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B eslutande
C arl Johan Sonesson (M), ordförande
H enrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
A nna Jähnke (M)
A nna Mannfalk (M)
P er E inarsson (KD)
L isa Flinth (L ) tjg ersättare för Gilbert Tribo (L )
N iclas N ilsson (SD)
Marlen Ottesen (SD)
P aul Svensson (SD)
A nna-L ena H ogerud (S)
Mattias Olsson (S)
C arina Svensson (S)
A lexandra Thomasson (V)
Mätta Ivarsson (MP )
B irte Sandberg (C )
E rsättare
C arina Zachau (M)
Daniel Jönsson L yckestam (M)
Malin A hlström (M)
A nna Ingers (S)
Maria Wharton Stjärnskog (S)
Jacqueline Maly (SD)
P atrik Ohlsson (SD)
P atrik Milton (V)
A ngelika Svensson (V)
A nders L undström (KD)
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Ö vriga
L ars-Åke R udin, tf. regiondirektör
Thorbjörn L indhqvist, kanslidirektör
A nders L undin, tf. ekonomidirektör
P ia L undbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
A nna Strömblad, kommunikationsdirektör
R ichard Gullstrand, tf. utvecklingsdirektör
Åsa A dolfsson, enhetschef
David Stenergard (M), kanslichef
A nn van der Veeg H eberlein, politisk sekreterare (M)
Tony Johansson, kanslichef (S)
A manda L undblad, politisk sekreterare (MP )
L inus H annedahl, politisk sekreterare (C )
A mir Jawad, politisk sekreterare (L )
Martin H allander, politisk sekreterare (KD)
N iklas Sjöberg, politisk sekreterare (SD)
Ingvar Thell, sekreterare

§ 218 Val av justeringsperson
H enrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 219 Verksamhetsinformation
-

R D-informerar
o

-

A ktuella pensionsavgångar inom koncernledningen
Föreslagen organisationsförändring inom tjänstemannaorganisationen ska inom kort samverkas med facken

E konomisk uppföljning 2022. A nders L undin, tf. ekonomidirektör

§ 220 Anmälan av informationshandlingar RS november
Ä rendenummer: 2022-P OL 000002
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
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1 . R apport 2022-1 1 -1 4

§ 221 Anmälan av delegationsbeslut RS november
Ä rendenummer: 2022-P OL 000001
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
R egionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1 . R apport 2022-1 1 -08

§ 222 Redovisning av inkomna remisser RS november
Ä rendenummer: 2022-P OL 000021
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
R edovisning av inkomna remisser där R egion Skåne erbjuds att lämna yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1 . R emisslista 2022-1 1 -03

§ 223 Redovisning av ej behandlade initiativärenden RS november
Ä rendenummer: 2022-P OL 000022
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
R edovisning avseende ej avgjorda initiativärenden i regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1 . R apport 2022-1 1 -02

Region Skåne

D atum

4 (1 6)

2022-1 1 -1 5

§ 224 Redovisning av ej avgjorda motioner november
Ä rendenummer: 2022-P OL 000023
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1 . R egionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
R edovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.
I ärendet finns följande dokument
1 . R edovisning 2022-1 1 -09

§ 225 Skånes befolkningsprognos 2022-2031
Ä rendenummer: 2022-P OL 00031 8
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen lägger Skånes befolkningsprognos 2022–2031 till
handlingarna.
2. R egionstyrelsen uppmanar alla nämnder och förvaltningar att nyttja
Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete.
Sammanfattning
Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett
viktigt underlag i R egion Skånes planeringsarbete. E nligt den nya
befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med 8,5 procent
eller 1 1 9 000 invånare, från 1 402 425 den 31 december 2021 , till cirka 1 521
000 invånare år 2031 .
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-08-29
2. Skånes befolkningsprognos 2022–2031

