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Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde
Tid:

2018-04-03 kl. 09:30-19:30

Plats:

Rådhus Skåne, Kristianstad

§ 17 Förhinder - inkallande av ersättare

Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Därefter
anmäls följande förhinder och inkallande av ersättare, bilaga 1.

§ 18 Upprop

Vid närvarokontrollen inför ärendebehandlingen är följande ledamöter
närvarande, bilaga 2.

§ 19 Justering

Regionfullmäktige utser Anna-Maria Myszka-Gustafsson och Annika
Annerby Jansson att jämte ordföranden justera protokollet från innevarande
möte. Justeringen äger rum på Södra regionvårdsnämndens kansli i Lund
den 11 april klockan 14:00.

§ 20 Årsredovisning 2017
Diarienummer 1604218

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer förslag till årsredovisning för Region
Skåne avseende år 2017.
Regionfullmäktiges beslut enligt regionfullmäktiges presidium förslag
beträffande ansvarsfrihet
1. Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen och för
Region Skånes samtliga nämnder samt enskilda förtroendevalda i
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nämnderna för 2017 i enlighet med Region Skånes revisorers
revisionsberättelse.
I beslutet om ansvarsfrihet deltar ej ledamöter och ersättare i styrelsen och
respektive nämnder i den del som rör ansvarsfriheten för det egna organet.
Protokollsanteckningar
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna lämnar protokollsanteckning enligt bilaga 3.
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning enligt
bilaga 4.
Sammanfattning
Årsredovisningen visar att resultatet för 2017, blev ett överskott på 238
miljoner kronor. Jämfört med motsvarande resultat 2016 är det en
förbättring med 135 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet 2017 var
dock 375 miljoner kronor och de uppsatta finansiella målen för 2017 har
inte uppnåtts. Den samlade bedömningen är därför att det behövs ytterligare
förbättringar för att Region Skåne ska anses ha en god ekonomisk
hushållning.
Yrkanden
Följande ledamöter yrkar bifall till regionstyrelsens förslag:
Henrik Fritzon (S), Carl Johan Sonesson (M), Patrik Jönsson (SD), Anders
Åkesson (MP), Gilbert Tribo (L), Sara Svensson (V), Birte Sandberg (C),
Birgitta Södertun (KD), Cristina Glad (L), Stefan Svalö (S), Anna-Lena
Hogerud (S), Per Einarsson (KD), Niclas Nilsson (SD), Ing-Marie NilssonAxelsson (KD) och Maria Nyman-Stjärnskog (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 57
2. Årsredovisning 2017
3. Patientnämndens årsberättelse 2017
4. Skrivelse från regionfullmäktiges presidium
5. Revisionsberättelse 2017 och årsredogörelse från Region Skånes
revisorer inklusive granskning av årsbokslut
6. Granskningsrapporter gällande Region Skånes bolag

§ 21 Garantiåtagande HelsingborgsExpressen
Diarienummer 1704232

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige beslutar lämna övertagandegaranti för totalt upp
till 15 stycken fordon för elektrifiering av stadstrafiken i
Helsingborg till en summa av 52 miljoner kronor.
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Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden och Helsingborgs stad har inom trepartssamverkan
BussKoll 2022 enats om att utveckla stadstrafiken i Helsingborg. Angelägna
infrastrukturåtgärder genomförs i syfte att ställa om till eldrift av fordonen.
Fordonen anskaffas av trafikföretaget. Genom övertagandegaranti skapas
bra ekonomiska villkor, samtidigt som Region Skåne säkerställer rådighet
över fordonen vid en ny trafikupphandling. Restvärdet för 15 stycken fordon
uppskattas till totalt 52 miljoner kronor.
I ärendet finns följande dokument
1. Delegationsbeslut 2018-03-22 från regionstyrelsens ordförande
2. Delegationsbeslut 2018-03-15 från kollektivtrafiknämndens
ordförande
3. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 43
4. Kollektivtrafiknämndens beslut 2018-02-09, § 9

§ 22 Region Skåne och EU:s dataskyddsförordning
Diarienummer 1800190

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen har det övergripande
ansvaret att säkerställa att Region Skånes skyldigheter enligt EU:s
Dataskyddsförordning uppfylls.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen, eller den regionstyrelsen i sin tur delegerar uppdraget till, att utnämna ett
dataskyddsombud för Region Skåne.
Sammanfattning
EU:s nya Dataskyddsförordning kommer att börja gälla den 25 maj 2018.
Förordningen ställer bland annat som krav att personuppgiftsansvarig
utnämner ett så kallat dataskyddsombud som ska övervaka behandlingen av
personuppgifter. I detta ärende föreslås regionstyrelsen få ansvar för att
säkerställa Region Skånes skyldigheter enligt den nya förordningen, samt i
uppdrag att utnämna ett dataskyddsombud för Region Skåne. Styrelsens
ansvar kommer att framgå i samband med kommande reglementsöversyn.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 59
2. Projektdirektiv för Ny dataskyddsförordning (GDPR) 2017-06-14

§ 23 Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2
Diarienummer 1703067

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bedriva ambulanssjukvård i distrikt 2 i egen regi, från 2020-02-01. Distrikt 2 omfattar
kommunerna Lund, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Landskrona,
Svalöv, Kävlinge, Sjöbo, Höör, Hörby, Eslöv och Ystad.
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Reservationer
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna lämnar reservation enligt bilaga 5.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga 6.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att driften av ambulanssjukvården i distrikt 2 övergår
till drift i egen regi vid det datum avtalet med nuvarande leverantör,
Samariten AB, upphör. Regionfullmäktige återremitterade ärendet
2018-02-27 § 5 med motiveringen att ärendet ska innehålla en utvärdering
av effekterna av övergången från privat till offentlig regi i ambulansdistrikt
1 vad avser ekonomi, insatstider och arbetsmiljö samt en komplettering av
vilka kommuner som ingår i ambulansdistrikt 2.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Sara Svensson (V),
bifall till regionstyrelsens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och dessutom på följande tillägg; att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda ett
övertagande av ambulansdistrikt 4 när avtalstiden löper ut utan utnyttjad
option, samt att utredningen presenteras senast 2018-09-06.
Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande av Birgitta Södertun (KD), i
första hand på återremiss och i andra hand på avslag på förslaget.
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner
att regionfullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som önskar
avgöra ärendet idag röstar ja. Den som önskar återremittera ärendet röstar
nej.
Voteringen utfaller med 90 ja-röster mot 56 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande. Bilaga 7.
Regionfullmäktige har således beslutat att avgöra ärendet idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkandet om bifall till regionstyrelsens förslag samt yrkandet om avslag på förslaget och finner att
regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller yrkandet om avslag på
förslaget röstar nej.
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Voteringen utfaller med 91 ja-röster mot 56 nej-röster. 2 ledamöter är frånvarande. Bilaga 8.
Regionfullmäktige har således beslutat att bifalla regionstyrelsens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Erlandssons (SD) tilläggsyrkande och finner att regionfullmäktige har avslagit detsamma.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som vill
avslå Mats Erlandssons (SD) tilläggsyrkande röstar ja. Den som bifaller
tilläggsyrkandet röstar nej.
Voteringen utfaller med 68 ja-röster mot 22 nej-röster. 56 ledamöter avstår i
voteringen. 3 ledamöter är frånvarande. Bilaga 9.
Regionfullmäktige har således beslutat att avslå Mats Erlandssons (SD)
tilläggsyrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-04-03, § 80
2. Regionstyrelsens beslutsförslag 2018-03-26
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 8
4. Regionfullmäktiges beslut 2018-02-27, § 5

