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Protokoll från Regionala utvecklingsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-02-05, kl. 09:30- 12:55
Digitalt via Teams

Utöver dagordningen gavs följande presentationer
•

HH-förbindelse, Petra Stelling, Thomas Nilsson och Håkan Samuelsson

•

Fler utbildningar som matchar kompetensbrister samt tilldelning av YHplatser, Simon Sköld

Beslutande
Anna Jähnke (M), ordförande
Louise Eklund (L), 1:e vice ordförande
Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande
Tony Rahm (M)
Fredrik Sjögren (L)
Ola Olsson (C)
Anneli Kihlstrand (C)
Ilmar Reepalu (S)
Cecilia Olsson Carlsson (S), tjänstgörande ersättare för Anneli Eriksson (S)
Karl-Erik Innala (S)
Vilmer Andersen (V)
Thomas Hansson (MP)
Fredrik Ottesen (SD)
Niclas Nilsson (SD)
Magnus Olsson (SD)§§ 1-6
Teddy Nilson (SD), tjänstgörande ersättare för Magnus Olsson (SD), §§ 7-11
Ersättare
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

2 (16)

2021-02-05

Kristina Bendz (M)
Linda Allansson Wester (M)
Johan Olsson Swanstein (M)
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Daniel Tejera (L)
Gunnar Edvardsson (KD)
Pierre Sjöström (S)
Malik Chaudhry (S)
Viktor Eriksson (S)
Istvan Barborg (S)
Victoria Tiblom (SD)
Övriga
Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör
Richard Gullstrand, biträdande utvecklingsdirektör
David Lindén, verksamhetschef
Elisabet Eriksson, enhetschef
Jens Sörvik, enhetschef
Håkan Samuelsson, enhetschef
Simon Sköld, tf enhetschef
Anna Råman, enhetschef
Petra Stelling, infrastrukturstrateg
Thomas Nilsson, utvecklingsstrateg
Johanna Sjö, utvecklare
Ralf Rittner, personalföreträdare
Oliver Wide-Svensson, personalföreträdare
Samuel Jonsson, politisk sekreterare för (M)
Hanne Clivemo, politisk sekreterare för (L)
Emma Bruce, politisk sekreterare för (S)
Emma Eliasson-Åström, politisk sekreterare för (V)
Anna Appelgren, sekreterare

§ 1 Val av justeringsperson
Yvonne Augustin (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 2 Anmälan av delegationsbeslut, RUN februari
Ärendenummer: 2021-POL000003
Regionala utvecklingsnämndens beslut
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1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående nämndsammanträde
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-28
2. Sammanställning 2020-01-28
3. Delegationsbeslut/Yttranden

§ 3 Anmälan av informationshandlingar RUN - februari
Ärendenummer: 2021-POL000004
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lägger sammanställningen av
informationshandlingar till handlingarna.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämndens informationshandlingar sedan senaste
sammanträdet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-29
2. Ekonomisk månadsuppföljning RUN per november
3. Beslut från regionfullmäktige 2020-11-02-03 § 79 Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021- 2023
4. Beslut från regionstyrelsen 2020-11-12 § 211 Skånes befolkningsprognos
2020-2029
5. Villkor for budgetåret 2021 for regionerna och Gotlands kommun
inom utgiftsomradena 1 Rikets styrelse, 19 Regional utveckling
och 22 Kommunikationer
6. Beslut från Regionsamverkan Syd 2020-12-03: Fortsatt arbete utifrån
filmutredning
7. Beslut från Kulturnämnden 2020- 12-08 § 55 Uppdaterad regional
handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar

§ 4 Verksamhetsinformation regionala utvecklingsnämnden 2021-02-05
Ärendenummer: 2021-POL000028
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Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden tar del av redovisningen.
2. Regionala utvecklingsnämnden delegerar till regionala
utvecklingsnämndens beredningsutskott att tillskriva Post-och
telestyrelsen, PTS, för att i bredbandsfrågan markera att risken med
nuvarande stöd kan leda till förstärkt ojämlikhet mellan stad och land.
Sammanfattning
Utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts informerar om aktuella frågor inom
nämndens ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-28
2. Verksamhetsinformation rapport 2021-02-05

