Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid
regionfullmäktiges sammanträde 17 juni 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/RF140617
finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Nyheter i korthet:
 Regionfullmäktige beslutade om Regional utvecklingsstrategi för Skåne. Region Skåne har
regionalt utvecklingsansvar och det innebär bland annat att ta fram en strategi för länets
utveckling. I bred samverkan och genom dialog har Region Skåne sedan våren 2012 arbetat
fram ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi som ersätter nuvarande regionala
utvecklingsprogram.
 Regionfullmäktige fastslog regionstyrelsens förslag om en tilläggsbudget på 100 miljoner kr
för 2014. Detta möjliggörs via en omdisponering av 40 miljoner kr från kollektivtrafikens
regionbidrag 2014 samt 60 miljoner kr utifrån ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning. Anslaget på 100 miljoner kronor fördelas enligt följande:
- 10 miljoner kronor för insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor.
- 30 miljoner kronor för finansiering av sommarsatsning i sjukvården samt
lönesatsning förlösande barnmorskor.
- 50 miljoner kronor avseende ett omstruktureringsanslag för Skånevård Sund.
- 10 miljoner avseende ett omstruktureringsanslag för Skånevård Kryh.
 Regionfullmäktige beslutade även om Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne
2014-2025 efter att regeringen nu fastställt de ekonomiska ramarna. Planen, som ska ligga
till grund för kommande infrastruktursatsningar, kommer att följas upp och vid behov
uppdateras varje år
 Region Skåne utökar sitt verksamhetsbidrag till Malmö Opera och Musikteater AB för
att täcka ökade höjda hyreskostnader efter om- och tillbyggnad av bland annat orkestersal.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.
Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige.
Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Dagordningen på regionfullmäktiges möte 17 juni 2014
Ärende 1-3: Förhinder och inkallande av ersättare, upprop och val av ledamöter
som ska justera protokollet.
Ärende 4. Sekreterare i regionfullmäktige
Regionfullmäktige har 2010-11-01 valt Karl Gustav Andersson till sekreterare för
mandatperioden 2010-2014. Karl Gustav Andersson slutar sin anställning 2014-06-30.
Ordföranden föreslår Cecilia Eklund till ny sekreterare.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Cecilia Eklund utses till sekreterare i regionfullmäktige fr.o.m.
2014-07-01.
Ärende 5. Ekonomirapport januari-april 2014
Redovisning av ekonomirapport för perioden januari - april 2014.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige lägger redovisad ekonomirapport till handlingarna.
Protokollsanteckning: V
Ärende 6. Tilläggsbudget 2014
Periodresultatet för januari till april 2014 uppgår till 263 miljoner kronor, vilket är 270 miljoner
kronor bättre än det budgeterade resultatet för perioden. Resultatet för helår 2014
prognostiseras till 548 miljoner kronor vilket innebär ett underskott i förhållande till budget
med 77 miljoner kronor. Nuvarande prognoser indikerar att de tre finansiella målen för 2014
kommer att uppnås. Prognostiserat helårsresultat för 2014 efter april inbegriper dels ett
underskott inom hälso- och sjukvård, dels ett överskott inom såväl finansiering som för
Skånetrafiken. Mot denna bakgrund samt utifrån ett behov av förstärkning inom
utbildningsinsatser för sjuksköterskor och sommarverksamheten föreslås en tilläggsbudget samt
förslag till hantering av statliga medel från kömiljarden.
Vidare fastställs att en utökning av hälso- och sjukvårdsnämndens regionbidrag motsvarande
statsbidrag för finansiering avseende kostnader för sjukvård till papperslösa och kostnader
utifrån patientrörlighetsdirektivet.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige tillskjuter medel till regionstyrelsen under 2014 enligt följande:
• 10 miljoner kronor för insatser i kompetensutveckling för sjuksköterskor.
• 30 miljoner kronor för finansiering av sommarsatsning i sjukvården samt
lönesatsning förlösande barnmorskor.
• 50 miljoner kronor avseende ett omstruktureringanslag för Skånevård Sund.
• 10 miljoner avseende ett omstruktureringanslag för Skånevård Kryh.
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2. Regionfullmäktige finansierar tillskjutna medel, totalt 100 miljoner kronor, genom
omdisponering av 40 miljoner kronor från kollektivtrafikens regionbidrag 2014 samt 60
miljoner kronor utifrån ökade intäkter från skatt och kommunalekonomisk utjämning.