§ 24 Motion. Inrättande av intermediärvårdsavdelning för patienter
som ej klarar överföring till vårdavdelning
Diarienummer 1701472

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga 10.
Sammanfattning
Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Marlen Ottesen (SD) och Åsa
Erlandsson (SD) har i motion 2017-03-31 föreslagit att regionfullmäktige
ger hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda om vi kan starta en
intermediärvårdsklinik i egen eller privat regi för att uppnå motionens
andemening.
Yrkanden
Mats Erlandsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-02-08, § 11
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 24 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-07-31 från Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD),
Marlen Ottesen (SD) och Åsa Erlandsson (SD)

§ 25 Motion. Inför IT-rond
Diarienummer 1701473

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga 11.
Sammanfattning
Mats Erlandsson, Patrik Jönsson, Marlen Ottesen och Åsa Erlandsson (SD)
har i motion föreslagit att Region Skåne ska införa IT-ronder på 10-15
avdelningar på försök under 2018, att resultatet ska återrapporteras till HSN
under andra halvåret 2018 samt att IT-ronder införs efter hand om resultatet
är positivt.
Yrkande
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer Marlen Ottesens (SD) yrkande mot regionstyrelsens
förslag och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-02-08, § 12
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 31 med förslag
till motionssvar
3. Motion från Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Marlen
Ottesen (SD) och Åsa Erlandsson (SD)
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§ 26 Motion. Lösa bristen på anestesitid som begränsar antalet
prostatacanceroperationer
Diarienummer 1701524

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga 12.
Sammanfattning
Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD), Marlen Ottesen (SD) och Åsa
Erlandsson (SD) har i motion 2017-04-05 föreslagit att regionfullmäktige
ger berörd nämnd/nämnder i uppdrag att utreda förutsättningarna för när och
hur en förändring i motionens andemening kan genomföras.
Yrkanden
Mats Erlandsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-02-08, § 13
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 25 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-04-05 från Mats Erlandsson (SD), Patrik Jönsson (SD),
Marlen Ottesen (SD) och Åsa Erlandsson (SD)

§ 27 Motion. Kompetensförlust vid personalomsättning
Diarienummer 1701527

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Sammanfattning
Mats Erlandsson (SD), Marlen Ottesen (SD), Patrik Jönsson (SD) och Åsa
Erlandsson (SD) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att genomföra försök med ett nytt mått för
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att mäta kompetensförlust vid personalomsättning på några utvalda
avdelningar. Undersökningen görs på sjuksköterskor och påbörjas första
halvåret 2018. Resultatet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden under andra halvåret 2019 samt att när resultat föreligger beslutar
hälso- och sjukvårdsnämnden om utvidgning eller nedläggning av projektet.
Yrkande
Mats Erlandsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer Mats Erlandssons (SD) yrkande mot regionstyrelsens
förslag och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-02-08, § 14
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 26 med förslag
till motionssvar
3. Motion från Mats Erlandsson (SD), Marlen Ottesen (SD), Patrik
Jönsson (SD) och Åsa Erlandsson (SD)

§ 28 Motion. Inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi
Diarienummer 1701627

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna lämnar gemensam reservation enligt bilaga 13.
Sammanfattning
Birte Sandberg (C) föreslår i en motion 2017-04-18 att Region Skåne inför
internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och erbjuder detta till
patienter i primärvården.
Yrkanden
Birte Sandberg (C) yrkar, med instämmande av Stefan Lamme (M) och Carl
Johan Sonesson (M), bifall till motionen.
Yvonne Augustin (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Birte Sandbergs (C) med
fleras yrkande röstar nej.
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Voteringen utfaller med 90 ja-röster mot 56 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande. Bilaga 14.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-02-08, § 15
2. Beredningen för e-hälsas förslag 2018-02-06, § 5
3. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 27 med förslag
till motionssvar
4. Motion 2017-04-18 från Birte Sandberg (C)

§ 29 Motion. Ambulanta bedömningar
Diarienummer 1702110

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Sammanfattning
Birte Sandberg (C) har i motion daterad 2017-05-31 till regionfullmäktige
föreslagit att undersöka möjligheten att införa ambulanta bedömningar
enligt den halländska modellen i den skånska ambulansverksamheten.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-02-08, § 16
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-01-31, § 28 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-05-31 från Birte Sandberg (C)

§ 30 Motion. Sjukvården måste förbereda för terrorattentat
Diarienummer 1702318

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga 15.
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Sammanfattning
Gilbert Tribo (L) har i motion 2017-06-20 föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda hur den skånska hälsooch sjukvården kan dra lärdom av attentatet på Drottninggatan den 7 april
samt av andra liknande incidenter runt om i Europa och utefter dessa lärdomar upprätta rutiner som möjliggör en effektiv och välkoordinerad vårdinsats i händelse av ett terrordåd i Skåne.
Yrkanden
Mats Erlandsson (SD) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på Mats
Erlandssons (SD) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Mats Erlandssons (SD)
yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 124 ja-röster mot 22 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande. Bilaga 16.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 46
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 67 med förslag
till motionssvar
3. Motion från Gilbert Tribo (L) och Cristina Glad (L)