§ 226 Ägaranvisning ALMI Företagspartner Skåne AB 2023
Ä rendenummer: 2022-P OL 000269
Regionstyrelsens beslut
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1 . R egionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till ägaranvisning för
A lmi Företagspartner Skåne A B .
Reservation
N iclas N ilsson (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget
yrkande.
Sammanfattning
A lmi Företagspartner Skåne A B ägs av A lmi Företagspartner A B (51 %) och
R egion Skåne (49 %). Ä garna, A lmi Företagspartner A B och R egion Skåne, har
gemensamt tagit fram förslag till ägaranvisningar för styrelsen i A lmi
Företagspartner Skåne A B för 2023.
Y rkande
N iclas N ilsson (SD) yrkar att följande stryks i ägaranvisningen punkt ett under
U ppdrag: ”.. kvinnor och personer med utländsk bakgrund samt.. ” i följande
stycke:
”B olaget ska ha ett särskilt fokus på kvinnor och personer med utländsk
bakgrund samt företagande i tidiga skeden. B olaget ska bidra till utveckling och
kommersialisering av företag med kunskapsintensiva affärsidéer, t.ex. genom
samverkan med science parks samt inkubatorer och andra akademinära
miljöer.”
H enrik Fritzon (S) yrkar avslag på N iclas N ilssons (SD) yrkande
H enrik Fritzon (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
B irte Sandberg (C ) yrkar avslag på N iclas N ilssons (SD) yrkande
B irte Sandberg (C ) yrkar bifall till ordförandens förslag.
A lexandra Thomasson (V) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mätta Ivarsson (MP ) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden yrkar avslag på N iclas N ilssons yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-06-1 5
2. A lmi Skåne - Ä garanvisning 2023
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§ 227 Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom
vårdområdet avancerad bäckenkirurgi som nationell högspecialiserad vård
Ä rendenummer: 2022-O001 896
Regionstyrelsens beslut
1 . R egion Skåne ansöker om nationell högspecialiserad viss vård inom
vårdområdet avancerad bäckenkirurgi.
2. R egiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att R egion Skåne ansöker om N H V inom
utlyst område. A vancerad bäckenkirurgi utgör redan idag ett profilområde på
Skånes universitetssjukhus (Sus) och ingår i ett regionalt kompetenscentrum
med ett väl etablerat tvärdisciplinärt samarbete med välfungerande verksamhet
för multidisciplinär mottagning och operation, ett resultat av flerårigt samarbete
mellan engagerade discipliner. Den absoluta majoriteten av den typ av ingrepp
som omfattas av nu aktuell N H V-uppdrag i Södra sjukvårdsregionen utförs
således redan idag på Sus.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 0-05
2. N H V ställningstagande Sus
3. E konomiskt förtydligande Sus
4. Socialstyrelsens utlysning
5. Socialstyrelsens beslut

§ 228 Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom
vårdområdet svåra hudsymtom som nationell högspecialiserad vård
Ä rendenummer: 2022-O001 900
Regionstyrelsens beslut
1 . R egion Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom
vårdområde viss vård vid svåra hudsymptom.
2. R egiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar R egion Skåne att ansöka om N H V inom
utlyst område. H udmottagningen L und vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är
en av fåtal sjukvårdsinrättningar som har dedikerade vårdplatser för svårt
hudsjuka. L äkarkompetens på hudmottagningen för patientgruppen tillsammans
med viktig kompentens inom vårdpersonal på avdelningen finns och är
väletablerad sedan många år tillbaka. Det finns ett utarbetat samarbete med
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övriga berörda kliniker såsom kärl, infektion, internmedicin, reumatologen,
njursjukvården med flera.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 0-05
2. N H V ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