§ 5 Remiss Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för
perioden 2022-2033 och 2022-2037
Ärendenummer: 2020-PB000362
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Infrastrukturdepartementet.
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Thomas Hansson (MP) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne lämnar remissvar på Trafikverkets Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 alternativt 2022-2037.
Materialet är avsett som underlag för Regeringens infrastrukturproposition samt
efterföljande planeringsuppdrag som omfattar översyn av nationell och regional
infrastrukturplan.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till eget tilläggsförslag innebärande:
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Att Simrishamnsbanan läggs till under prioriterade objekt. Att den projekteras
för att möjliggöra en snar utbyggnad när ekonomiska resurser finns.
Att den föreslagna dansk-svenska infrastrukturkommissionen istället blir flera
transnationella kommissioner.

Vilmer Andersen (V) yrkar bifall till eget tilläggsförslag innebärande:
”Yrkande 1: Analysera den höga kostnadsutvecklingen
Av Inriktningsunderlaget och remissvaret framgår det med all tydlighet att kostnadsutvecklingen kring den befintliga planen är dramatiskt hög – så omfattande att det krävs
en 20% ökning av statens anslag för att genomföra de redan beslutade infrastruktursatsningarna. I detta ingår inte att bygga färdigt höghastighetsbanorna som i stället
föreslås lånefinansierade.
Det är svårt att förstå varför kostnadsutvecklingen har stuckit iväg sedan nuvarande
plan antogs.
För att undvika att denna situation uppstår igen är det absolut nödvändigt att orsakerna till denna höga kostnadsutveckling analyseras noggrant och att åtgärder vidtas.
För att skapa plats för helt nya satsningar, som inte ingår i den befintliga planen, är
det nödvändigt att anslaget höjs ytterligare. Då finns utrymme för nödvändiga investeringar i byggandet av ett hållbart transportsystem.
Yrkande 2: Bedömning av infrastrukturplanens effekt på klimat- och miljö
Vilken effekt infrastrukturplanen har på nationella, regionala och lokala klimat-och
miljömål behöver beskrivas så tydligt som möjligt. Alla statliga satsningar skall uppfylla klimatlagstiftningens intentioner. Det kan till exempel göras med koldioxidekvivalenter eller annat relevant mått. Det ska vara tydligt om infrastrukturplanen bidrar
eller motverkar dessa mål.
Yrkande 3: Klartecken för brukarfinansierad H-H-förbindelse samt utredning för
Öresundsmetro
En H-H-förbindelse för både tåg och bilar kan inte uteslutande finansieras genom
brukarbetalning. En statlig finansiering är nödvändig. Dessutom måste H-Hförbindelsen dimensioneras för både regionala persontåg, fjärrtåg och godståg annars
kommer den inte kunna bidrag till den nödvändiga hållbara omställningen av transportsystemet. Parallellt måste en utredning av Öresundsmetron och andra möjliga
fasta förbindelser över Öresund genomföras i syfte att utöka järnvägskapaciteten för
fjärr- och godståg från och till kontinenten. Utredningar och beslut måste synkroniseras med den beräknade öppningen av Fehmarn bältförbindelsen år 2029.”
Yrkande 4: Helhetsgrepp om E6:an Vellinge – Helsingborg i enlighet med fyrstegsprincipen
Åtgärder inom fyrstegsprincipen, som kan minska biltransporterna på E6:an och öka
trafiksäkerheten, måste tas i anspråk – dock inte för en utbyggnad till sex-filig motorväg.

Vilmer Andersen (V) yrkar också bifall till yrkandet från Yvonne Augustin (S)
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Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till Vilmer Andersens (V) yrkande 1,2 och 4.
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till yrkanden från Yvonne Augustin (S) och
Vilmer Andersen (V).
Ordföranden ställer proposition på samtliga förslag var för sig och finner att
regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden ställer först proposition på om det är förslaget från Yvonne
Augustin (S) eller Vilmer Andersen (V) som ska vara motförslag till
ordförandens förslag och finner att det är förslaget från Yvonne Augustin (S)
som ska vara motförslag.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns. Den som vill bifalla
ordförandens förslag röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet från Yvonne
Augustin (S) röstar nej.
Ja-röster ges av: Louise Eklund (L), Tony Rahm (M), Fredrik Sjögren (L), Ola
Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD),
Magnus Olsson (SD) och Anna Jähnke (M).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S), Cecilia Olsson
Carlsson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson
(MP).
Omröstning utfaller med nio ja-röster och sex nej-röster.
Regionala utvecklingsnämnden har därmed bifallit ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1.Beslutsförslag 2020-11-25
2.Yttrande 2020-11-25
3.Trafikverkets inriktningsunderlag 2020-10-30, http://trafikverket.divaportal.org/smash/get/diva2:1484716/FULLTEXT01.pdf