§ 31 Motion. Tvångsvården ska vara avgiftsfri
Diarienummer 1701963

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar reservation enligt bilaga 17.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) har i motion till regionfullmäktige daterad 2017-05-17
föreslagit att Region Skåne tar bort alla vårdavgifter inom tvångsvården.
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Yrkanden
Sara Svensson (V) yrkar bifall till motionen.
Anders Åkesson (MP) yrkar, med instämmande av Carl Johan Sonesson
(M), bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning, Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Sara Svenssons (V)
yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 138 ja-röster mot 8 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande. Bilaga 18.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 45
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 66 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-05-17 från Sara Svensson (V)

§ 32 Motion. Vision för vårdexport och -import
Diarienummer 1701862

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning
Carl Johan Sonesson (M) och Stefan Lamme (M) föreslår i motion
2017-05-08 att en vision för vårdexport och -import tas fram för att
säkerställa kompetensutvecklingen bland skånsk högspecialiserad
sjukvårdspersonal och för att säkerställa att skånska patienter får den bästa
vården som kan fås, oavsett var den kan ges.
Yrkanden
Carl Johan Sonesson (M) yrkar, med instämmande av Stefan Lamme (M)
och Anna-Lena Hogerud (S), bifall till regionstyrelsens förslag.
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I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 44
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 68 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-05-08 från Carl Johan Sonesson (M) och Stefan
Lamme (M)

§ 33 Motion. Avgiftsfri vaccinering mot TBE
Diarienummer 1702639

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Liberalerna och Centerpartiet lämnar gemensam
reservation enligt bilaga 19.
Sammanfattning
Gilbert Tribo (L) föreslår i motion till regionfullmäktige 2017-07-24 att
hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda de samhällsekonomiska effekterna av att erbjuda skattesubventionerad vaccinering mot
TBE, antingen för alla skåningar, eller endast för personer som är bosatta i
högriskområden för TBE-smitta och som vistas frekvent i skog och mark,
samt att hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån utredningens slutsatser
återkommer till regionfullmäktige med förslag på hur skattesubventionerad
vaccinering mot TBE kan införas i Skåne.
Yrkanden
Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande från Lars-Göran Wiberg (C),
bifall till motionen.
Anders Åkesson (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Regionfullmäktige fastställer följande propositionsordning. Den som bifaller
regionstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Gilbert Tribos (L) med
fleras yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 130 ja-röster mot 16 nej-röster. 3 ledamöter är frånvarande. Bilaga 20.
Regionfullmäktige har således beslutat i enlighet med regionstyrelsens
förslag.

Region Skåne
Regionfullmäktige

Datum

13
(17)

2018-04-03

I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 47
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 61 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-07-24 från Gilbert Tribo (L)

§ 34 Motion. Lika möjlighet till bloddonation
Diarienummer 1702720

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet lämnar reservation enligt bilaga 21.
Sammanfattning
Birte Sandberg (C), Lars-Göran Wiberg (C), Annette Linander (C) och Niels
Paarup-Petersen (C) har i motion 2017-08-07 föreslagit att Region Skåne
ansöker hos regeringen att under en försöksperiod om fem år bli en pilotregion där män som har sex med män tillåts donera blod på lika villkor som
de som har heterosexuellt sex.
Yrkanden
Annette Linander (C) yrkar, med instämmande av Mikael Persson (V), bifall
till motionen.
Anders Åkesson (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 48
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 65 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-08-07 från Birte Sandberg (C), Lars-Göran Wiberg
(C), Annette Linander (C) och Niels Paarup-Petersen (C)

§ 35 Motion. Barnmorskeledda födelsekliniker i Region Skåne
Diarienummer 1702851

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.

Region Skåne
Regionfullmäktige

Datum

14
(17)

2018-04-03

Reservationer
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna lämnar reservation enligt
bilaga 22.
Samtliga ledamöter för Liberalerna lämnar reservation enligt bilaga 23.
Sammanfattning
Gilbert Tribo (L) och Ewa Bertz (L) har i motion 2017-08-17 föreslagit att
Region Skåne utreder möjligheterna för att öppna barnmorskeledda enheter
på prov, på ett sätt som fungerar tillsammans med vårdvalet barnmorskemottagning.
Yrkanden
Mats Erlandsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer dessa båda yrkanden mot regionstyrelsens förslag och
finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 50
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 62 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-08-17 från Gilbert Tribo (L) och Ewa Bertz (L)

§ 36 Motion. Förlossningsgaranti för skånska kvinnor
Diarienummer 1702850

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga ledamöter för Liberalerna lämnar reservation enligt bilaga 24.
Sammanfattning
Gilbert Tribo (L) och Ewa Bertz (L) har i motion 2017-08-17 föreslagit att
Region Skåne ska utreda möjliga former för en förlossningsgaranti i Region
Skåne.
Yrkanden
Ewa Bertz (L) yrkar bifall till motionen.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Region Skåne
Regionfullmäktige

Datum

15
(17)

2018-04-03

I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 49
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 63 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-08-17 från Gilbert Tribo (L) och Ewa Bertz (L)

§ 37 Motion. Gemensam bortre tidsgräns för dyslexiutredningar med
kommunerna
Diarienummer 1703113

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
Sammanfattning
Gilbert Tribo (L) och Christer Sörliden (L) har i en motion till
regionfullmäktige föreslagit att Region Skåne arbetar aktivt tillsammans
med kommunförbundet för att det införs en bortre tidsgräns på 120 dagar för
hela dyslexiprocessen.
Yrkanden
Christer Sörliden (L) yrkar, med instämmande av Ewa Pihl Krabbe (S),
bifall till regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 51
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-03-01, § 64 med förslag
till motionssvar
3. Motion 2017-09-14 från Gilbert Tribo (L) och Christer Sörliden (L)

§ 38 Anmälningsärenden
Diarienummer 1800006

I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-03-26

§ 39 Redovisning av ej avgjorda motioner
Diarienummer 1402523

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning föreligger avseende ej avgjorda motioner i enlighet med § 27 i
arbetsordningen för regionfullmäktige.