§ 229 Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom
vårdområdet resttillstånd efter polio som nationell högspecialiserad vård
Ä rendenummer: 2022-O001 899
Regionstyrelsens beslut
1 . R egion Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde resttillstånd efter polio.
2. R egiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar R egion Skåne att ansöka om N H V inom
utlyst område. Sus är idag ett av tre ställen i Sverige som bedriver specialistvård
för den aktuella patientgruppen. E n N H V-enhet kommer också att stärka den
forskning som bedrivits vid Skånes universitetssjukhus (Sus) sedan 20 år kring
resttillstånd efter polio.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-09-29
2. N H V ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

§ 230 Ansökningsförfrågan angående att bedriva viss vård inom
vårdområdet tarmrehabilitering för barn som nationell högspecialiserad
vård
Ä rendenummer: 2022-O001 902
Regionstyrelsens beslut
1 . R egion Skåne ansöker om nationell högspecialiserad viss vård inom
vårdområdet tarmrehabilitering för barn.
2. R egiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
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Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att R egion Skåne ansöker om N H V inom
utlyst område. Verksamhetsområde barnmedicin på Skånes universitetssjukhus
(Sus) har under många år byggt upp den högspecialiserade kunskap och
kompetens som behövs inom tarmsviktsvården för att utreda, vårda och
behandla patienter med svår tarmsvikt med bibehållen patientsäkerhet, liksom
att bistå med högspecialiserad kunskap till patienternas hemortssjukhus.
Det finns även en välfungerande transition från barnsjukvård till vuxensjukvård,
samt ett etablerat gott omhändertagande inom vuxensjukvården på Skånes
universitetssjukhus. Det föreligger också mycket goda samarbeten regionalt och
nationellt sedan många år.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 0-05
2. N H V ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

§ 231 Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan och budget 2023
Ä rendenummer: 2021 -P OL 000492
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen godkänner R egionsamverkan Sydsveriges förslag till
handlingsplan och budget för 2023 med utblickar för 2024 och 2025.
Finansiering tas ur regionstyrelsens budget.
2. B eroende på R egionsamverkan Sydsveriges styrelsebeslut i december avseende uppdrag för bredband behöver justering eventuellt göras i handlingsplanen så den överensstämmer med beslut för bredband.
Sammanfattning
R egionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan R egion B lekinge, R egion
H alland, R egion Jönköpings län, R egion Kalmar län, R egion Kronoberg och
R egion Skåne kring infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur,
arbetsmarknad och kompetensförsörjning, bredband och digitalisering,
energiförsörjning och kunskapsunderlag. A ntalet invånare i Sydsverige
representerar 26% av Sveriges befolkning, när vi agerar tillsammans får vi
tillräcklig tyngd för att kunna påverka vilket innebär att påverkansarbete är i
fokus för organisationen. För 2023 prioriteras insatser samt påverkansarbete
gällande energiförsörjning, bredbandsinfrastruktur och digitalisering samt
påverkansarbete i utredningen kring kultursamverkansmodellen.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 1 -09

Region Skåne

D atum

9 (1 6)

2022-1 1 -1 5

2. R egionsamverkan Sydsverige - H andlingsplan och budget 2023 med
utblickar för 2023 och 2024

§ 232 Upplösning av samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma och
ingående i gemensamt samordningsförbund Finsam B urlöv-KävlingeLomma-Staffanstorp
Ä rendenummer: 2020-P OL 000491
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1 . U nder förutsättning att samtliga övriga förbundsmedlemmar fattar
motsvarande beslut godkänner regionfullmäktige upplösningen av
Samordningsförbundet Kävlinge-L omma och att det träder i
likvidation den 1 januari 2023.
2. U nder förutsättning att samtliga övriga förbundsmedlemmar fattar
motsvarande beslut godkänner regionfullmäktige bildandet av
Samordningsförbundet B urlöv-Kävlinge-L omma-Staffanstorp från den 1
januari 2023 samt den för det nya samordningsförbundet föreslagna
förbundsordningen.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås regionfullmäktige ställa sig bakom en sammanslagning
av samordningsförbunden Finsam Kävlinge-L omma och Finsam B urlövStaffanstorp från den 1 januari 2023, samt att Samordningsförbundet KävlingeL omma upplöses och att det träder i likvidation från den 1 januari 2023.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 0-1 3
2. Förbundsordning för Samordningsförbundet B urlöv-Kävlinge-L ommaStaffanstorp