§ 6 Remiss Miljöprogram 2030 RUN
Ärendenummer: 2020-POL000481
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden lämnar synpunkter på remissversionen av
"Region Skånes miljöprogram 2030" enligt bilaga 2, med följande tillägg:
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En redovisning av de viktigaste framstegen som har nåtts under det befintliga programmet.
En redovisning av 0-nivån, dvs. utgångspunkten för Miljöprogram 2030.
Vilka är de största utmaningarna i dag - synnerhet i ljuset av hur coronakrisen har påverkat det interna miljöarbetet.
Att tydliga riktlinjer tas fram med hänsyn till vilka detaljerade mål och
handlingsplaner som skall ingå i den ordinarie budget- och verksamhetsplansprocessen.
Programmet måste innehålla en specifikation av hur och när resultaten
skall redovisas, utvärderas och följas upp i förhållande till den politiska
nivån.
Tillägg efter sista stycket med ny rubrik ”Källa”, under punkten ”Generella synpunkter” i yttrandet: ”I programmet hänvisas det på flertalet
områden till Wikipedia som källa. Det bör tas fram bättre och mer trovärdiga källor än Wikipedia inom respektive område där man använder
detta som källa.”
Under punkten ”Detaljerade synpunkter” i yttrandet, sidan 3: ”Fokusområden och strategiska mål” : I första stycket ändra ”Inom det regionala utvecklingsuppdraget ska Region Skåne bidra till en ökad ekologisk
hållbar utveckling i hela Skåne och regionen ska vara en föregångare i
detta arbete” till ”Enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Skåne bidra till en miljömässig hållbarhet i hela
Skåne och regionen bör vara en föregångare i detta arbete”.

Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna lämnar bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har erbjudits möjligheten att lämna synpunkter
på Region Skånes nya interna miljöprogram. Nämndens synpunkter lämnas i
föreliggande yttrande.
Yrkanden
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till eget förslag innebärande följande:
”
1. Att den långsiktiga strategiska målbilden tydliggörs. Antalet konkreta mål
har minskats och ersatts av beskrivande text, vilket tenderar att göra det
otydligt.
2. Att det fastställs att en övergripande målsättning för programperioden är
att skapa förutsättningar för att Region Skånes verksamheter blir klimat-
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neutrala till 2045.
3. Att de målsättningar som inte konkretiseras gör det snarast, innan 2022,
och de målen ska vara offensiva och en ambitionshöjning i förhållande
till nu gällande miljöprogram.
4. Att det förtydligas under respektive fokusområde var det finns ytterligare
konkreta mål i det fall de saknas i Miljöprogrammet.
5. Att det tydliggörs hur upphandling kan användas som ett verktyg för en
hållbar konsumtion och produktion och vilka målen är.
6. Att processen och ansvar för uppföljning klargörs.
7. Att det ställs krav på energieffektiva lokaler vid ny- och ombyggnation
samt i hyresavtal med externa fastighetsägare.
8. Att det fastställs mål för en ökning av egen produktion av hållbar el.
9. Region Skåne inför effektoptimering som ett komplement till energieffektivisering.
10. Att det under 2021 ska tas fram en målsättning om andel regionalt producerade livsmedel i Region Skånes upphandlingar
11. Att andelen upphandlade ekologiska livsmedel ska följa regeringens inriktningsmål i livsmedelsstrategin om 60 %.
Vilmer Andersen(V) yrkar bifall till eget förslag innebärande följande:

1. En redovisning av de viktigaste framstegen som har nåtts under det befintliga
programmet.
2. En redovisning av 0-nivån, dvs. utgångspunkten för Miljöprogram 2030. Vilka
är de största utmaningarna i dag - synnerhet i ljuset av hur coronakrisen har
påverkat det interna miljöarbetet.
3. En redovisning av miljöarbetet som inte omfattas av Miljöprogram 2030.
4. Att tydliga riktlinjer tas fram med hänsyn till vilka detaljerade mål och handlingsplaner som skall ingå i den ordinarie budget- och verksamhetsplansprocessen.
5. Programmet måste innehålla en specifikation av hur och när resultaten skall redovisas, utvärderas och följas upp i förhållande till den politiska nivån.

Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till eget förslag innebärande följande:
” Under punkten ”Generella synpunkter” i yttrandet
Tillägg efter sista stycket med ny rubrik ”Källa”
”I programmet hänvisas det på flertalet områden till Wikipedia som källa. Det
bör tas fram bättre och mer trovärdiga källor än Wikipedia inom respektive
område där man använder detta som källa.”
Under punkten ”Detaljerade synpunkter” i yttrandet
Sidan 3: ”Fokusområden och strategiska mål”
I första stycket ändra

Region Skåne

Datum

9 (16)

2021-02-05

”Inom det regionala utvecklingsuppdraget ska Region Skåne bidra till en ökad
ekologisk hållbar utveckling i hela Skåne och regionen ska vara en föregångare
i detta arbete”
till
”Enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ska Region Skåne
bidra till en miljömässig hållbarhet i hela Skåne och regionen bör vara en föregångare i detta arbete”.
Efter sista stycket i yttrandet gällande ”Detaljerade synpunkter” ska följande
stycken lyftas in:
I avsnitt 3.1.2 Bakgrund sista stycket på sidan 10 beskrivs Klimatsamverkans
Skånes klimat- och energistrategi. Det är problematiskt att kärnkraftsproducerad el och energi saknas i strategin. Fokus bör ligga på fossilfria energikällor
och inte förnybara.
Avsnittet”3.3.2.6 Livsmedel och biologisk mångfald” saknar relevans och livsmedelsstrategin bör ändras, därför ska stycket strykas. Då detta stycke stryks
bör också delen om Ekologiska livsmedel på sidan 18 strykas med tanke på dess
nära koppling.
I avsnitt 4 Termlista behövs förändringar och förtydliganden.
Under rubrik ”Agenda 2030” på sida 17 bör man hänvisa till miljömässig hållbarhet och inte ekologisk hållbarhet. Inte minst utifrån den Regionala Utvecklingsstrategin, förordningen om regionalt tillväxtarbete och att Agenda 2030
lyfter just miljömässig hållbarhet och inte ekologisk hållbarhet.
Hela delen om ”Ekologisk hållbar utveckling” på sidan 19 bör strykas och ersättas med ett stycke om miljömässig hållbar utveckling.
Hela delen om ”Förnybar energi” på sidan 20 bör strykas och kan ersättas med
att stycket om fossilfri energi utökas.
Hela delen om ”Hållbar utveckling” bör ändras tillsammans med rubriken så
att den fokuserar på en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till
år 2030 och inte hållbarhetsdimensionerna. Detta skulle ligga bättre i linje med
den Regionala Utvecklingsstrategin, förordningen om regionalt tillväxtarbete
och Agenda 2030.
Under punkten ”Ordval” i yttrandet
Efter sista meningen ska följande tillägg göras:
I hela programmet behöver ekologisk hållbarhet ändras till miljömässig hållbarhet, utifrån Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete samt den
regionala utvecklingsstrategin. ”
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag vilket innebär
bifall till punkterna 1,2, 4 och 5 i yrkandet från Vilmer Andersen (V) och punkt
1 avseende bruket av Wikipedia som källa och punkt 2 avseende formulering på
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Sidan 3: ”Fokusområden och strategiska mål” i yrkandet från Niclas Nilsson
(SD).
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till yrkanden från Yvonne Augustin (S) och
Vilmer Andersen (V) samt avslag på yrkandet från Niclas Nilsson (SD).
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till förslaget från Vilmer Andersen (V).
Vilmer Andersen (V) yrkar bifall till förslaget från Yvonne Augustin (S).
Ordföranden ställer proposition på ordförandens reviderade förslag och finner
att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet med det.
Ordföranden yrkar avslag på yrkandet från Yvonne Augustin (S) och ställer sitt
avslagsyrkande mot Yvonne Augustins (S) bifallsyrkande och finner att
regionala utvecklingsnämnden har beslutat att avslå yrkandet från Yvonne
Augustin (S).
Omröstning begärs. Följande voteringsordning läses upp och godkännes av
regionala utvecklingsnämnden:
Den som vill avslå Yvonne Augustins (S) förslag röstar ja. Den som vill bifalla
Yvonne Augustins (S) förslag röstar nej.
Ja-röster ges av: Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L), Tony Rahm (M),
Fredrik Sjögren (L), Ola Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen
(SD), Niclas Nilsson (SD) och Magnus Olsson (SD).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S), Cecilia Olsson
Carlsson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson
(MP).
Omröstning utfaller med nio ja-röster och sex nej-röster.
Regionala utvecklingsnämnden har därmed beslutat att avslå yrkandet från
Yvonne Augustin (S).
Ordföranden yrkar avslag på tilläggsförslag punkt 3 från Vilmer Andersen (V).
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag punkt 3 från Vilmer Andersen
(V) och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar att avslå
tilläggsförslag punkt 3.
Ordföranden yrkar avslag på resterande delar i tilläggsförslaget från Niclas
Nilsson (SD). Ordföranden ställer proposition på resterande delar i
tilläggsförslaget från Niclas Nilsson (SD) och finner att regionala
utvecklingsnämnden beslutar att avslå dessa.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-10
2. Yttrande 2020-12-10
3. Remissversion Region Skånes miljöprogram 2030 2020-10-28