Region Skåne
Regionfullmäktige

Datum

16
(17)

2018-04-03

I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2018-03-13, § 41
2. Redovisning 2018-03-13

§ 40 Val som ska förrättas av regionfullmäktige
Diarienummer 1400768

Regionfullmäktiges beslut
1. Följande avsägelse som ersättare i regionfullmäktige beviljas och ny
sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen för att utse ny ersättare:
Kent Davidsson (SD), nordvästkretsen.
2. Avsägelser beviljas och val förrättas i övrigt enligt valberedningens
förslag.
Yrkande
Ewa Pihl Krabbe (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning 2018-03-29 över beviljande av avsägelser och val som
ska förrättas. Bilaga 25.

§ 41 Frågestund
Diarienummer 1800248

Regionfullmäktiges beslut
1. Samtliga frågor får ställas.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över inkomna frågor. Bilaga 26.
Frågorna 1, 4 och 12 fick bordläggas.

§ 42 Interpellationer
Diarienummer 1800506

Regionfullmäktiges beslut
1. Interpellationerna får ställas.
I ärendet finns följande dokument
1. Förteckning över inkomna interpellationer, interpellationer och
interpellationssvar. Bilaga 27.
Interpellationerna 1, 5, 8, 9 och 10 fick bordläggas.

Region Skåne
Regionfullmäktige

Datum

17
(17)

2018-04-03

____________________________________________________________
Dagens sammanträde inleddes med en parentation över Percy Liedholm
(1937-2018) som avled den 5 mars 2018. Percy Liedholm var ordförande i
Region Skånes första valda regionfullmäktige (1998-2002).
_____________________________________________________________
Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justeras 2018-04-11

Anders Karlsson
Ordförande

Anna-Maria Myszka-Gustafsson
1:e vice ordförande

Annika Annerby Jansson
2:e vice ordförande

Region Skåne
Regionfullmäktige

Protokollsanteckning

4. Årsredovisning 2017
Dnr 1604218
Region Skånes ekonomi ser efter 2017 bättre ut än tidigare under mandatperioden. Soliditeten är nu
minus 77 procent i stället för minus 81 procent. Det är välkommet. Tack vare goda skatteintäkter och
stora statsbidrag, samt ett lågt ränteläge, har Region Skåne fått ett bättre resultat än om
prognossäkerheten hade varit bättre. Dessa tillskott omfattar 920 miljoner kronor mer än vad regionen
hade räknat med. Det är klart mycket mer än vad de höjningar av skattesatsen som
Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog inför budgetåret skulle ha gett. Snarare hade sådana
skattehöjningar i förlängningen försämrat förutsättningarna för en hållbar finansiering av välfärden.
Om verksamheten sedan också hade kunnat hålla sina kostnader nere i enlighet med de regionbidrag
de tilldelades för året, hade resultatet kunnat bli riktigt bra. Nu redovisas visserligen ett plusresultat på
238 miljoner kronor, men det når inte ens upp till det lågt satta målet om ett överskott på 1 procent.
För detta saknas det 137 miljoner kronor. Om Region Skåne ska kunna stabilisera sin ekonomi och
klara de stora investeringar som väntar måste överskottet bli större. Samtidigt har Region Skåne med
alla regionbidrag och verksamhetsintäkter lagt så mycket som 45 miljarder kronor på verksamhet för
skåningarnas väl och ve. Tyvärr har det skett utan att vårdproduktionen har ökat märkbart. Hälso- och
sjukvården har förbrukat 1,2 miljarder kronor mer än vad de hade tillgång till, samtidigt har vårdköerna
vuxit.
Det är samtidigt värt att notera att av de fem beslut om ekonomiska åtgärder som Socialdemokraterna
och Miljöpartiet säger har förbättrat resultatet med 590 miljoner har Allians för Skåne legat bakom eller
stöttat en lejonpart.
1. Den 27 april 2017 lade Allians för Skåne ett initiativärende i regionstyrelsen med sex yrkanden
för att förstärka intäkterna och reducera kostnaderna. Efter mars visade prognosen för
helårsresultatet att regionen skulle få ett negativt resultat på så där 800 miljoner kronor.
Majoriteten i regionstyrelsen beslöt ändå att inte avgöra ärendet på sittande sammanträde
utan låta regiondirektören bereda det.
2. Den 1 juni 2017 hanterades tertialrapporten av regionstyrelsen. I ärendet fanns en
redogörelse av beslut från tidigare år och regiondirektören fick på nytt i uppdrag att utifrån alla
dessa tidigare givna uppdrag (till exempel den 10 december 2015) se till att redovisa
resultatet av dessa. Allians för Skåne yrkade i detta sammanhang att regionstyrelsen skulle
anta de sex att-satser med intäktsförstärkande och kostnadsreducerande åtgärder som
Alliansen föreslog den 27 april, men då ännu inte fått någon återkoppling av. Tre av dem
bifölls. Det handlade om att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från både offentlig och
privat vård som skulle ta fram förslag på effektiviseringar av vårdadministrationen, om att ta
fram ett system som ökar patientmakten genom att göra det enklare att jämföra skånska
vårdgivare i fråga om kvalitet och tillgänglighet och om att påtala för nämnder och beredningar
att de inte får fatta beslut som påverkar och överstiger de budgetramar som angivits för år två
och tre i budgetplanen.