§ 233 Skattesats 2023
Ä rendenummer: 2021 -P OL 000492
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1 . R egionfullmäktige fastställer för 2023 en skattesats om 1 1 ,1 8 kr.
P rotokollsanteckning
Samtliga närvarande socialdemokrater deltar inte i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
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A lexandra Thomasson (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Mätta Ivarsson (MP ) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
B irte Sandberg (C ) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Skattesats ska beslutas av regionfullmäktige innan november månads utgång.
Förslaget innebär en oförändrad skattesats om 1 1 ,1 8 kr.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 1 -02

§ 234 Komplettering av reglemente för God ekonomisk hushållning och
intern kontroll - Resultatutjämningsreserv RUR
Ä rendenummer: 2020-P OL 000532
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår R egionfullmäktige följande:
1 . R egionfullmäktige beslutar att komplettera reglemente för god
ekonomisk hushållning och intern kontroll, att även omfatta hantering av
resultatutjämningsreserv.
Sammanfattning
E nligt kommunallagen ska reglementet för god ekonomisk hushållning även
beskriva principer för hantering av resultatutjämningsreserv om man har för
avsikt att utnyttja möjligheten att göra avsättning till en resultatutjämningsreserv
i balanskravsresultatet. Förestående ärende är en komplettering av reglementet
för god ekonomisk hushållning och intern kontroll, för att omfatta principer för
hantering av resultatutjämningsreserv i R egion Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 0-1 1
2. P rinciper och regelverk för resultatutjämningsreserv i R egion Skåne

§ 235 B olagsordning Visit Skåne AB
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Ä rendenummer: 2022-P OL 000383
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1 . R egionfullmäktige fastställer bolagsordning för Visit Skåne A B .
P rotokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP ) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
R egionfullmäktige beslöt 2022-06-1 4 § 42 att Tourism in Skåne A B och E vent
in Skåne A B fusioneras in i B usiness R egion Skåne A B . R egionfullmäktige har
att fastställa bolagsordning för det nya bolaget Visit Skåne A B . Styrelsen i
R egion Skåne H olding A B har berett ärendet 2022-1 1 -09.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 1 -1 5
2. B olagsordning Visit Skåne A B
3. Styrelsen R egion Skåne H olding A B :s beslut 2022-1 1 -09 § 9

§ 236 Motion. Stärk folkhälsan i Skåne
Ä rendenummer: 2021 -P OL 000348
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen återremitterar motionen till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
H enrik Fritzon (S), A nna-L ena H ogerud (S) och Yvonne A ugustin (S) har i en
motion föreslagit bland annat att R egion Skåne antar en folkhälsostrategi.
H älso- och sjukvårdsnämnden remitterade 2022-06-27 § 98 motionssvaret till
regionala utvecklingsnämnden för yttrande inför slutligt ställningstagande i
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Y rkande
H enrik Fritzon (S) yrkar på återremiss av motionen.
Ordföranden yrkar bifall till H enrik Fritzons (S) förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1 . Motionssvar 2022-05-24
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2. Motion 2021 -07-02
3. R egionala utvecklingsnämndens beslut 2022-09-30 § 75
4. R egionala utvecklingsnämndens yttrande 2022-08-22