§ 7 Bidrag till idéburna organisationer för att främja psykisk hälsa hos
unga 2021
Ärendenummer: 2020-POL000544
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om stöd för verksamhetsåret 2021
till följande idéburna organisationer som kan främja psykisk hälsa hos unga
• BUFFF (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse)
beviljas stöd om 200 000 kr (Ny)
• FIFH (Föreningen Idrott För Handikappade) beviljas stöd om 450 000 kr
(2020: 600 000)
• Friluftsfrämjandet Syd beviljas stöd om 395 000 kr (2020: 260 000 kr)
• Föräldraföreningen mot narkotika beviljas stöd om 180 000 kr (2020:
180 000 kr)
• Maskrosbarn beviljas stöd om 200 000 kr (Ny)
• Skolidrottsförbundet Skåne beviljas stöd om 200 000 kr (Ny)
• Skånes Nykterhetsförbund beviljas stöd om 285 000 kr (2020: 600 000
kr)
• Spelberoendes förening beviljas stöd om 300 000 kr (2020: 410 000 kr)
• Suicide Zero beviljas stöd om 310 000 kr (Ny)
2. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att avslå följande ansökningar:
• KFUM Kiosk (Kristliga Föreningen för Unga Människor Idrott och
social kunskap). Uppfyller inte kriterier
• Rädda barnen. Insats av kortsiktig karaktär
• Somaliska freds- och skiljedomsföreningen: Insats koncentrerad till
Malmö
• Studieförbundet Vuxenskolan dansverksamhet. I första hand
metodutveckling
• Studieförbundet Vuxenskolan design jam. I första hand metodutveckling
dialog
• Svenska muslimer för rättvisa och fred. Insatsen vänder sig till
förtroendevalda
• Ungas möjligheter. Uppfyller inte kriterier
• Verdandi (arbetarnas socialpolitiska organisation). Avser
fritidsverksamhet

Region Skåne

Datum

12 (16)

2021-02-05

Reservationer:
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Region Skåne beviljar organisationsbidrag till organisationer vars verksamhet
främjar psykisk hälsa hos unga samt utifrån den regionala överenskommelsen
om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne (ÖK Skåne).
Det har för verksamhetsår 2021 blivit en översökning i förhållande till budget
och därför ges förslag på reduceringar.
Föreslås att bidrag delas ut till organisationer som uppnår riktlinjerna för bidrag
till idéburen sektor från Regionala utvecklingsnämnden samt kriterier idéburna
organisationer som bidrar till att främja psykisk hälsa hos unga.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till eget förslag innebärande att regionala utvecklingsnämnden frigör ytterligare medel till de idéburna organisationerna i
syfte att uppnå målsättningen ”Bättre hälsa för fler”.
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till eget förslag innebärande att regionala
utvecklingsnämnden beslutar att folkhälsoberedningen tilldelas ytterligare 1 744
600 kr ur nämndens tillgängliga budgetmedel för att inte behöva reducera sökta
belopp till de organisationer som ansökt medel för att främja psykisk hälsa hos
unga.
Fredrik Sjögren (L) yrkar avslag på förslagen från Yvonne Augustin (S) och
Thomas Hansson (MP).
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut och ställer proposition på
dem var för sig och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Ordförandens förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Augustins (S) yrkande och Thomas
Hanssons (MP) yrkande och finner att regionala utvecklingsnämnden utsett
Yvonne Augustins (S) yrkande till motförslag i huvudvoteringen.
Den som vill besluta enligt ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill besluta enligt yrkandet från Yvonne Augustin (S) röstar nej.
Ja-röster ges av: Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L), Tony Rahm (M),
Fredrik Sjögren (L), Ola Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen
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(SD), Niclas Nilsson (SD) och Teddy Nilsson (SD).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S), Cecilia Olsson
Carlsson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson
(MP).
Omröstning utfaller med nio ja-röster och sex nej-röster.
Regionala utvecklingsnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19
2. Sammanställning fördelning bidrag

