K Andersson, Regionfastigheter
Susanna Pistemaa, Regionservice
Lars Hagdahl, Regionservice (deltog under §§ 33-34)
Conny Santana Dahlqvist, Regionservice (deltog under §§ 31-32)
Ulrika Persson, Regionfastigheter (deltog under §§ 31-32)
André Lindstrand, facklig företrädare, Kommunal
Emelie Nilsson, sekreterare

§ 31 Val av justeringsperson
Jonas Esbjörnsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet (§§ 31-34,
36-37).
Angela Everbäck (MP) utses att jämte ordföranden justera protokollet (§ 35).

§ 32 Verksamhetsinformation
- Aktuellt från Regionfastigheter/Magnus Windblixt
- Status strategiska projekt, del i uppföljning av intern kontroll/Magnus Windblixt
- Aktuellt från Regionservice/Petra Larsson
- Återkoppling på två frågor ställda avseende textilärendet i juni/Petra Larsson
- Månadsuppföljning ekonomi/Conny Santana Dahlqvist, Ulrika Persson

§ 33 Remiss. Förändrings- och genomförandeplan för mål och strategi för
Framtidens hälsosystem SN
Ärendenummer: 2020-POL000027
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden avger yttrande på remissen om genomförandeplan för
Framtidens hälsosystem 2022-2025.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har översänt Förändrings- och genomförandeplan
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för Framtidens hälsosystem 2022-2025 till servicenämnden för synpunkter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-12
2. Servicenämndens yttrande på förändrings- och genomförandeplan för
Framtidens hälsosystem 2022-2025 2022-08-12
3. Beslutsförslag bilaga/protokollsutdrag HSN 2022-06-23
4. Förändrings- och genomförandeplan för Framtidens hälsosystem 20222025 2022-06-23
5. Beslutsförslag Förändrings- och genomförandeplan för mål och strategi
för Framtidens hälsosystem 2022-05-30

§ 34 Svar på initiativärende - Se över servicevärdarnas anställningsform
Ärendenummer: 2022-POL000265
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden anser initiativärendet besvarat med vad som anförs i
ärendet.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig skriftligt till förmån
för eget yrkande.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärende till servicenämnden föreslagit att
servicevärdarnas anställningsform ska vara tillsvidareanställning som
huvudregel, med vikariat som enda undantag.
Yrkande
Jonas Esbjörnsson (S) yrkar, med instämmande av Angela Everbäck (MP), bifall till initiativärendet.
Ordföranden yrkar avslag på Jonas Esbjörnsson (S) och Angela Everbäck (MP)
yrkande.
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifallit
ordförandes förslag.
Votering begärs och servicenämnden fastställer följande propositionsordning.
De som vill avslå Jonas Esbjörnsson (S) yrkande, med instämmande av Angela
Everbäck (MP) röstar JA och de som vill bifalla yrkandet röstar NEJ.
Voteringen utfaller med 7-JA röster mot 4 NEJ-röster.
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Nämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
JA-röster ges av: John Eklöf (M), Nicola Rabi (M), Helena Grahn (M), Mikael
Stamming (C), Paul Svensson (SD), Ola Johansson (SD) och Björn Liljedahl
(L).
NEJ-röster ges av: Jonas Esbjörnsson (S), Emma Yngvesson (S), Johan
Petersson (S) och Angela Everbäck (MP).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-12
2. Initiativärende 2022-06-17

§ 35 Svar på initiativärende - Parkeringssituationen för patienter på
Region Skånes sjukhus
Ärendenummer: 2022-POL000180
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden anser initiativärendet besvarat med vad som anförs i
ärendet.
Jäv
John Eklöf (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och deltar inte i
beslutet. Jonas Esbjörnsson (S) är ordförande under detta beslut.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig muntligt
till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Paul Svensson och Ola Johansson (båda SD) har i ett initiativärende till
servicenämnden föreslagit att servicedirektören ska ges i uppdrag att utarbeta ett
system så att de som söker vård inom Region Skånes vårdinrättningar kan nyttja
de tillhörande parkeringarna gratis under sitt besök.
Yrkande
Paul Svensson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordförande yrkar avslag på Paul Svensson (SD) yrkande.
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden bifallit
ordförandes förslag.
Votering begärs och servicenämnden fastställer följande propositionsordning.
De som vill avslå Paul Svensson (SD) yrkande röstar JA och de som vill bifalla
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yrkandet röstar NEJ.
Voteringen utfaller med 9-JA röster mot 2 NEJ-röster.
Nämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
JA-röster ges av: Nicola Rabi (M), Jonas Esbjörnsson (S), Katarina Ståhlberg
(KD), Helena Grahn (M), Mikael Stamming (C), Emma Yngvesson (S), Johan
Petersson (S) och Angela Everbäck (MP).
NEJ-röster ges av: Paul Svensson (SD) och Ola Johansson (SD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-09
2. Initiativärende 2022-04-07