§ 237 Motion. E n barnmorska per aktiv förlossning
Ä rendenummer: 2021 -P OL 000529
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande
1 . R egionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
A lexandra Thomasson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP ) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
P rotokollsanteckning
Marlen Ottesen (SD) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP ) har i en motion föreslagit att R egion Skåne inför ett tydligt
mål om en barnmorska per aktiv förlossning, det vill säga att en barnmorska
enbart ska hantera en aktiv förlossning åt gången, samt att hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur målet ska
nås, med konkreta åtgärder, en tidsplan samt beräkning på hur mycket resurser
som behöver tillföras förlossningsvården för nå målet.
Y rkande
H enrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
A lexandra Thomasson (V) yrkar bifall till motionen.
Mätta Ivarsson (MP ) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag på H enrik Fritzons (S), A lexandra Thomassons (V)
och Mätta Ivarssons (MP ) yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1 . Motionssvar 2022-08-23
2. Motion 2021 -1 1 -1 2

§ 238 Motion - Ö ka produktionen av förnybar el
Ä rendenummer: 2022-P OL 000059
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1 . Motionen anses besvarad.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
A lexandra Thomasson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP ) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Miljöpartiet i R egion Skåne har lagt fram en motion, daterad 2 februari 2022,
där man yrkar på att R egion Skåne 1 ) utreder hur regionen kan växla upp
produktionen av egenproducerad förnybar el och 2) att R egion Skåne utifrån
utredningen föreslår investeringar i egenproducerad förnybar el.
Y rkande
H enrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
A lexandra Thomasson (V) yrkar bifall till motionen.
Mätta Ivarsson (MP ) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag på H enrik Fritzons (S), A lexandra Thomassons (V)
och Mätta Ivarssons (MP ) yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
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hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-08-1 1
2. Motion från Miljöpartiet, 2022-02-08

§ 239 Motion. E n jämlik och tillgänglig öppenvårdsgynekologi i hela Skåne
Ä rendenummer: 2021 -P OL 00041 8
Regionstyrelsens beslut
R egionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1 . R egionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
A lexandra Thomasson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP ) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
H enrik Fritzon (S), A nna-L ena H ogerud (S) och C arina Svensson (S) har i en
motion föreslagit att R egion Skåne antar en handlingsplan för en jämlik och
tillgänglig öppenvårdsgynekologi i hela Skåne.
Y rkande
H enrik Fritzon (S) yrkar bifall till motionen.
A lexandra Thomasson (V) yrkar bifall till motionen.
Mätta Ivarsson (MP ) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag på H enrik Fritzons (S), A lexandra Thomassons (V)
och Mätta Ivarssons (MP ) yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.

Region Skåne

D atum

1 5 (1 6)

2022-1 1 -1 5

I ärendet finns följande dokument
1 . Motionssvar 2022-09-1 3
2. Motion 2021 -09-09

§ 240 Svar initiativärende Genomför ombudgetering för att stoppa
sparpaketen
Ä rendenummer: 2022-P OL 000331
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen avslår initiativärendet.
Reservation
Samtliga närvarande socialdemokrater reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till eget yrkande.
A lexandra Thomasson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP ) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
H enrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen 2022-08-09
att, efter juli månads uppföljning, ombudgetera möjliga medel till
sjukvårdsnämnder med redovisade underskott från andra poster med överskott.
Y rkande
H enrik Fritzon (S) yrkar bifall till initiativärendet.
A lexandra Thomasson (V) yrkar bifall till initiativärendet.
Mätta Ivarsson (MP ) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden yrkar avslag på H enrik Fritzons (S), A lexandra Thomassons (V)
och Mätta Ivarssons (MP ) yrkande.
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att styrelsen har bifallit
hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1 . B eslutsförslag 2022-1 1 -1 0

Region Skåne

D atum

1 6 (1 6)

2022-1 1 -1 5

§ 241 Initiativärende angående att anställa egna tolkar på de större
sjukhusen
Ä rendenummer: 2022-P OL 000397
Regionstyrelsens beslut
1 . R egionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att bereda ärendet och
återkomma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
H enrik Fritzon (S) föreslår i ett initiativärende till regionstyrelsen 2022-1 1 1 5 att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med en utredning om vilka fördelar det skulle innebära att införa
fast anställda tolkar på regionens större sjukhus
I ärendet finns följande dokument
1 . Initiativärende 2022-1 1 -1 5

