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Viktiga frågor och utmaningar 2017
Under året har Centerpartiet i Region Skåne drivit flera viktiga frågor och arbetat för
förändring inom olika områden för regionen. Att representera Skånes invånare i viktiga frågor
som sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur är uppdrag vi tar på största allvar.

2017 är året då vi, kanske ännu mer än tidigare, har fått stå upp för valfrihet inom vården. I
debatterna har vi försvarat vårdvalen och valfriheten som ständigt motarbetas av det
rödgröna styret. Det har gjorts inom enskilda frågor - exempelvis när vårdvalet inom
multimodal smärtbehandling fick lägga ner på grund av styrets politik, men också på mer
övergripande plan. Vi har lagt en budget för att stärka primärvården eftersom vi vet att det är
en förutsättning för en fungerande sjukvård i stort och vi har fortsatt att värna de privata
vårdgivarnas villkor. Hoten om förbud mot vinster i välfärden har också debatterats på
regional nivå och är ytterligare ett exempel på hur valfriheten hotas. Vår övertygelse är att
Skåne blir bättre med en mångfald av aktörer och vi fortsätter arbeta för valfriheten som vi
vet att skåningarna vill ha.
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Centerpartiet i regionen har stått upp för ett Skåne där kollektivtrafiken ska fungera såväl i
staden som på landet. Under året har vi fortsatt driva frågan om att hela Skåne måste leva
och ställt styret mot väggen när det gäller neddragningar av trafik på landsbygden och
försämrad stadstrafik. Vi har också fortsatt att trycka på för mer dialog mellan kommunerna
och Skånetrafiken. Förra året röstade regionfullmäktige för vårt förslag om att öka dialogen,
men det har visat sig vara nödvändigt att fortsätta följa upp den frågan.
Under året har vi också kommit närmare målet att införa gårdsförsäljning av öl och vin i
Skåne! Regionfullmäktige röstade för att göra Skåne till försöksregion och i slutet av året då
vi klubbade igenom Region Skånes livsmedelsstrategi fick vi in en skrivelse om att Region
Skåne ska arbeta för att gårdsförsäljning ska bli verklighet i vår region.
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Vattnet är en av våra viktigaste tillgångar - under året har vi arbetat för att skydda det
livsviktiga vattnet med förslag om att förbjuda mikroplaster i produkter som Region Skåne
använder. Vi har också fortsatt arbeta för att mindre läkemedelsrester ska gå ut i vattnet.
Erosionen vid våra kuster är en annan viktig fråga som vi har fortsatt uppmärksamma.
Vi har arbetat för att även växtskydd ska tas hänsyn till när Region Skåne gör upphandlingar
av livsmedel. Det har vi gjort genom att föreslå en skrivelse i förslaget till upphandlingspolicy
om att upphandlade livsmedel ska hålla minst den standard som svenska miljöregler
garanterar. En sådan skrivning hade påtagligt förbättrat chanserna för lokala odlare och varit
bättre ur miljösynpunkt. Vi har strikta regler i Sverige när det gäller bekämpningsmedel och
miljökrav, det ska inte leda till att våra lokala odlare slås ut i konkurrens med företagare i
länder där kraven är lägre och produkterna därför är billigare. Policyn är inte beslutad än och
vi fortsätter driva frågan.
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Arbetet i beslutande församlingar
I det politiska arbetet finns flera verktyg att använda - det kan handla om att ge förslag till ett visst
arbete eller beslut genom att lägga en motion eller initiativärende. Som oppositionsparti är det
möjligt att ställa ansvariga politiker till svars i specifika frågor och interpellationer. På så sätt kan
man se till att ansvariga inte slipper undan löften som getts eller beslut som fattats.
Under 2017 har vi:
• Lämnat in 9 motioner
• Gjort 21 initiativärenden i 6 olika nämnder samt regionstyrelsen
• Ställt 4 interpellationer i regionfullmäktige
• Ställt 25 frågor i regionfullmäktige
• Begärt 1 särskild debatt i regionfullmäktige
Listor på samtliga ärenden återfinns i bilaga 1-4.
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Opinionsbildning
En viktig del av det politiska arbetet är opinionsbildning. Under det gångna året har Centerpartiet i
Region Skåne varit aktiva i flera debatter inom flera olika områden.
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Ett utdrag av publicerade
debattartiklar under året
• Skåne måste ta plats i Stockholm,
Sydsvenskan