3. Regionfullmäktige tillskjuter 70,5 miljoner kronor under 2014 i regionbidrag till hälsooch sjukvårdsnämnden avseende sjukvård för papperslösa och
patientrörlighetsdirektivet, vilket motsvarar det statsbidrag Region Skåne erhåller 2014.
4. Regionfullmäktige fastställer reviderad resultatbudget 2014 samt regionbidrag 2014
enligt bilaga 1.
Protokollsanteckning: V och SD
Reservation: S
Ärende 7. Regional utvecklingsstrategi för Skåne
Region Skåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) ansvaret
för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne vilket bl.a. innebär att Region Skåne ska ta fram en
strategi för länets utveckling. Region Skåne har sedan våren 2012 i bred samverkan och dialog
arbetet fram ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi som ska ersätta nuvarande regionala
utvecklingsprogram. Skånes regionala utvecklingsstrategi har målbilden om Det öppna Skåne
2030.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Skånes regionala
utvecklingsstrategi.
2. Regionfullmäktige beslutar att Skånes regionala utvecklingsstrategi ska ligga till grund
för Region Skånes budget och efterföljande verksamhetsplaner.
3. Regionfullmäktige uppmanar de skånska utvecklingsaktörerna att ställa sig bakom
föreliggande förslag till Skånes regionala utvecklingsstrategi och att aktivt delta för att
genomföra strategins intentioner.
4. Regionfullmäktige uppmanar till samhandling kring strategins intentioner inom olika
gemensamma arenor och samverkanskonstellationer.
Ärende 8. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014 - 2025
Region Skåne har 2013 upprättat förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Skåne 2014-2025 efter dialog med kommunerna i Skåne och andra intressenter. Regeringen har
därefter fastställt definitiv ekonomisk ram för planen. Planen fastställs nu efter mindre justering
och kommer att ligga till grund för kommande satsningar i den regionala infrastrukturen i
Skåne. Region Skåne kommer årligen att följa upp planens genomförande och pröva om planen
behöver uppdateras. En uppdatering ska ske under 2015.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige fastställer föreliggande förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025.
2. Regionala tillväxtnämnden ska senast i april 2015 återkomma till regionfullmäktige med
förslag till uppdatering av planen. Regionala tillväxtnämnden ska därefter årligen följa
upp planens genomförande och vid behov återkomma till regionfullmäktige med förslag
till revidering.
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Reservation: S och V
Protokollsantekning: SD
Ärende 9. Organisationsberedningen - Delrapport
Organisationsberedningen har överlämnat ett förslag om så kallat minoritetsskydd att gälla från
och med nästa mandatperiod. Att göra detta ingick i det direktiv som regionstyrelsen lämnade
till beredningen vid dess inrättande hösten 2013.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige fastställer det så kallade minoritetsskyddet i enlighet med det förslag
som har överlämnats av organisationsberedningen i Delrapport I att gälla från och med
nästa mandatperiod.
Ärende 10. Omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Sveriges Kommuner och Landsting fastställde hösten 2013 ett förslag till nya bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Den nya modellen innebär ett förändrat
fokus från pension till omställning för förtroendevalda. Modellen är ett förslag som kan
användas i oförändrad eller modifierad form av kommuner och landsting/regioner.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige beslutar att Sveriges Kommuner och Landsting modell för
omställningsstöd och pensionsbestämmelser för förtroendevalda (OPF-KL) ska gälla i
Region Skåne från och med den mandatperiod som börjar 2014.
2. Till följd av detta upphör tidigare beslut (2005-11-10) om avsättning till
pensionsförsäkringen att gälla.
Ärende 11. Frågestund
Inkomna frågor till regionfullmäktige:

1. Fråga från Ewa Pihl Krabbe (S) angående Nedskärningar vid Centralsjukhuset i
Kristianstad.
Stefan Lamme (M) svarade att han inte kände till denna typ av nedskärningar på CSK utan
sjukhuset har goda möjligheter till ett bra ekonomiskt resultat. Inte minst genom pengar från
den tilläggsbudget som regionfullmäktige beslutat om.
