Servicenämnden
PROTOKOLL §§ 38-45
Datum

2022-09-23
1 (6)

Protokoll från Servicenämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2022-09-23 kl. 09.00-11.30
Digitalt via Teams

Beslutande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ordförande
John Eklöf (M) 1:e vice ordförande
Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande
Samuel Jonsson (M)
Helena Grahn (M)
Mikael Stamming (C)
Torbjörn Sköld (S), tjänstgörande ersättare för Emma Yngvesson (S)
Lena Axelsson (S), tjänstgörande ersättare för Johan Petersson (S)
Angela Everbäck (MP)
Paul Svensson (SD) (§§ 38-40)
Alexander Aardgaard (SD), tjänstgörande ersättare för Paul Svensson (SD) (§§
41-45)
Ola Johansson (SD)
Ersättare
Nicola Rabi (M)
Björn Liljedahl (L)
Katarina Ståhlberg (KD)
Linda Johnsson (S)
Umihana Rasovic Kasumovic (V)
Alexander Aardgaard (SD) (§§ 38-40)
Alexander Jonsson (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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2022-09-23

Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Lena Woin, ledningsstrateg, Regionfastigheter
Petra Larsson, servicedirektör
Patrik Lundström, kanslichef, Regionservice
Jenny K Andersson, Regionfastigheter
Susanna Pistemaa, Regionservice
Sebastian Sundel (L), politisk sekreterare
Annette Murray, facklig företrädare, SACO
Victor Lindén, facklig företrädare, Vision
Emelie Nilsson, sekreterare

§ 38 Val av justeringsperson
Jonas Esbjörnsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 39 Verksamhetsinformation
- Aktuellt från Regionfastigheter/Magnus Windblixt
- Status strategiska projekt, del i uppföljning av intern kontroll/Magnus
Windblixt
- Aktuellt från Regionservice/Petra Larsson
- Återkoppling på frågor avseende kök från förgående möte/Magnus Petersson
- Upphandlingsplan 2022 och 2023/Fatmire Konxheli, Sofie Arebom

§ 40 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SN
Ärendenummer: 2022-POL000004
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer verksamhetsberättelse för perioden januariaugusti 2022.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
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Sammanfattning
Servicenämndens verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti 2021
beskriver de aktiviteter som utförts inom förvaltningarna Regionfastigheter och
Regionservice under perioden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-16
2. Servicenämndens verksamhetsberättelse, jan-aug 2022, 2022-09-15

§ 41 Intern kontroll - uppföljning SN
Ärendenummer: 2022-POL000004
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden fastställer uppföljning av intern kontrollplan, januariaugusti 2022, för Regionfastigheter och Regionservice.
Protokollsanteckning
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Servicenämndens uppföljning av intern kontroll för perioden januari till augusti
2022 för Regionfastigheter och Regionservice.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-16
2. Servicenämndens interna kontrollplan uppföljning delår 2022, 2022-0916

§ 42 Yttrande över planeringsdirektiv 2023 SN
Ärendenummer: 2021-POL000492
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden överlämnar föreliggande yttrande inför arbetet med
verksamhetsplan med budget 2023 med plan för 2024–25.
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Samtliga närvarande ledamöter från sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
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Angela Everbäck (MP) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Angela Everbäck (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Umihana Rasovic Kasumovic (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Yttrande utifrån Regionstyrelsens planeringsdirektiv för 2023 med plan för
2024–25.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-20
2. Yttrande Servicenämnden 2022-09-12
3. Regionstyrelsens planeringsdirektiv 2023-2025 2022-06-07

§ 43 Hyresavtal fastigheten Lasarettet 5, Kristianstad
Ärendenummer: 2022-POL000296
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal enligt
förslag.
Sammanfattning
Inhyrning av ny lokal på 672 kvm åt förvaltning primärvård för att bedriva
verksamhet barnmorskemottagning och barnavårdscentral.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-26
2. Lasarettet 5, Kristianstad - hyresavtal