• Vi pratar mer än gärna klimat- och
miljöfrågor, Sydsvenskan

• Fler bör få chansen till den läkning grön rehab
medför, Sydsvenskan

• Valfrihet bidrar till kvalitet, Skånska
Dagbladet

• Utbyggt fibernät är en jämlikhetsfråga,
Kristianstadsbladet

• Det måste bli svårare och dyrare att förorena
och skräpa ned hav och sjöar, och enklare att
göra rätt, Sydsvenskan

• Det är dags att ta hästkraften på allvar,
Kristianstadsbladet
• Närmare vård skapar tryggare skåningar,
Kvällsposten
• Alla skånska tågsträckor är lika viktiga,
Kvällsposten
• Vi har ett ansvar för hela Skåne, Sydsvenskan
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• Ett nytt ledarskap behövs för ett tryggare
Skåne, Kristianstadsbladet
• Staten flyr sitt ansvar för tågkaoset,
Kvällsposten
• Låt oss ta vara på hela Skåne,
Ystads Allehanda

• Fungerande kollektivtrafik bygger på dialog,
Ystads Allehanda
• Skåne är ingen matregion utan
gårdsförsäljning, Ystads Allehanda
• Stigmatiseringen av aids måste få ett slut,
Kristianstadsbladet
• Sluta nonchalera kvinnor över 65 år,
Kristianstadsbladet
• Schysst skinka är svenskt val, Skånska
Dagbladet
• Skärp lagen för att skapa vårdfrid,
Sydsvenskan
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Centerpartiet Skåne i pressen
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Några exempel där vi synts i
nyhetsrapporteringen
• C: "Låt homosexuella i Skåne donera blod
utan ett års celibat", Sydsvenskan

• Centern vill sätta fart på Skåne,
Kristianstadsbladet

• Vinodlare jublar över ja till gårdsförsäljning,
Norra Skåne

• Resandet minskade på Skånebanan, Norra
Skåne

• Saknat krisstöd blir politisk fråga i
regionfullmäktige, Kristianstadsbladet

• C: Skåne inget matland utan gårdsförsäljning,
Norra Skåne

• Trafikverket vill sänka från 90 till 80 på
många mil, Ystads Allehanda
• Akut blodbrist öppnar för regeländring kring
bloddonation, TV4
• Regionen kämpar för att få hit myndigheter,
Kristianstadsbladet
• Kritiskt yttrande om sänkt fart på väg 19,
Ystads Allehanda
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• Kollektivavtal delar styret och alliansen, Norra
Skåne

Verksamhetsbesök 2017
Demokrati handlar om så mycket mer än om politiker och politiska beslut. Demokrati utövas
tillsammans med många andra aktörer och det är viktigt för oss som är folkvalda att lyssna på
professionen, företagare och aktörer inom idéburen sektor för att kunna fatta så bra beslut som
möjligt. Under 2017 har vi samverkat med och/eller besökt flera olika verksamheter för att lära oss
mer och kunna vara politiker som representerar Skåne på ett bra sätt.
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Vi har besökt:

Vi har fått besök från:

• Nobina, Ängelholm

• Mikael Stamming, utvecklingsdirektör

• Helsingborgs hamn

• Stina Nilsson, projektledare
Sverigeförhandlingen

• Simris vind- och solcellspark/Eon
• Sjöcrona Vårdcentral, Höganäs
• Väsbyhemmet, Höganäs
• Pendlare på Hässleholms station
• Smågris Syd, Gärsnäs
• Kommunpolisen, Kristianstad
• Folktandvården AB
• Vårdcentralen, Vä, Kristianstad kommun
• Sjukhusbygget, Malmö (NSM)

• Emelie Peterson, infrastrukturstrateg
• Mats Ekstrand, digitaliserings- och IT-direktör
• Ronny Wain, ledningsstrateg, stab Koncernstab
HR
• Carina Wirth, enhetschef, enheten för HRutveckling
• Vivianne Sahlin, enhetschef, enheten för
kompetensförsörjning
• Christer Holmgren, fastighetsdirektör
• Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör

• Föreläsning från Barn- och ungdomspsykiatrin i
• Monika Kraft, programchef eHälsa och
Skåne
digitalisering
• Carina Nordqvist Falk, ordförande i
Branschrådet för privata rådgivare
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Bilaga 1: Motioner
• Hälsoundersökningar räddar liv
att Region Skåne inför hälsoundersökningar likt västerbottensmodellen.
• Behandlingsmottagning för brukare av dopningsmedel
att Region Skåne utreder förutsättningarna för en etablering av en behandlingsmottagning för
brukare av dopningsmedel.
• Återbruka kontorsmöbler och kontorsutrustning i Region Skåne
att det införs en bytessajt, återbrukssystem för möbler och kontorsinredning i Region Skåne
• Inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi
att region Skåne inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) och erbjuder detta till
primärvården.
• Ambulanta bedömningar
att undersöka möjligheten att införa ambulanta bedömningar enligt den halländska modellen i den
skånska ambulansverksamheten.
• Inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster
att Region Skåne snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar
som innehåller mikroplaster.
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• Införande av förmånscykel
att införa möjligheten till förmånscykel för anställda i Region Skåne.
• Lika möjlighet till bloddonation
att Region Skåne ansöker hos regeringen att under en försöksperiod om fem år blir en pilotregion
där män som har sex med män tillåts donera blod på lika villkor som de som har heterosexuellt
sex.
• Säkra fungerande digital vårdkommunikation i Region Skåne
att ge regionstyrelsen i uppdrag att säkra så att bland annat remisser och svar inom Region
Skåne senast 2018 kan skickas digitalt mellan olika vårdaktörer.
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Bilaga 2: Initiativärenden
• Beställningsmottagning Serviceresor,
(Alliansgemensamt) - Regionstyrelsen
• Prioritera primärvården, (Alliansgemensamt) Regionstyrelsen
• Ändrade regler gällande förskottering för
infrastrukturinvesteringar - Regionstyrelsen
• Ny rutin för besvarande av remisser
(Alliansgemensamt) - Regionstyrelsen
• Remiss. Ordning och reda i välfärden
(Alliansgemensamt) - Regionstyrelsen
• Skapa förutsättningar för nyetablerade
vårdcentraler att utvecklas
(Alliansgemensamt) - Regionstyrelsen
• Revision av Bergkvarabuss
(Alliansgemensamt) - Regionstyrelsen
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• Ekonomiskt läge. Intäktsförstärkande och
kostnadsreducerande åtgärder
(Alliansgemensamt) - Regionstyrelsen
• Gör Skåne till det nationella centrumet för
offentlig digitalisering - Regionstyrelsen
• Prioritera i investeringsplanen
(Alliansgemensamt) – Regionstyrelsen
• Vårdtjänster inom öppen specialistvård kirurgi
– Regionstyrelsen
• Erosionen - ett hot mot Skåne
(Alliansgemensamt) - RUN
• Reklam i kollektivtrafiken (Alliansgemensamt)
- KTN

• Initiativärende om lokalvården inom Lunds
och Trelleborgs sjukhusområden
(Alliansgemensamt) - Servicenämnden
• Upphandlingsunderlag (Alliansgemensamt) Servicenämnden
• Krav på energikartläggning i hyresavtal
(Alliansgemensamt) - Servicenämnden
• Skapa former för förbättrings- och
förnyelseförslag inom Skånevård Sund
(Alliansgemensamt) - SUND
• Ekonomiska medel till självtest HPV för
kvinnors hälsa (Alliansgemensamt) - HSN
• Genomför beslutet om att återöppna den
palliativa slutenvårdsavdelningen i
Trelleborg (Alliansgemensamt) - KRYH
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• Övergången mellan BUP och
VUP (Alliansgemensamt) - SUND
• Följsamheten till hygienrutiner och klädregler
måste förbättras (Alliansgemensamt) - KRYH