§ 8 Bidrag till barn- och ungdomsorganisationer 2021
Ärendenummer: 2020-POL000549
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar för verksamhetsåret 2021 om
stöd enligt fastställda riktlinjer och kriterier till barn- och
ungdomsorganisationer upptagna i sammanställningen som kan bidra till
ökad psykisk hälsa hos unga.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Vilmer Andersen (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Region Skåne beviljar organisationsbidrag till organisationer vars verksamhet
främjar psykisk hälsa hos unga samt utifrån den regionala överenskommelsen
om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne (ÖK Skåne).
Därför föreslås att bidrag delas ut till organisationer som uppnår riktlinjerna för
bidrag till idéburen sektor från Regionala utvecklingsnämnden samt kriterier
organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer.
Yrkanden
Anna Jähnke (M) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till eget förslag innebärande att regionala utvecklingsnämnden frigör ytterligare medel till barn-och ungdomsorganisation-
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erna i syfte att möjliggöra fler viktiga insatser.
Thomas Hansson (MP) yrkar bifall till eget förslag innebärande att folkhälsoberedningens förslag på bidrag tilldelas ytterligare 2 850 000 kronor ur nämndens
tillgängliga budget för att möta det ökade intresset för bidrag samt att skapa
goda förutsättningar för höga ambitioner för dessa insatser under pandemiåret
2021.
Fredrik Sjögren (L) yrkar avslag på förslagen från Yvonne Augustin (S) och
Thomas Hansson (MP).
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut och ställer proposition på
dem var för sig och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar i enlighet
med ordförandens förslag.
Omröstning begärs. Ordförandens förslag är huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Augustins (S) yrkande och Thomas
Hanssons (MP) yrkande och finner att regionala utvecklingsnämnden utsett
Yvonne Augustins (S) yrkande till motförslag i huvudvoteringen.
Den som vill besluta enligt ordförandens förslag röstar ja.
Den som vill besluta enligt yrkandet från Yvonne Augustin (S) röstar nej.
Ja-röster ges av: Anna Jähnke (M), Louise Eklund (L), Tony Rahm (M),
Fredrik Sjögren (L), Ola Olsson (C), Anneli Kihlstrand (C), Fredrik Ottesen
(SD), Niclas Nilsson (SD) och Teddy Nilsson (SD).
Nej-röster ges av: Yvonne Augustin (S), Ilmar Reepalu (S), Cecilia Olsson
Carlsson (S), Karl-Erik Innala (S), Vilmer Andersen (V) och Thomas Hansson
(MP).
Omröstning utfaller med nio ja-röster och sex nej-röster.
Regionala utvecklingsnämnden har därmed beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-24.
2. Sammanställning fördelning bidrag.

§ 9 Samverkansavtal RF SISU
Ärendenummer: 2020-POL000545
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Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden ingår samverkansavtal med RF SISU för
perioden 2021 – 2023.
Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har givit Folkhälsoberedningen i uppdrag att
kraftsamla kring psykisk hälsa hos unga. Region Skåne ser samverkan med den
idéburna sektorn som viktig för detta arbete. RF SISU är den ledande aktören
inom idrott i Skåne, som samlar Skånes idrottsföreningar och stöttar deras
utveckling. Därför föreslås Region Skåne ingå samverkansavtal med RF SISU
för perioden 2021 - 2023.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19.
2. Samverkansavtal RF SISU – Region Skåne