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

3. Den 31 augusti 2017 uttalade regionstyrelsen bland annat att budgeten ska hållas och
uppmanade nämnder och beredningar att vidta kostnadsreducerande åtgärder. Allians för
Skåne saknade tidsangivelser och yrkade, med instämmande av S och MP, att
regiondirektören skulle återkomma med en redogörelse av vilka åtgärder som har vidtagits i
förvaltningarna för att hålla budget och vilka åtgärder han avser att vidta vid årsskiftet om
budgeten inte då är i balans. Alliansen fick också igenom att regionfullmäktige den 19
september 2017 skulle informeras om de ekonomiska åtgärderna. Detta gjordes dessvärre
bara som ett anmälningsärende, utan att någon information gavs om vad som ska göras för
att stärka ekonomin. Regionstyrelsens beslut ignorerades således. Fullmäktige fick inte den
begärda informationen, vilket Alliansen protesterade emot i en protokollsanteckning.
4. Den 5 oktober 2017 behandlade regionstyrelsen ärendet delårsrapport januari-augusti 2017.
Då underströks för nämnder och beredningar att behovet av ekonomiska åtgärder var fortsatt
stort och att styrelsen ska få mer information om hur arbetet går. Alliansen yrkade bifall till
samtliga att-satser, men noterade också att det krävs verkningsfulla uppföljningar inte bara
pliktskyldiga redovisningar. Samtidigt yrkade vi bifall till vårt budgetförslag, i vilket bland annat
flera beslut som har nonchalerats radades upp.
5. Den 7 december 2017 mottog regionstyrelsen redovisningar från nämnderna om vad som har
gjorts, och uppmanade åter dem till att vidta åtgärder. Alliansen yrkade att regiondirektören på
sammanträdet den 8 februari 2018 skulle återrapportera om vilka åtgärder som har vidtagits
mot de förvaltningar som inte har klarat av att hålla budget. Någon återrapportering med det
innehållet gavs aldrig.
Utan våra tydliga och konstruktiva yrkanden hade Region Skånes ekonomi med största sannolikhet
sett klart sämre ut. Utan det pengaregn som den goda konjunkturen har bidragit till, hade det varit
katastrofalt. När förvaltningen i Region Skåne ger sig på att försöka analysera vilken av alla åtgärder
som har varit mest verkningsfull för att nå en ekonomi i balans framhålls beslutet om ett
anställningstak. Den bedömningen delar vi. Och därför oroas vi över att just detta tak har avskaffats
vid ingången av 2018.
Vi vet att för framtiden krävs ännu tuffare ekonomiska åtgärder. 2017 nådde Region Skåne vare sig
det kortsiktiga eller det långsiktiga resultatmålet.
- att resultatet över en rullande femårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av de
samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga
bidrag. För perioden 2013-2017 blev det 0,9 procent.
- att resultatet årligen ska utgöra minst 1 procent av de samlade intäkterna. 2017 är
överskottet bara 0,6 procent.
Det borde vara självklart att den budget som regionfullmäktige antar hanteras som ett ekonomiskt
styrmedel och inte som ett dokument vilket som, fritt för sjukvårdsförvaltningarna att förhålla sig till.

För Allians för Skåne i regionfullmäktige, den 3 april 2018
Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)

2 (2)

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Regionfullmäktiges sammanträde 2018-04-03
Ärende 4. Årsredovisning
Med Sveriges lägsta regionskatt som förutsättning samt en sjukvård som har varit
underfinansierad under väldigt lång tid har nu Region Skånes årsredovisning för år 2017
kommit.
Region Skåne har under 2017 präglats av återkommande besparingsbeting och åtgärdsplaner.
Underskottet för sjukvården 2017 landar på drygt 1,2 miljarder kronor.
Det regionen behöver göra framöver är att se till att resurserna ökar, via mer resurser statligt
och högre regionskatt. Detta skulle ge förutsättningar att arbeta långsiktigt med att förbättra
sjukvården och arbeta för en arbetsmiljö som är hållbar och inte gör personalen sjuk. Vi
saknar fortfarande de strukturella förändringar som skulle krävas för att vända trenden och
lyfta sjukvården i Skåne för invånarnas och personalens skull.
Region Skånes invånare förtjänar bättre. De förtjänar en vård som får tillräckligt med resurser
och en kollektivtrafik som det satsas på.
För Vänsterpartiet

Sara Svensson

Reservation

7. Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2
Dnr 1703067
Trots att en långsiktig, blocköverskridande överenskommelse ingicks 2016 om hur
ambulanssjukvården i Region Skåne ska bedrivas och utvecklas under de närmaste åren, har
Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att redan 2017 initiera ett ärende för att återta ytterligare ett
ambulansdistrikt i offentlig regi. Agerandet förvånar, inte minst då en bärande del i överenskommelsen
var att framtida beslut ska vila på faktabaserad grund.
På regionfullmäktige den 27 februari 2018 fick vi ärendet återremitterat för att fullmäktiges ledamöter
skulle få en ta del av en utvärdering av ambulansverksamheten i Skåne innan beslut om förändring av
densamma tas. Hur har ekonomin, insatstiderna och arbetsmiljön påverkats i ambulansdistrikt 1 efter
övergången från privat till offentlig regi?
I stället för att återkomma i ärendet med begärda uppgifter har Socialdemokraterna och Miljöpartiet
valt att åter hasta fram ett illa berett ärende. I underlaget skrivs att det är ”för tidigt att kunna dra några
säkra slutsatser” vad gäller insatstider och arbetsmiljö, då verksamheten ju överfördes från privat till
offentlig regi först den 1 februari 2018. De ekonomiska konsekvenserna är bristfälligt avhandlade.
Ärendets hantering är anmärkningsvärd. Vi yrkade därför återremiss på nytt. Då detta yrkande inte
bifölls valde vi att yrka avslag. Då fullmäktige ändå valde att bifalla ordförandens förslag väljer vi att
reservera oss till förmån för eget förslag.

För Allians för Skåne i regionfullmäktige, den 3 april 2018
Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Reservation gällande ”Ändrad driftsform för Ambulansdistrikt 2”
ärende 7, Regionfullmäktige 2018-04-03
Sverigedemokraterna anser att alla fyra ambulansdistrikt i Skåne skall drivas i egen
regi. Ambulansverksamheten är första linjens akutsjukvård och är en allt för viktig
funktion för att vara underställd privata intressen. 2012 gick Sirius Humanum i
konkurs, och tre av Skånes fyra distrikt riskerade stå utan fungerande
ambulansverksamhet. Vi vill inte låta detta vara en riskfaktor i framtiden. Dessutom
finns det fördelar vid snabb implementering av ny teknik om vi själva ansvarar för
ambulanserna.
Med anledning härav yrkade Sverigedemokraterna
att Regiondirektören får i uppdrag att utreda ett övertagande av ambulansdistrikt 4
när avtalstiden löper ut utan utnyttjad option
att utredningen presenteras för Regionstyrelsen senast 2018-09-06

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Patrik Jönsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Reservation gällande ” Motion. Inrättande av
intermediärvårdsavdelning för patienter som ej klarar överföring
till vårdavdelning” ärende 8, Regionfullmäktige 2018-04-03
Nyligen presenterades avskräckande siffror om antalet dödsfall på SUS som orsakades av
platsbrist. För att lätta på trycket på intensivvårdsavdelningarna borde det finnas möjlighet att
flytta patienter, som fortfarande inte kan andas utan respiratorstöd och/ eller behöver avancerad
övervakning, till en intermediärvårdsavdelning.
Om inte Regionen kan lösa detta i egen regi finns en möjlighet att göra som man gjorde i
Stockholm. Där kontaktades Lindhe Healthcare, som var villiga att satsa pengar på att bygga upp
en intermediärvårdsavdelning. Lindhe Healthcare har kliniker för avancerad andningsvård i åtta
länder. Kliniken i Stockholm har utvecklats till att träna patienter att kunna andas själva utan
hjälpmedel samt rehabilitering. En intermediärvårdsklinik skulle minska antalet riskabla icke
medicinskt motiverade överflyttningar av intensivvårdspatienter.
En förlamad patient som behöver respirator i hemmet kostar ca 6 milj/ år. En patient med
respirator i hemmet kostar ca 2 milj/ år. Kostnaden för en vårdplats på en intensivvårdsavdelning
varierar mellan 40.000 – 50.000 kr/ dygn att jämföra med en intermediärvårdsplats som kostar
8.900 – 32.000 kr/ dygn.
En privat klinik skulle kunna locka till sig personal även från övriga Sverige.