Bilaga 3: Interpellationer
• Interpellation från Niels Paarup-Petersen (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande AnnaLena Hogerud (S) angående ”Tillgång till medicinsk data” Interpellationen överlämnas till
beredningen för e-hälsas ordförande Dolores Öhman (MP)
• Interpellation från Niels Paarup-Petersen (C) till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S)
angående ”Öresundsregionens utveckling” Svar från regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon
(S) bifogas
• Interpellation från Lars-Göran Wiberg (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande AnnaLena Hogerud (S) angående ”Mobila ungdomsmottagningen” Interpellationen överlämnas till
sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) Svar från sjukvårdsnämnd Kryhs
ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) bifogas
• Gemensam interpellation från Lennart Pettersson (C), Carina Zachau (M) och Inger Tolsved (L) till
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) angående "Utvärdering av
servicevärdar"
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Bilaga 4: Frågor i regionfullmäktige
• Fråga från Birte Sandberg (C) till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) angående
Trädsäkring på sträckan Ystad - Simrishamn
• Fråga från Lars Hansson (C) till beredningen för primärvård, psykiatri och tandvårds ordförande
Anders Åkesson (MP) angående Handlingsplan för att förebygga och vårda utsatta
ensamkommande flyktingbarn?
• Fråga från Birte Sandberg (C) till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) angående Politisk
transparens
• Fråga från Lars-Göran Wiberg (C) till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S)
angående Tillgänglighet och patientsäkerhet för hjärtpatienterna i Helsingborg
• Fråga från Lars-Göran Wiberg (C) till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S)
angående Ryggkirurgin i Ängelholm
• Fråga från Patrik Holmberg (C) till sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S)
angående Palliativa vården i Trelleborg
• Fråga från Patrik Holmberg (C) till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S)
angående Rekryteringsläget till Trelleborg
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• Fråga från Annette Linander (C) till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S)
angående Inflyttning av hjärtmottagningen i Helsingborg
• Fråga från Birte Sandberg (C) till regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson (MP)
angående Bredbandsutbyggnaden i hela Skåne
• Fråga från Birte Sandberg (C) till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) angående
Superbussarna effekt på hållplatser
• Fråga från Birte Sandberg (C) till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S)
angående Innergårdar på den psykiatriska mottagningen i Lund
• Fråga från Annette Linander (C) till sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande Maria Nyman-Stjärnskog
(S) angående Sommarbemanningen
• Fråga från Birte Sandberg (C) till regionala utvecklingsnämndens ordförande Mätta Ivarsson (MP)
angående Digital agenda för Skåne
• Fråga från Annette Linander (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena
Hogerud (S) angående Betalningsansvars-lagen
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• Fråga från Lars-Göran Wiberg (C) till sjukvårdsnämnds Kryhs ordförande Maria Nyman-Stjärnskog
(S) angående Löftet om palliativa vården i Trelleborg
• Fråga från Lars-Göran Wiberg (C) till sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande Maria Nyman-Stjärnskog
(S) angående Jourhavande sjukhuspräst på CSK
• Fråga från Lars-Göran Wiberg (C) till sjukvårdsnämnd Kryhs ordförande Maria Nyman-Stjärnskog
(S) angående Likabehandling av aktörer
• Fråga från Niels Paarup-Petersen (C) till sjukvårdsnämnd SUS ordförande Joakim Sandell (S)
angående Snabbspår för skottskadade
• Fråga från Patrik Holmberg (C) till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) angående
Sträckningen för buss 146
• Fråga från Birte Sandberg (C) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud
(S) angående Kompetensmix i hela Skåne
• Fråga från Lars-Göran Wiberg (C) till sjukvårdsnämnd Sunds ordförande Yvonne Augustin (S)
angående Ryggkirurgin i Ängelholm
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• Fråga från Birte Sandberg (C) till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) angående
Trådlöst nätverk på Öresundstågen
• Fråga från Birte Sandberg (C) till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) angående Arbeta
för att Skånes vägar får de förutsättningar som behövs
• Fråga från Birte Sandberg (C) till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) angående
Skånetrafikens rutiner vid anmälan
• Fråga från Lars Hansson (C) till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) angående
Busstrafiken på Skånes landsbygd
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