2. Fråga från Saima Jönsson Fahoum (V) angående Kapaciteten vid strålbehandlingen i Lund.
Stefan Lamme (M) svarade att det idag finns tolv stycken strålmaskiner i Lund och att
kapaciteten svarar upp mot behovet hos patienterna. Bemanningen sker i förhållande till det
behov som finns. Dessutom kommer det att tillkomma kapacitet i och med en ny klinik i
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Uppsala, där Region Skåne är delaktiga. I snitt utnyttjas 9,5 maskiner och bemanningen
motsvarar 10,5 maskiner.
3. Fråga från Henrik Fritzon (S) angående Kommer ambulanssjukvården klara bemanningen i
sommar?
Carl Johan Sonesson (M) svarade att Region Skånes prehospitala enhet och hälso- och
sjukvårdsdirektören har daglig kontakt med entreprenören Falck eftersom personalläget är
bekymmersamt. Men alla inblandade är överens om att några problem med patientsäkerheten
inte finns.
4. Fråga från Yvonne Augustin (S) angående Problem under sommaren på Helsingborgs
lasarett.
Stefan Lamme (M) svarade att frågan är relevant med tanke på att cirka en fjärdedel av sjuhuset
evakueras i samband med de nödvändiga om- och tillbyggnader som påbörjats. Men sjukvården
i nordvästra Skåne klarar verksamheten i sommar bland annat genom fördjupat samarbete
mellan sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona.
5. Fråga från Anna-Lena Hogerud (S) angående Spårvägstrafik i Lund.
Pontus Lindberg (M) svarade att majoriteten står kvar vid sitt åtagande vad gäller spårvägar i
Skåne, ett åtagande som är värt 400 miljoner kronor. Majoriteten tittar också på den fråga som
har kommit från Lunds kommun om man kan göra om RTI-planen, så att spårvagnarna kan få
mer finansiering regionalt.
6. Fråga från Jens Leandersson (SD) angående Politisk samordning i Öresundsregionen.
Regionfullmäktiges presidium anser att frågan inte ligger inom Region Skånes ansvarsområde,
varför frågan ej fick ställas.
7. Fråga från Gunnar Jönsson (S) angående Miljösituationen i Hanöbukten.
Pontus Lindberg (M) svarade att miljösituationen i Hanöbukten är oroande och därför har
Region Skåne engagerat sig i frågan även om länsstyrelsen har huvudansvaret. Men Region
Skåne har tillskrivit regeringen i frågan och stöder flera intressenter som arbetat med att få till
bättre kunskap i frågan.
8. Fråga från Vilmer Andersen (V) angående Bemanningen av ambulanserna i Skåne.
Carl Johan Sonesson (M) svarade att det finns en daglig kontakt mellan politiken och RSPE,
som i sin tur har kontakt med Falck. Trots att ambulanser stått stilla finns det fler ambulanser i
drift idag jämfört med för några år sedan. Att ambulanser står stilla är trots detta inte
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acceptabelt. Bemanningen i vårt eget distrikt fungerar bättre jämfört med hur det ser ut i Falcks
distrikt. Även avtalet för personalen är bättre, men frågan om arbetsmiljö och avtal är ett internt
problem för Falck.
9. Fråga från Mikael Persson (V) angående Indragning av bussar på Österäng.
Mats Persson (FP) svarade att regionfullmäktige brukar diskutera helhet, inte detaljer, i det här
fallet dragning av enskilda linjer. För denna linje behövs en annan lösning eftersom den bland
annat har problem med dålig punktlighet.
10. Fråga från Saima Jönsson Fahoum (V) angående Sommarsituationen på barn- och
förlossningsavdelningarna.
Stefan Lamme (M) svarade att många har följt frågan, bland annat IVO och Arbetsmiljöverket,
och Region Skåne har haft en grupp för att arbeta med den och även satsat extra ekonomiska
medel. Det råder brist på vårdpersonal i hela landet men läget nu är att SUS säger sig ha en
normal sommarsituation och övriga förlossningsavdelningar uppger sig inte se några problem
med sommaren.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Frågorna fick ställas, med undantag för fråga 6.
Ärende 12. Redovisning av ej avgjorda motioner
Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med §
37 i arbetsordningen för regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Ärende 13. Val som regionfullmäktige ska förrätta
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Avsägelser beviljas och val förrättas enligt valberedningens förslag.