§ 44 Hyresavtal fastigheten Balgripen 2, Helsingborg
Ärendenummer: 2022-POL000325
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal enligt
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förslag.
Sammanfattning
Verksamheten är idag placerad på vårdcentralen Laröd i Helsingborg och utökar
nu med en filial i Mariastaden.
Inhyrning av ny lokal på 447 kvadratmeter åt förvaltning primärvård för att
bedriva verksamhet i filial till vårdcentral Laröd, bland
annat barnmorskemottagning och barnavårdscentral.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-26
2. Balgripen 2 - hyresavtal

§ 45 Hyresavtal fastigheten Vintergäcken 2, Helsingborg – omförhandling
och tilläggsavtal
Ärendenummer: 2022-POL000326
Servicenämndens beslut
1. Servicenämnden ger fastighetsdirektören i uppdrag att signera avtal enligt
förslag.
Sammanfattning
Tilläggsavtal med anledning av ombyggnation och lokalanpassning av
vårdcentral i Påarp samt ny inhyrd yta om 256 kvadratmeter. Övriga
avtalsvillkor löper på oförändrade.
Införhandlat i tilläggsavtal är följande:
●
●

Region Skånes gränsdragningslista
Grön bilaga

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-26
2. Vintergäcken 2 - tillägg hyresavtal
3. Vintergäcken 2 - befintligt hyresavtal

Vid protokollet
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Emelie Nilsson
Sekreterare

Justeras 2022-09-30

Inger Tolsved Rosenkvist
Ordförande

Region Skåne

Jonas Esbjörnsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
SN 2022-09-23
3. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SN
Då vi socialdemokrater hade ett annat förslag till budget för Region Skåne lämnar vi en
protokollsanteckning på verksamhetsberättelsen.
Servicenämndens verksamhet är helt nödvändig för att vården ska fungera. För att ge
verksamheten nödvändiga resurser skrev vi i vårt budgetförslag att ”den skånska sjukvården
ska ges möjlighet att anställa fler medicinska sekreterare samt servicemedarbetare under 2022”.
Många rekryteringar av servicemedarbetare har varit visstidsanställningar. Vi har tidigare
kritiserat anställningsformen för dessa medarbetare och även lyft frågan i ett initiativärende,
som avslogs. Det är positivt att det pågår ett arbete med att se över och minska antalet
tidsbegränsade anställningar till förmån för tillsvidareanställningar. Det är viktigt att detta
implementeras så fort som möjligt, för den enskildes skull men också för verksamhetens skull.

För Socialdemokraterna i servicenämnden
Jonas Esbjörnsson (S)

1

Servicenämnden 20220923
Protokollsanteckning
Ärende 3. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SN
Ärendenummer: 2022-POL000004
Miljöpartiet vill framhålla det positiva med att Region Skåne investerat i egenägd
förnybar energi. Resultatet för egenproducerad el t o m augusti visar att
vindkraftverken avviker positivt med +18,6 miljoner kronor. Huvudsakligen beror
detta på elprisets utveckling men även på produktionen som är cirka 20 procent
högre än budget för januari till augusti. Prognosen är förbättrad med +23,0 miljoner
kronor.
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning

Servicenämnden 20220923
3. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SN
En budget i balans har inte kunnat nås under januari - augusti 2022. Vänsterpartiet har i

Region Skåne lagt ett annat budgetförslag. Vänsterpartiets budget hade inneburit en
budget i balans för Servicenämnden.