Ingvar Thell
Sekreterare

C arl Johan Sonesson
Ordförande

Region Skåne

H enrik Fritzon
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Regionstyrelsen 2022-11-15
Ärende 16. Skattesats 2023

Det är uppenbart att det inte går att finansiera den skånska sjukvården nästa år med nuvarande
skattesats. Skåne har landets tredje lägsta skattesats och den behöver närma sig rikssnittet om
Region Skåne ska kunna undvika stora nedskärningar i sjukvården. Av denna anledning deltar
vi inte beslutet och återkommer i vårt budgetförslag med vår syn på skattesatsen
För Socialdemokraterna i regionstyrelsen
Henrik Fritzon (S)

1

R egionstyrelsens sammanträde 2022-11-15

P rotokollsanteckning
Ä rende 16. Skattesats 2023
V änsterpartiet valde att inte delta i beslutet kring skattesats. V i fick tillgång till beräkningsunderlaget först i
fredags kväll och väljer därför att återkomma med yrkande kring skattesats i samband med att vi lägger
fram vårt förslag till budget för 2023

K ristianstad 2022-11-15

F ör Vänsterpartiet i R egion Skåne

A lexandra Thomasson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen 2022-11-15
Protokollsanteckning
Ärende 16. Skattesats 2023
Miljöpartiet återkommer med ett samlat förslag på budget och skattesats och avstår därmed
från att delta i dagens beslut.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Centerpartiet i Region Skåne

PROTOKOLLSANTECKNING
2022-11-15
Sida 1 (1)

PROTOKOLLSANTECKNING

16. Skattesats 2023
Ärendenummer 2021-POL000492

Centerpartiet valde att avstå från att delta i beslutet rörande skattesats 2023 och kommer att
återkomma till vårt yrkande rörande skattesatsen tillsammans med vårt förslag till budget för
Region Skåne.

För Centerpartiet i regionstyrelsen den 15 november 2022,
Birte Sandberg (C)

Centerpartiet i Region Skåne
291 89 Kristianstad
Besök: Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
centerpartiet.se/skane

Regionstyrelsen 2022-11-15
Protokollsanteckning
Ärende 18. BolagsordningVisit Skåne

Det finns inget som talar för att en fusionering av bolagen Tourism och Event skulle gynna
verksamheterna, vilka har helt olika inriktning och kompetenser. Miljöpartiet stöttade inte
avvecklandet av Event som eget bolag utan föreslog istället att Event skulle kunna bli ett
självständigt dotterbolag till Tourism i den nya bolagsstrukturen.
Eftersom regionfullmäktige tidigare i år beslutade om att anta den nya bolagsstrukturen så
motsätter vi oss inte den nya bolagsordningen som nu är uppe till beslut i regionstyrelsen,
men vi vill betona att Miljöpartiet har drivit en annan linje vad gäller organisationen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

R egionstyrelsens sammanträde 2022-11-15

R eservation
Ä rende 20. Motion. En barnmorska per aktiv förlossning
I valrörelser är det enkelt att lova, när det sedan kommer förslag på bordet att hantera är vallöftena
glömda. Det är ett svek mot såväl gravida kvinnor som barnmorskorna. I februari 2022 kunde vi läsa i
tidningen att förlösande barnmorskor slutade pga. regionpolitikernas skryt.
S ommaren hanterades och löstes av barnmorskorna själva, genom upprop på sociala medier från
personalen lockades medarbetare till verksamheten. Det är dags att vi som politiker är redo att dela bördan
med medarbetarna och leverera rimliga arbetsförhållande och en rimlig förlossningsvård för de skånska
kvinnorna. Det enda rimliga vore att bifalla motionen, något som inte den styrande alliansen eller
S verigedemokraterna ställde sig bakom.
Då vårt bifallsyrkande föll väljer vi att reservera oss mot beslutet.