§ 36 Initiativärende. Brott mot byggnadsavtal
Ärendenummer: 2022-POL000323
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden uppdrar åt fastighetsdirektören att bereda ärendet och
återkomma till servicenämnden.
Sammanfattning
Paul Svensson och Ola Johansson (båda SD) föreslår i ett initiativärende att
servicenämnden ger fastighetsdirektören i uppgift att utreda och kartlägga hur
de skrivna avtalen efterlevs av entreprenörer som har avtal med
regionfastigheter och deras underentreprenörer, på de byggarbetsplatser som
regionfastigheter ansvarar för runt om i Region Skåne, och återkomma med en
rapport till Servicenämnden när denna kartläggning är klar.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2022-08-25

§ 37 Anmälan av informationshandlingar SN augusti
Ärendenummer: 2022-POL000002
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-09
1.1 Protokollsutdrag kulturnämnden § 27
1.2 Bilaga delegationsordning kulturnämnden § 27
1.3 Protokollsutdrag sjukhusstyrelse Ystad § 30
1.4 Bilaga slutrapport optimerade vårdflöden
1.5 Protokollsutdrag regionfullmäktige § 55
1.6 Protokollsutdrag regionfullmäktige § 44
1.7 Bilaga program för att tillgodose personer med funktionsnedsättning
2022-2025

Vid protokollet

Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2022-09-02

John Eklöf
Ordförande

Angela Everbäck
Ledamot

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
SN 2022-08-26

3. Remiss. Förändrings- och genomförandeplan för mål och strategi för
Framtidens hälsosystem SN
Yttrandet belyser viktiga synpunkter ur ett serviceperspektiv, till exempel att Regionservice
inkluderas och involveras i planerings- och genomförandearbete. Andra förslag är mer
svårbegripliga utifrån hur de, konkret, skulle kunna bidra till att utveckla Framtidens
hälsosystem. Vi tänker särskilt på styckena om ett ”regionalt programkontor”.
Frågeställningar kring var vård ska bedrivas, var specialistvård ska placeras, patientflöden och
samarbete mellan olika aktörer är viktiga. Detta för att effektivisera, men framförallt för att
göra vården bättre och mer tillgänglig ur ett regionalt perspektiv. Ansvaret för att hantera
dessa frågor ligger dock i första hand på hälso- och sjukvårdsnämnden, med tjänstemannastöd
från Koncernkontorets avdelning för Hälso- och sjukvårdsstyrning. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har dessutom tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att arbeta med
Framtidens hälsosystem, med ytterligare tjänstemannastöd från Framtidskontoret.
Mot den bakgrunden är det svårt att se vad ytterligare en administrativ avdelning skulle
tillföra och det finns en överhängande risk för att den framför allt skulle leda till att viktiga
beslut om den skånska hälso- och sjukvårdens framtid flyttades längre bort från de folkvalda.
Det vore inte en önskvärd utveckling.

För Socialdemokraterna i Servicenämnden
Jonas Esbjörnsson

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

SN 2022-08-26

4. Svar på initiativärende - Se över servicevärdarnas anställningsform
En timavlönad anställning skapar hos många stress, press och en osäkerhet kring sin tillvaro.
Rädslan över att förlora möjligheten till arbete gör att man kanske inte vågar påtala eventuella
arbetsmiljöbrister, eller andra brister som bidrar till sämre villkor på arbetsplatsen. Detta är en
realitet för Region Skånes timavlönade servicevärdar. Denna osäkerhet kring sin
arbetssituation i kombination med att kontinuiteten på arbetsplatsen blir lidande innebär att
fler timavlönade anställningar riskerar att bidra negativt på vårdens kvalitet.
Vi menar att tillsvidareanställningar ska vara den rådande normen på svensk arbetsmarknad.
Så även i Region Skånes verksamheter. Det står i svaret att den styrande principen i Region
Skåne är ”att erbjuda trygga anställningar, där heltidstjänst är norm och […] vid
nyrekryteringar utgår Regionservice från att erbjuda tillsvidareanställningar”. Genom att
bifalla vårt förslag hade man på ett tydligare sätt kunnat säkerställa att detta följs.
Då vårt bifallsyrkande inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
För Socialdemokraterna i Servicenämnden
Jonas Esbjörnsson