Sverigedemokraterna yrkade därför att
-

Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda om vi kan
starta en intermediärvårdsklinik i egen eller privat regi för att uppnå motionens
andemening.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

_____________________
Patrik Jönsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Reservation gällande ”Motion. Inför IT-rond” ärende 9,
Regionfullmäktige 2018-04-03
I motionssvaret hänvisar man till ett utvecklat IT-stöd som man kallar ”Synlig IT”
och att detta kan likställas med IT-ronder. Detta IT-stöd ska vara under
genomförande, och ska under sommaren ha gjort besök i Landskrona och
Hässleholm. IT-stödet ska ha dokumenterat besöken, samt skapade instruktioner
och rutiner för kommande ronder. Baserat på erfarenheter ska kompetensprofiler
skapas och rekrytering inledas, vad som ska rekryteras framgår dock ej och inget
svar fanns att få under Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde. För
marknadsföring av rondverksamheten och de förbättringsaktiviteter som
identifieras skapar IT-stödet enligt motionssvaret även en blogg.
Vi finner det anmärkningsvärt att denna blogg, eller någon information över huvud
taget, inte finns att finna på intranätet. Om denna information finns på intranätet är
den väl dold, och kan därmed inte likställas med det synliggörande av IT-problem
som en IT-rond är tänkt att göra. Verksamheten som beskrivs i motionssvaret är
tänkt att vara fullt genomfört och i drift till mars 2018, och idag är vi inne i april
månad och fortfarande finns ingen information att hitta på intranätet, i alla fall inte
lätt tillgängligt.
Med hänvisning till de frågetecken som finns om likheten mellan IT-rond och
Synlig IT yrkade vi på att motionen skulle bifallas. Då det ej vann gehör, reserverar
vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Patrik Jönsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: skane@sverigedemokraterna.se | Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: skane@sverigedemokraterna.se | Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se

Reservation gällande ” Motion. Lösa bristen på anestesitid som
begränsar antalet prostatacanceroperationer” ärende 10,
Regionfullmäktige 2018-04-02
Den senaste tiden har vi i de olika sjukvårdsnämnderna i samband med information om
operationsrobotar också fått presenterat förslag om inrättandet av ett prostatacancercentrum i
likhet med vad som beskrivs i Läkartidningen, finns på Martinikliniken i Hamburg och håller på
att inrättas i VG-regionen. Sverigedemokraterna tänker inte motionera om inrättandet av ett
dylikt prostatacancercentrum då det är allmänt känt men inte desto mindre nödvändigt med ett
centrum. Detta är vi skyldiga nuvarande och tidigare prostatacancerpatienter, som under många
år aldrig erbjudits annat än undermålig behandling för sin sjukdom.
Vid presentationen på SNKRYH fick vi veta att anledningen till att roboten endast utnyttjades 4
– 8 timmar om dagen fem dagar i veckan var varken brist på utbildade operatörer eller tillgänglig
robotkapacitet. Flaskhalsen var brist på anestesitid. För att på ett enkelt och okonventionellt sätt
komma tillrätta med detta rekommenderar Sverigedemokraterna att anestesiologer (och i
tillämplig del anestesisjuksköterskor) anställs direkt på prostatacancercentret. Många fördelar och
få nackdelar finns med förslaget. En förutsättning är att man huvudsakligen anställer äldre
anestesiologer med lång och djup erfarenhet.
Nackdel: Anestesiologen tappar snabbt kompetens inom intensivvård och andra anestesimetoder.
Därför skall endast äldre anställas som kan gå i pension när anställningen på
prostatacancercentret upphör.
Fördelar: Anestesiologen behöver inte längre lägga tid på att vara uppdaterad inom alla områden.
Anestesiologen kan få ett flexibelt arbetsschema med ett överenskommet antal timmar.
Förekomsten av nattarbete kan till stor del uteslutas.
Då anestesiologen får tillgång till ett stort patientmaterial finns goda möjligheter för forskning
och metodutveckling. En flexibel personalavdelning borde kunna skapa attraktiva
anställningsformer.
Med hänvisning till ovan yrkade vi bifall till motionen.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Patrik Jönsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Reservation