För Vänsterpartiet
Umihana Rasovic Kasumovic

Servicenämnden 20220923
Protokollsanteckning

Ärende 4. Intern kontroll - uppföljning SN
Ärendenummer: 2022-POL000004
Miljöpartiet noterar att utmaningen med kompetensförsörjning riskerar påverka
verksamheterna utvecklingsmöjligheter på ett negativt sätt. Att samarbete med både
övriga nämnder, verksamheter och arbets-samt utbildningsväsendet är centralt.
Tillsammans med kommunikationsinsatser för att förstärka kunskap.
Regionfastigheter
Risk för att implementeringen av ett nytt fastighetssystem leder till driftstörningar på
grund av ökad arbetsbelastning och nya arbetssätt vilket kan leda till försämrad
driftsäkerhet.
Risk för bristande IT-säkerhet kring våra fastighetssystem på grund av oklar
organisatorisk struktur vilket kan leda till störningar hos berörda verksamheter.
Risk för att beslutade standarder inte implementeras och integreras med/kopplas till
PTS, på grund av brist på kunskap och resurser, vilket kan leda till felaktiga beslut
och ökade kostnader.
Risk för att energieffektiviserande åtgärder inte genomförs på grund av brist på
kompetens och kapacitet vilket kan leda till att uppsatta energimål inte nås.
Regionservice
Regionservice
Risk att matsvinnet inte minskar på grund av bristande samarbete med vården, vilket
kan leda till onödig mycket avfall samt ökade kostnader.
Matsvinnsmätning genomförd Q2 2022. Matsvinnet uppgår till 28 procent, jämfört
med 32,7 procent 2020 (basår).
För att fortsätta minska matsvinnet behöver arbete göras kopplat till
beteendeförändring, bland annat kopplat till kommunikation mellan vård, personal
som beställer maten, servicepersonal och patient. Kommunikationsinsatser är en
identifierad förbättringsåtgärd.
Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
SN 2022-09-23

5. Yttrande över planeringsdirektiv 2023 SN
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv på grund av att dessa utgår
från planen i gällande budget.
Socialdemokraterna tog i sin budget höjd för större ökning av behoven än Alliansen gjorde
och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha kunnat användas för att
stärka verksamheten framåt. Det råder dock inga tvivel om att förutsättningarna har förändrats
i och med det rådande världsläget, vilket medför och kan komma att medföra utmaningar för
Regionfastigheter, Regionservice och Region Skåne i stort.

För Socialdemokraterna i Servicenämnden
Jonas Esbjörnsson

Protokollsanteckning
Servicenämnden 20220923
Ärende 5 ”Yttrande över planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och
budget 2023 med plan för 2024 och 2025”

Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer
redogöra för våra satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Ola Johansson

Alexander Aardgaard

_________________________________________________________________________________________________________________
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Servicenämnden 20220923
Protokollsanteckning
Ärende 5. Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2023
med plan för 2024 och 2025 SN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Miljöpartiet avstod från att delta i beslutet.
Miljöpartiet noterar att området ”Långsiktig stark ekonomi” för Servicenämnden
erhåller riskbedömning 12= sannolik, kännbar. Den högre riskbedömningen är
kopplat till att det finns en stor risk att förvaltningarnas ekonomiska resultat blir
starkt påverkat av det osäkra omvärld.
Nämndens möjligheter att nå målet bedöms vara delvis/mindre goda.
Miljöpartiet är enig bedömningen, men vill framhålla det positiva med att Region
Skåne investerat i egenägd förnybar energi. Resultatet för egenproducerad el t o m
augusti visar att vindkraftverken avviker positivt med +18,6 miljoner kronor.
Huvudsakligen beror detta på elprisets utveckling men även på produktionen som är
cirka 20 procent högre än budget för januari till augusti. Prognosen är förbättrad med
+23,0 miljoner kronor.
Regionfastigheter
Med utgångspunkt i rådande omvärldsläge finns risk för höga och ökande kostnader
inom många områden, där särskilt energipriser och byggkostnader har påverkan på
förvaltningens uppdrag. Sammantaget kan detta också ha negativ påverkan på
Region Skånes långsiktiga ekonomi.
Regionservice
De ekonomiska förutsättningarna för planperioden präglas starkt av världsläget.
Kostnadsökningar kan konstateras på flera områden.

Angela Everbäck
Ledamot Servicenämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Servicenämnden 20220923
Ärende 5. Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024
och 2025 SN
I Vänsterpartiets budgetförslag förstärkte Vänsterpartiet Region Skånes totala finansiering och
tog höjd för större ökning av behoven än vad Alliansen gjorde. Vänsterpartiets budgetförslag
hade kunnat stärkta verksamheten framåt. Förutsättningarna har förändrats på grund av
rådande världsläget och det rådet inga tvivel att det kommer att medföra utmaningar för
Regionfastigheter, Regionservice och Region Skåne i stort.
För Vänsterpartiet
Umihana Rasovic Kasumovic