Ärende 14. Interpellationer
A. Stefan Svalö (S) frågade angående ”Försämringar i trafikutbudet”
Mats Persson (FP) svarade att förändringarna i trafikombudet omfattar det behov som
resenärerna efterfrågar. I det specifika fall som frågeställningen gäller handlar det om
orter som fått tågtrafik och det har påverkat busstrafiken.
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B. Saima Jönsson Fahoum (V) frågade angående ”Uppdelning av anestesi och
intensivvård”
Stefan Lamme (M) svarade att interpellationen är tre månader gammal. Under den tiden
har förslaget om uppdelning som frågeställaren fruktade i sin fråga förändats och
kommer inte att genomföras.
C. Vilmer Andersen (V) frågade angående ”Vad händer med strålbehandlingsenheten vid
SUS?”
Stefan Lamme (M) svarade att omorganisationen berodde på att berörd enhetschef hade
över 100 medarbetare och det långt ifrån optimalt. Därför skedde en uppdelning i
mindre enheter.
D. Ingrid Lennerwald (S) frågade angående ”Stora verksamhetsförändringar inom
sjukvården utan politisk förankring”
Stefan Lamme (M) svarade att naturligtvis ska man inte behöva läsa i tidningen om
förändringar i vården. Frågan om hur detaljerat politikerna ska bestämma vården är
komplicerad men fattade politiska beslut ska alltid följas.
E. Mats Erlandsson (SD) frågade angående ”Skador som uppkommer inom sjukvården”.
Stefan Lamme (M) svarade att det är alltid lika tråkigt när någon får skador på grund av
sjukvården. Men en händelseanalys av det aktuella ärendet är gjort och den visar tyvärr
på brister i hur patienten hanterades.
F. Mats Erlandsson (SD) frågade angående ”Rätt formell kompetens hos
sjukvårdspersonal”
Katarina Erlingsson (C) svarade att det är en händelse som absolut inte ska inträffa.
Region Skånes regelverk är klart och ska efterlevas av alla och det har gått direktiv om
vikten av detta.
G. Vilmer Andersson frågade angående ”Strejken på Öresundstågen och Region Skånes
ansvar”
Mats Persson (MP) svarade att konflikten är en arbetsmarknadstvist mellan två av dess
parter och inget som vi politiker bör lägga oss i. Veolias bud var rimligt och exempelvis
schemaläggning av personalen är inte en fråga för Region Skånes politiker.
Regionfullmäktige beslutade följande:
Frågorna fick ställas

Ärende 15. Ombyggnad av Malmö operas orkestersal
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Styrelsen för Malmö Opera och Musikteater AB har tillskrivit ägarna, Region Skåne och
Malmö Stad, och anhållit om godkännande för att teckna hyresavtal med Malmö
Stadsfastigheter för ombyggnad av orkestersal samt med en begäran om ett årligt bidrag från
2016 om 4,6 miljoner kronor för att täcka kostnaden för de ombyggda lokalerna.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige har inget att invända mot att Malmö Opera och Musikteater AB tecknar
hyreskontrakt med Malmö Stadsfastigheter enligt vad som redovisats i ansökan från
bolaget.
2. Regionfullmäktige beslutar uppdra till regionstyrelsen att utöka verksamhetsbidraget 2016
till Malmö Opera och Musikteater AB med 4,1 miljoner kronor till följd av ökade
hyreskostnader.

16. Extraärende 2: Administrativ struktur för hälso- och sjukvården i Region
Skåne – SkåVård 2.0
Kammarrätten gör i likhet med förvaltningsrätten bedömningen att beslutanderätten avseende
ny struktur för hälso- och sjukvården, SkåVård 2.0 tillkommer regionfullmäktige.
Regionfullmäktige föreslås därmed fastställa regiondirektörens beslut. Mot bakgrund av
ärendets principiella fråga väljer Region Skåne att därutöver överklaga kammarrättens dom till
Högsta förvaltningsrätten.
Regionfullmäktige beslutade följande:

1. Regionfullmäktige beslutade att minoritsåterremittera ärendet. Ärendet kommer att
avgöras på ett extra regionfullmäktige den 7 juni 2014

För ytterligare information:

Jimmy Gottfridsson, pressekreterare: 0768-89 08 64 eller jimmy.gottfridsson@skane.se
Region Skånes pressjour: 044-309 39 77
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