12. Inför internetbaserad kognitiv
beteendeterapi
Dnr 1701627
Den psykiska ohälsan ökar i allt snabbare takt i vår omvärld, vilket ställer ökade krav både på
primärvård och psykiatri. Det finns idag alternativ till den traditionella KBT-behandlingen hos
primärvården.
Catharina Stridh på Institutionen för psykologi vid Lunds universitet har gjort en studie där 900
deltagare ingick och som fick behandlingen under 12 veckors tid i tre olika grupper. Utvärderingen av
behandlingen har visat på att 60 procent av de patienter som gick i terapi genom internet eller tränade
fysiskt hade förbättrad psykologisk funktion vid behandlingens slut. Detta jämfört med endast 35
procent hos de patienter som genomgick vanlig behandling på vårdcentral.
Internetbaserad KBT visar sig därför vara en verksam behandlingsmetod som forskningen nu visar
och som med fördel kan erbjudas till patienter i primärvården.
Att införa denna behandlingsform skulle kunna öka tillgängligheten avsevärt till behandlingar för
psykisk ohälsa i primärvården där resurserna idag är begränsade utifrån behovet med anledning av
den ökade psykiska ohälsan.
Därför röstade Allians för Skåne bifall till motionen om att Region Skåne ska införa internetbaserad
kognitiv beteendeterapi (IKBT) och erbjuda detta till patienter i primärvården. Då motionen inte vann
gehör i regionfullmäktige reserverar sig Allians för Skåne till förmån för eget yrkande.
För Allians för Skåne i regionfullmäktige den 3 april 2018
Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Regionfullmäktiges sammanträde 2018-04-03
Ärende 15. Motion. Avgiftsfri tvångsvård
De allra svårast psykiskt sjuka människorna kan frihetsberövas och tvingas till vård för att
skydda sig själv eller sin omgivning. Detta kan i en del fall innebära polishämtning och
uppfattas självklart som en svår kränkning av den personliga integriteten.
Dessutom tvingas vederbörande att betala för den vård hen motsätter sig.
Att det i motionssvaret anförs att även patienter i frivilligvården kan ha dålig ekonomi är
knappast förmildrande. Att det skulle motverka arbetet mot att få till frivillig vård är en svag
argumentation. Om det går att tvångsvårda lär det också gå att återföra till annan vård. En del
patienter skrivs i dag ut från den vanliga slutna psykiatriska vården i brist på vårdplatser och
mot sin vilja.
Avgiftsfri tvångsvård har redan införts i många landsting och det är dags att Skåne följer efter.
Det är dags att sluta jaga de svårt psykiskt sjuka med krav på avgifter. Att låta människor
hamna i skuldfälla och jagas av inkassoföretag kan definitivt inte betraktas som ett gott
bemötande.
Detta är i hög grad en etisk och moralisk fråga. Det finns få, om ens några motsvarigheter i
samhället, där tvång används och sedan faktureras den enskilde.
Då vårt bifallsyrkande inte vann fullmäktiges stöd reserverar vi oss mot beslutet och ser fram
emot den översyn som besvarandet från övriga partier i regionfullmäktige beslutade om. Ett
besvarande som i grund och botten var positivt till andemeningen i denna motion.
För Vänsterpartiet

Sara Svensson

Reservation

17. Motion. Avgiftsfri vaccinering mot TBE
Dnr 1702639
Fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som, när den väl brutit ut, inte går
att bota. Hos cirka en tredjedel av de drabbade sprids smittan vidare till hjärnhinnorna vilket kan orsaka
minnesstörningar, talrubbningar och koncentrationssvårigheter. En tiondel av de drabbade får olika
typer av förlamningssymptom och i sällsynta fall har sjukdomen dödlig utgång.
De senaste åren har det geografiska utbredningsområdet för TBE vuxit vilket inneburit att allt fler
människor blivit smittade. Sedan början av 2000-talet har antalet rapporterade fall fördubblats med
ungefär 250 insjuknade personer årligen i Sverige.
Sedan flera år tillbaka finns ett välfungerande vaccin mot TBE som ger ett bra skydd med få
biverkningar. Vaccinering är ett förhållandevis billigt sätt för sjukvården att minska antalet sjukdomsfall
samtidigt som det möjliggör ett fortsatt rikt skogs- och friluftsliv. Alternativet, att hålla sig inomhus eller
att belasta sjukvården när sjukdomen väl brutit ut, är mer kostsamt i längden och kan orsaka ett stort
lidande för individerna som drabbas.
Idag erbjuder många vårdcentraler vaccinering till ett självkostnadspris. Dessvärre riskerar detta att leda
till en situation där endast de välbärgade har möjlighet att skydda sig mot en potentiellt dödlig sjukdom.
Det är beklagansvärt för ett land som Sverige där vård inte borde vara en klassfråga.
Ett ytterligare problem med dagens system är att många människor har svårt att hålla reda på sina
vaccinationer. Skattefinansierade vaccinationer medger ett större mått av systematik och effektivitet och
ökar sannolikheten att människor fullföljer sina vaccinationsprogram i tid. Uteblivna eller inkompletta
vaccineringar är särskilt allvarligt problem i Skåne som har flera högriskområden för TBE-smitta.
Huruvida det är mest samhällsekonomiskt lönsamt att erbjuda skattesubventionerad vaccinering mot
TBE till alla skåningar eller endast till de personer som är bosatta i högriskområden och som vistas
frekvent i skog och mark är idag oklart.
Liberalerna och Centerpartiet valde därför att rösta för motionen förslag att Hälso- och
sjukvårdsnämnden skulle få i uppdrag att utreda de samhällsekonomiska effekterna av att erbjuda
skattesubventionerad vaccinering mot TBE, antingen för alla skåningar, eller endast för personer som
är bosatta i högriskområden för TBE-smitta och som vistas frekvent i skog och mark, samt att Hälsooch sjukvårdsnämnden utifrån utredningens slutsatser skulle återkomma till regionfullmäktige med
förslag på hur skattesubventionerad vaccinering mot TBE kan införas i Skåne. Då motionen inte vann
gehör i nämnden reserverar sig Liberalerna och Centerpartiet till förmån för eget yrkande.
För Liberalerna och Centerpartiet i regionfullmäktige den 3 april 2018
Gilbert Tribo (L)
Cristina Glad (L)

Ewa Bertz (L)
Susanne Bäckman (L)
Inger T Rosenkvist (L)
Torbjörn Ekelund (L)
Lena Benediktsson (L)
Christer Sörliden (L)
Åsa Holmén (L)
Birte Sandberg (C)
Lars-Göran Wiberg (C)
Lars Hansson (C)
Annette Linander (C)
Patrik Holmberg (C)
Niels Paarup-Pedersen (C)
Lennart Pettersson (C)

2 (2)

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Regionfullmäktiges sammanträde 2018-04-03
Ärende 18. Motion. Lika möjlighet till bloddonation
Att Regionfullmäktige väljer att avslå denna motion från Centerpartiet är beklagligt.
Det skulle ha varit fullt möjligt att besvara i syfte att driva på för att reglerna undersöks och
förändras nationellt. Alternativt att bifalla den, i enlighet med Vänsterpartiet yrkade, i syfte att
pröva möjligheten att bli försöksregion i frågan.
Istället väljer fullmäktiges majoritet en i grunden moralisk hållning som bygger på
fördomsfulla föreställningar om sexualitet. Skillnaden mellan att tvingas leva i total
avhållsamhet och att ha samma sexualpartner för att få ge blod är stor. En skillnad som
vänsterpartiet inte står bakom.
För Vänsterpartiet