K ristianstad 2022-11-15

F ör Vänsterpartiet i R egion Skåne

A lexandra Thomasson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen
2022-11-15
Reservation
Ärende 20: Motion. En barnmorska per aktiv förlossning
Förlossningsvården i Skåne har under lång tid varit under hård press. Larmrapporterna från
barnmorskor har avlöst varandra och läget har varit, och är, fortfarande ansträngt.
Miljöpartiet har länge kämpat för mer resurser och större fokus på förlossningsvården. Det är
uppenbart att stressen och arbetsbördan behöver minska för alla yrkeskategorier som jobbar
på Skånes förlossningsavdelningar.
Vår motion handlar om att gå från ord till handling. Att en barnmorska endast ska hantera en
aktiv förlossning åt gången kan inte stanna vid ett mål i interna dokument. Det är uppenbart
att målet inte nås, och därför krävs det en tydlig handlingsplan för hur målet ska nås, med
konkreta åtgärder, en tidsplan och hur mycket resurser som behöver tillföras. Varför styret
med samarbetspartiet Sverigedemokraterna säger nej till detta är svårt att förstå. Varför vill
man inte förbättra för personalen på våra förlossningsavdelningar? Ser man inte problemen?
Vi vill också poängtera att det uppdrag som Socialstyrelsen har, och som används som skäl
till att besvara vår motion, ska redovisas redan i höst. Det är alltså inget skäl till att Region
Skåne inte kan påbörja arbetet med att se till att målet om en barnmorska per aktiv
förlossning blir verklighet. Inte heller är nämndens beslut om en sammanhållen vårdkedja
eller caseload, ett förslag som Miljöpartiet la, ett skäl till att inte ta fram en handlingsplan.
Det är två helt olika saker.
Vi kan bara beklaga att styret ännu en gång avstår möjligheten att stärka den skånska
förlossningsvården. Det är kanske ännu mer anmärkningsvärt att partier som hade exakt
detta förslag som vallöfte redan några veckor efter valdagen röstar mot förslaget. Hade viljan
funnits hade motionen bifallits. Nu blandar man istället ihop äpplen med päron för att
bortförklara varför Region Skåne inte ska utreda hur arbetsmiljön för barnmorskor kan bli
bättre. Det är under all kritik.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att inte föreslå att motionen ska bifallas.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

P rotokollsanteckning
R egionstyrelsen 2022-11-15.
Ä rende 20 ” M otion. En barnmorska per aktiv förlossning”
K vinnors hälsa och kvinnosjukdomar är ett prioriterat område för oss. Det ska
därmed finnas utrymme för en personcentrerad vård och differentierade
vårdformer för gravida och födande kvinnor i Skåne. Det ställer möjligen ökade
krav på bemanning och i nuläget befinner sig förlossningsvården i kris och primärt
behöver vi säkerställa en säker, jämlik och tillgänglig förlossningsvård över hela
Skåne i första hand.
Det bedrivs i nuläget flera projekt inom förlossningsvården och detta i
kombination med personalbristen gör att vi ser det som svårt att genomföra i
nuläget. Sverigedemokraterna har som mål att ha minst en barnmorska per
förlossning och två vid själva födseln, som enligt studier visar att
förlossningsskadorna då minskar markant.

F ör Sverigedemokraterna Region Skåne
N iclas N ilsson (SD)
M arlene Ottessen (SD)
P aul Svensson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________

S verigedemokraterna Region S kåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
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R egionstyrelsens sammanträde 2022-11-15