§ 10 Samverkansavtal Senior Sport School
Ärendenummer: 2020-POL000548
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden ingår samverkansavtal med RF SISU
avseende Senior Sport School för perioden 2021 – 2023.
Sammanfattning
Region Skåne föreslås ingå samverkansavtal med RF SISU avseende att
genomföra satsningen Senior Sport School under perioden 2021-2023. Denna
satsning skapar genom idrott förutsättningar för social gemenskap, fysiskt
och psykiskt välmående vilket ger bättre förutsättningar för ett hälsosamt
åldrande för deltagarna. Detta bör genomföras för att agera för att uppnå
nämndens mål om bättre hälsa för fler.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Samverkansavtal Region Skåne – RF SISU avseende Senior Sport School

§ 11 Remiss Samråd Bostadsförsörjningsprogram, Simrishamns kommun
Ärendenummer: 2020-PB000361
Regionala utvecklingsnämndens beslut
1. Regionala utvecklingsnämnden översänder föreliggande yttrande till
Simrishamns kommun.
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2. Ärendet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun 2021-2025.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-13
2. Yttrande 2021-01-13
3. Samrådshandling Bostadsförsörjningsprogram för Simrishamns kommun
2021-2025

Anna Appelgren
Sekreterare
Justerat 2021-02-19

Anna Jähnke (M)
Ordförande

Region Skåne

Yvonne Augustin (S)

RESERVATION
Socialdemokraterna i Region Skåne

RUN 2021-02-05

Ärende 5. Remiss Inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033
och 2022—2037
Vi ville se ett par ändringar i remissyttrandet.
Det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för att tillväxten och den positiva
befolkningstillväxten sprid till alla delar av Skåne. Bland annat genom de öst-västliga
förbindelserna såsom Simrishamnsbanan, Malmö-Simrishamn. Vi vill att det läggs till under
prioriterade objekt att Simrishamnsbanan ska projekteras för att möjliggöra en snar utbyggnad
när ekonomiska resurser finns.
Det kan ge vissa fördelar om den föreslagna dansk-svenska infrastrukturkommissionen utökas
till att istället bli flera transnationella kommissioner så att fler länder kan delta.
Socialdemokraterna föreslog följande
- Att Simrishamnsbanan läggs till under prioriterade objekt. Att den projekteras för att
möjliggöra en snar utbyggnad när ekonomiska resurser finns
- Att den föreslagna dansk-svenska infrastrukturkommissionen istället blir flera
transnationella kommissioner.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss.
För Socialdemokraterna i Regionala utvecklingsnämnden
Yvonne Augustin

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2021-02-05

RESERVATION

Ärende 5:
Remiss Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden
2022 – 2033 och 2022 – 2037
Vänsterpartiet yrkade att följande ställningstaganden från Regionala utvecklingsnämnden borde lyftas i ett
kompletterande remissvar till Infrastrukturdepartementet i förhållande till det redan inskickade svaret.
Yrkande 1: Analysera den höga kostnadsutvecklingen
Av Inriktningsunderlaget och remissvaret framgår det med all tydlighet att kostnadsutvecklingen kring den
befintliga planen är dramatiskt hög – så omfattande att det krävs en 20% ökning av statens anslag för att
genomföra de redan beslutade infrastruktursatsningarna. I detta ingår inte att bygga färdigt
höghastighetsbanorna som i stället föreslås lånefinansierade.
Det är svårt att förstå varför kostnadsutvecklingen har stuckit iväg sedan nuvarande plan antogs.
För att undvika att denna situation uppstår igen är det absolut nödvändigt att orsakerna till denna höga
kostnadsutveckling analyseras noggrant och att åtgärder vidtas.
För att skapa plats för helt nya satsningar, som inte ingår i den befintliga planen, är det nödvändigt att
anslaget höjs ytterligare. Då finns utrymme för nödvändiga investeringar i byggandet av ett hållbart
transportsystem.
Yrkande 2: Bedömning av infrastrukturplanens effekt på klimat- och miljö
Vilken effekt infrastrukturplanen har på nationella, regionala och lokala klimat-och miljömål behöver
beskrivas så tydligt som möjligt. Alla statliga satsningar skall uppfylla klimatlagstiftningens intentioner. Det
kan till exempel göras med koldioxidekvivalenter eller annat relevant mått. Det ska vara tydligt om
infrastrukturplanen bidrar eller motverkar dessa mål.
Yrkande 3: Klartecken för brukarfinansierad H-H-förbindelse samt utredning för Öresundsmetro
En H-H-förbindelse för både tåg och bilar kan inte uteslutande finansieras genom brukarbetalning. En
statlig finansiering är nödvändig. Dessutom måste H-H-förbindelsen dimensioneras för både regionala
persontåg, fjärrtåg och godståg annars kommer den inte kunna bidrag till den nödvändiga hållbara
omställningen av transportsystemet. Parallellt måste en utredning av Öresundsmetron och andra möjliga
fasta förbindelser över Öresund genomföras i syfte att utöka järnvägskapaciteten för fjärr- och godståg från
och till kontinenten. Utredningar och beslut måste synkroniseras med den beräknade öppningen av
Fehmarn bältförbindelsen år 2029.
Yrkande 4: Helhetsgrepp om E6:an Vellinge – Helsingborg i enlighet med fyrstegsprincipen
Åtgärder inom fyrstegsprincipen, som kan minska biltransporterna på E6:an och öka trafiksäkerheten,
måste tas i anspråk – dock inte för en utbyggnad till sex-filig motorväg.
Eftersom vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot beslutet. Vi reserverar oss också till förmån för
Socialdemokraternas yrkande i samma ärende som inte heller fick gehör.
Vilmer Andersen, ledamot (V)