Sara Svensson

Reservation gällande ” Motion. Barnmorskeledda födelsekliniker i
Region Skåne” ärende 19, Regionfullmäktige 2018-04-03
Barnmorskeledda födelsekliniker är absolut inte svaret på att öka tillgänglighet och
kontinuitet för födande kvinnor. De utsätts i stället för ökade risker där både
mammans och barnets liv sätts på spel. Precis som det framgår i motionssvaret
kräver en kvalificerad förlossningsverksamhet tillgång till akutsjukhusets samlade
resurser.
Sverigedemokraterna yrkade därmed
- Att motionen skulle avslås.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne
___________________
Patrik Jönsson (SD)
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Reservation

19. Motion. Barnmorskeledda födelsekliniker i
Region Skåne
Dnr 1702851
Under flera år har larmrapporter om kvinnors födande kommit. Förlossningsavdelningar med en
ansträngd miljö, kvinnor som känner sig oroliga inför sin förlossning och problematik med mycket
förlossningsskador. Samtidigt blir vården mer komplicerad. Antalet förlossningar ökar, gruppen födande
kvinnor blir alltmer heterogen, antalet komplicerade graviditeter och förlossningar ökar. Det finns ökade
förväntningar på delaktighet och inflytande. Mer än 15 000 barn föds per år i Skåne. Kontinuitet och
tillgänglighet har pekats ut som oerhört viktigt för att få andra delar av vården att fungera bättre. Det är
en rimlig slutsats att även kvinnors vård skulle förbättras på samma sätt.
Barnmorskeledd födelseklinik (BFK) är en vårdform där en barnmorska eller ett litet team av
barnmorskor skulle arbeta med kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård. Då fokuserar vården
på kvinnan och relationen med henne. Vårdkedjan blir samordnad och ger en kontinuitet för patienten.
Denna typ av vårdmodell har visats minska förlossningsrädsla, ger en tryggare miljö vid förlossningen
och bättre amningsstart. Jämfört med andra vårdmodeller har den mindre epiduralbedövningar, klipp,
sugklocka eller tångförlossningar. Kvinnorna var mer nöjda med sin vård, det fanns en minskad risk för
tidig födsel och kostnaderna blev lägre. Det blir däremot inte möjligt att få exempelvis epiduralbedövning
på en sådan födelseklinik utan då måste förlossningen ske på en vanlig förlossningsavdelning.
I Danmark finns vårdmodellen på 61 % av de offentliga förlossningsenheterna, ofta i kombination med
den danska standardmodellen. Barnmorskorna har själva frihet att välja modellen eller byta tillbaka till
en standardtjänst. Liknande modeller testas nu i Sverige. I Uppsala finns sedan ett par år ett samarbete
mellan förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset och en privat barnmorskemottagning.
Barnmorskor från mottagningen turas om att dela på en schemarad vid förlossningsavdelningen.
Samarbetet uppges ha bidragit till en förstärkt vårdkedja, bland annat genom en ökad integrering mellan
förlossningsvården och mödravården, och stärkta relationer mellan enheterna. Modellen har även ökat
möjligheten för barnmorskorna att upprätthålla sin kompetens som förlossningsbarnmorskor.
Liberalerna röstade därför för motionens förslag om att Region Skåne skulle utreda möjligheterna för att
öppna barnmorskeledda enheter på prov, på ett sätt som fungerar tillsammans med vårdvalet
barnmorskemottagning. Då motionen inte vann gehör i fullmäktige reserverar sig Liberalerna till förmån
för eget yrkande.
För Liberalerna i regionfullmäktige den 3 april 2018
Gilbert Tribo (L)
Cristina Glad (L)
Ewa Bertz (L)
Susanne Bäckman (L)
Inger T Rosenkvist (L)
Torbjörn Ekelund (L)
Lena Benediktsson (L)

Christer Sörliden (L)
Åsa Holmén (L)

2 (2)
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20. Motion. Förlossningsgaranti för skånska
kvinnor
Dnr 1702850

Under flera år har larmrapporter om kvinnors födande kommit. Förlossningsavdelningar med
en ansträngd miljö, kvinnor som känner sig oroliga inför sin förlossning och problematik med
mycket förlossningsskador. En stor del av problematiken beror på dålig styrning av våra
resurser, att det är svårt att rekrytera barnmorskor och för få vårdplatser. Detta är problem som
förlossningsvården delar med en stor del av vården idag. Under en förlossning är kvinnan i en
mycket sårbar situation och hennes trygghet är central för hur hon kommer att uppleva
förlossningen. Då är oro för var och hur förlossningen ska gå till inte ett bra sätt för den födande
kvinnan att möta det som kommer. Den stress många kvinnor upplever av att inte få komma till
det sjukhus de har valt inför sin förlossning, kan påverka förlossningsarbetet negativt. Detta
blir än värre om den födande hänvisas utanför länet eller landet.
Genom mödravården under graviditeten kan en bra uppskattning göras av när förlossningarna
förväntas ske. Vården har god tid på sig att planera inför förlossning. Det finns också en tydlig
bild av under vilka månader det föds flest barn och när det föds minst antal barn. Sammantaget
bör det vara möjligt att planera så att kvinnan också kan vara tryggare inför det att välkomna
ett nytt barn till världen.
Det finns goda förutsättningar och skäl för att införa en förlossningsgaranti i Region Skåne.
Exakt vad som är lämpligt att ingå i en sådan garanti bör först och främst utredas. Men fokus i
en förlossningsgaranti bör vara kvinnors trygghet i hela förlossningsprocessen, såväl i
planeringen som i själva förlossningen. Det kan handla om att kvinnor ska få veta vilket sjukhus
som gäller i god tid. Det kan också handla om att inte behöva åka hem mellan en förlossning
under natten och morgonens undersökning av det nyfödda barnet. Det är 70 år sedan vården i
samband med graviditet, förlossning och eftervård senast utreddes. Region Skåne bör göra en
genomlysning av vårdkedjan som resulterar i konkreta förslag på hur vården ska göras tryggare
och bättre.
Liberalerna röstade därför för motionens förslag om att utreda möjliga former för en
förlossningsgaranti i Region Skåne. Då motionen inte vann gehör i nämnden reserverar sig
Liberalerna till förmån för eget yrkande.

För Liberalerna i regionfullmäktige den 3 april 2018
Gilbert Tribo (L)
Cristina Glad (L)
Ewa Bertz (L)
Susanne Bäckman (L)
Inger T Rosenkvist (L)
Torbjörn Ekelund (L)
Lena Benediktsson (L)
Christer Sörliden (L)
Åsa Holmén (L)

2 (2)