R eservation
Ä rende 22. Motion. Öka produktionen av förnybar el
H ållbar utveckling utifrån ett miljö- och klimatperspektiv är centrala frågor för Vänsterpartiet.
O mställningen till ett hållbart samhälle går idag alldeles för långsamt. Därför vill vi se stora
satsningar inom alla regionens verksamheter. Dessa satsningar bör innefatta att regionens
fastigheter klimatanpassas och energieffektiviseras, att kollektivtrafiken byggs ut och görs billigare
samt att regionen gör sig självförsörjande på el genom förnybar energi.
Idag äger Region Skåne ett antal vindkraftverk som försörjer en väsentlig del av verksamheternas
energibehov och detta borde ganska enkelt kunna utökas ytterligare.
Då vårt yrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

K ristianstad 2022-11-15

F ör Vänsterpartiet i R egion Skåne

A lexandra Thomasson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen
2022-11-15
Reservation
Ärende 21. Motion. Öka produktionen av förnybar el
Miljöpartiet har lämnat in en motion för att det i det rådande läget vad gäller klimat, miljö
och långsiktig hållbarhet är rimligt att vi i Skåne tar ett tydligt och rejält ansvar för vår
elförsörjning.
Miljöpartiet vill att Region Skåne ska vara en drivande kraft i omställningen till förnybar
energi. Vi vill att målsättningen ska vara att Skåne producerar lika mycket energi som vi gör
av med, och en plan för hur det kan gå till. Vi vill också att Region Skåne investerar i fler
vindkraftverk samt att det installeras solpaneler på fler av regionens byggnader, med målet
att Region Skåne ska täcka sitt eget energibehov.

Vi reserverar oss mot beslutet att motionen inte förslås bifallas.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

R egionstyrelsens sammanträde 2022-11-15

R eservation
Ä rende 22. Motion. En jämlik och tillgänglig öppenvårdsgynekologi i hela Skåne
D et ska inte spela någon roll vem du är, vilken utbildning du har eller var du bor. Sjukvården ska finnas där
för alla. Så ser det inte ut, vilket vi är plågsamt medvetna om. På vissa orter är tillgången stor medans det
på andra inte finns någonting alls. D et handlar inte enkom om brist på utbildade specialister utan om
politikens ideologiska prioriteringar.
V i yrkade bifall till motionen, då det ligger i vårt uppdrag att säkerställa en jämlik och tillgänglig vård. D å
detta inte blev styrelsens beslut väljer vi att reservera oss mot beslutet till förmån för eget yrkande.

K ristianstad 2022-11-15

F ör Vänsterpartiet i R egion Skåne

A lexandra Thomasson, ledamot i regionstyrelsen för Vänsterpartiet

Regionstyrelsen
2022-11-15
Reservation
Ärende 22. Motion. En jämlik och tillgänglig öppenvårdsgynekologi
i hela Skåne
Miljöpartiet vill se en vård som sätter patienten i centrum, som är jämlik och där det faktiska
vårdbehovet styr, inte kön, ålder, adress, inkomst, etnicitet, sexualitet eller andra faktorer.
Motionen om en jämlik och tillgänglig öppenvårdsgynekologi i hela Skåne hade kunnat vara
en viktig del i detta arbete. Därför röstade vi för motionen och reserverar oss emot att den inte
röstades igenom.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Regionstyrelsen 2022-11-15
Ärende 23. Initiativärende Genomför ombudgetering för att stoppa
sparpaketen
Detta initiativärende lämnades in i september men kom inte till regionstyrelsen förrän vid
dagens möte. Vänsterpartiet hade hellre sett att den uppenbart underfinansierade
sjukhusvården hade finansierats av regionens samlade medel inom budgetåret 2022, istället
för att pengarna ska plockas ut som vinst och läggas över i resultatutjämningsreserven. Därför
yrkade vi bifall till Socialdemokraternas förslag.
Då vårt yrkande inte vann regionstyrelsens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet
Alexandra Thomasson

Regionstyrelsen
2022-11-15

Reservation
Ärende 23. Svar initiativärende Genomför ombudgetering för att
stoppa sparpaketen
Miljöpartiet ställer sig bakom initiativärendet men vi tycker att det är helt orimligt att det
tagit så lång tid för ärendet att beredas.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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