Angelica Svensson, ersättare (V)
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PROTOKOLLSANTECKNING

Regionala utvecklingsnämden den 5 februari 2021

Ärende 5: Remisssvar avseende Inriktiningsunderlag för
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 20222037
Miljöpartiet stöder Region Skånes yttrande i huvudsakliga inriktningen. Det är ett rejält
förankrat och motiverat remissvar som lyfter de förutsebara större planeringshändelser som
finns beskrivna.
Det som borde varit med och skulle kunna beskrivas betydligt tydligare är hur
infrastrukturplaneringen ska bidra till att vi når målen om fossilfrihet, trängsel och
markanvändning sam klimatpåverkan så att vi i Skåne tydligt bidrar till att Sverige uppnår sin
del i det internationella åtagandet att nå 1,5 gradersmålet. Vi är i uppenbar risk att passera de
planetära gränserna för utsläpp och klimatpåverkan. De infrastrukturella inriktningarna under
den närmaste 12-årsperioden bör vara betydligt tydligare med att tillåta en exponentiellt
sjunkande klimatpåverkan. Således bör vägförändringar göras för att utöka cykling på längre
sträckor, motorvägarnas kapacitet bör inte ökas utan transportökning ska ske på spår.
Det bör tydligare framgå att det planeras för högre godsandel på järnväg och på köl, varvid
tågfärjor bör nämnas. Vidare skulle järnvägen kunna utnyttjas bättre genom kopplingar
mellan större arbetsplatser och stambanor exempelvis SLU Alnarps relation med Lund och
Försvarsmakten i Revinge/Harlösa och Lund.
Vi i Miljöpartiet tycker att planeringsarbetet för transportinfrastrukturen ska ha en tydligare
inriktning mot målen för minskad klimatpåverkan och samtidigt ges en större flexibilitet och
budget. På så vis skapas förutsättningar att nå målen för klimatpåverkan respektive
transportarbete snabbare.
Thomas Hansson
Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Regionala utvecklingsnämnden 2021-02-05
Ärende 6 ”Remiss Miljöprogram 2030 RUN”
Sverigedemokraterna fick gehör för stora delar av sitt yrkande gällande ärende 6 ”Remiss
Miljöprogram 2030 RUN”. Sverigedemokraterna vill belysa att man tyvärr inte tog hänsyn till
delen om Klimatsamverkans Skånes klimat- och energistrategi. Det är problematiskt att
kärnkraftsproducerad el och energi saknas i strategin. Fokus i Region Skåne bör ligga på
fossilfria energikällor och inte förnybara.
Utöver det anser Sverigedemokraterna att avsnittet ”3.3.2.6 Livsmedel och biologisk
mångfald” saknar relevans och livsmedelsstrategin bör ändras, därför yrkade vi att det stycket
skulle strykas.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)

Magnus Olsson (SD)

Fredrik Ottesen (SD)
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