Sjukvårdsnämnd SUS
PROTOKOLL §§ 66–75
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Protokoll från sjukvårdsnämnd SUS sammanträde
Tid:

2015-12-16 09.00-14.00

Plats:

Malmö/SUS/Jan Waldenströms gata 5/Tidskriften

Beslutande
Joakim Sandell (S), ordförande
Richard Bernsheim (M), tjänstgörande ersättare för Stefan Lamme (M)
Anette Mårtensson (MP), 1:e vice ordförande
Caroline Lindberg (M)
Peter Fransson (S)
Mats Erlandsson (SD)
Ewa Bertz (L)
Linda Johnsson (S)
Niels Paarup-Petersen (C)
Kenneth Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Daniel Morovic (S)
Gunilla Tornqvist (S)
Ersättare
Roland Thord (MP)
Anna-Carin Håkansson (S)
Mattias Kristiansson (SD)
Stina Larsson (C)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jeanette Olsson (S)
Övriga
Jan Eriksson, förvaltningschef
Lena Woin, enhetschef
Karin Träff Nordström, divisionschef
Frida Lindkvist, stabschef
Fredrik Wiberg, enhetschef
Klara Spangenberg, verksamhetsstrateg
Daniel Johansson, politisk sekreterare (S)
Johan Folin, politisk sekreterare för (M)
Agneta Persson, personalrepresentant, Kommunal

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Katarina Ekdahl, personalrepresentant, SACO
Lars Palander, sekreterare

§ 66 Val av justeringsperson

Niels Paarup-Petersen (C) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 67 Anmälan av informationshandlingar 2015 - Sjukvårdsnämnd SUS
Diarienummer 1500017

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukvårdsnämnd SUS sedan föregående
nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-08

§ 68 Verksamhetsinformation

2.
3.
4.
5.

Värdegrundsarbetet-Anna Martinsson
Kraftsamlingen-Gudrun Berggren
Lägesrapport Sårcentrum SUS-Monika Bergenek
Initiativärende. Inrättande av två vårdavdelningar för
utskrivningsklara patienter. Joakim Sandell
6. Överenskommelse om regionsjukvårdsavtal 2016 - Per Wendel

§ 69 Månadsrapport november - SUS
Diarienummer 1501505

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS godkänner föreliggande uppföljning och
prognos för 2015 per november månad.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för (M), Ewa Bertz (L) och Niels PaarupPetersen (C) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Resultat per november samt prognos för 2015 för Skånes
universitetssjukvård.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-16
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2. Månadssammandrag: januari - november 2015 Skånes
universitetssjukvård.

§ 70 Åtgärder för ekonomisk balans 2016 - SUS
Diarienummer 1500342

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS lägger informationen till handlingarna
2. Sjukvårdsnämnd SUS återkommer med Förvaltningsuppdrag och
internbudget för Skånes universitetssjukvård 2016 vid nästa möte
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för (M), Ewa Bertz (L) och Niels PaarupPetersen (C) gör bifogad anteckning till protokollet.
Mats Erlandsson (SD) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Efter ombudgetering i enlighet med regionfullmäktiges beslut, 2015-10-2627 § 68, om budgettillskott återstår 2015 ett prognosticerat underskott för
SUS om 145 miljoner kronor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-09
2. Verksamheter med underskott 2105, bilaga 2015-12-09

§ 71 Remiss. Upphandlingspolicy Region Skåne
Diarienummer 1503081

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS lämnar föreliggande yttrande
Sammanfattning
SUS har deltagit i arbetet med framtagande av ny upphandlingspolicy och
ställer sig bakom framtaget förslag.
Yrkande
Ordföranden Joakim Sandell (S) yrkar att sjukvårdsnämnd SUS beslutar
enligt beslutet ovan.
Niels Paarup-Petersen (C) framför följande tilläggsyrkande; Orden ”verka
för att” tas bort i andra stycket under rubriken ”Inriktning”, så att stycket i
stället lyder:
”Regionen ska möjliggöra för små och medelstora aktörer samt den
idéburna sektorn att konkurrera om regionens avtal när upphandlingens art
motiverar det. Upphandling ska i förekommande fall föregås av en dialog
med brukarorganisationerna. Regionen ska ha fokus på kostnad i balans med
kvalitet i sina upphandlingar, vilket bland annat innebär att ställa relevanta
Region Skåne
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krav, vara tydliga och behandla alla leverantörer lika och inte ge någon
aktör en otillbörlig fördel.”. Detta tilläggsyrkande bifalls av ordförande.
Därefter framför ordförande ett tilläggsyrkande med instämmande av Mats
Erlandsson (SD) att;
-

-

Sjukvårdsnämnd SUS förordar att ”kollektivavtalsliknande villkor”
utgår och ersätts med ”kollektivavtalsenliga villkor” under rubriken
”Samhällspolitiskt styrmedel – sociala och etiska krav” i förslaget
till upphandlingspolicyn.
Sjukvårdsnämnd SUS förordar att orden ”verkar för att” tas bort i
första meningen i andra stycket under rubriken ”Inriktning” i
förslaget till upphandlingspolicyn.

Niels Paarup-Petersen (C) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer sitt förslag och Niels Paarup-Petersens yrkande under
proposition och finner att sjukvårdsnämnd SUS beslutar enligt ordförandens
förslag.
Omröstning begärs och sjukvårdsnämnd SUS fastställer följande voteringsproposition:
Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja.
Den som stöder Niels Paarup-Petersen (C) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Anette Mårtensson (MP), Peter Fransson (S), Mats Erlandsson (SD), Linda
Johnsson (S), Kenneth Jönsson (S), Gunilla Tornqvist (S) och Joakim
Sandell (S)
Nej-röster ges av:
Richard Bernsheim (M), Caroline Lindberg (M), Ewa Bertz (L) och Niels
Paarup-Petersen (SD)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-16
2. Yttrande 2015-12-16
3. Upphandlingsstrategiutskottet 2015-11-04, § 43
4. Upphandlingspolicy 2015-10-07
5. Nu gällande upphandlingspolicy

§ 72 Remiss. Uppdatering av Region Skåne miljöprogram
Diarienummer 1503169

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS lämnar föreliggande yttrande
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Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Sjukvårdsnämnd SUS yttrande med anledning av uppdaterat miljöprogram
för Region Skåne i enlighet med beslut i regionstyrelsens arbetsutskott
151103, § 87.
Yrkande
Ordföranden Joakim Sandell (S) yrkar att sjukvårdsnämnd SUS beslutar
enligt beslutet ovan.
Niels Paarup-Petersen (C) framför följande tilläggsyrkande;
att under rubrik ”Miljömål 2, Hälsosam miljö” i förslaget till SUS yttrande
lägga till följande stycke:
Med anledning av det av regionfullmäktige beslutade i samband med
budgeten för 2015 så saknar vi en skrivning i det uppdaterade
miljöprogrammet för Region Skåne om att livsmedel som
används/upphandlas inom regionen minst bör hålla samma standard som
svenska djurskyddsregler. Något som bland annat garanterar minskat
användning av antibiotika. En fråga som är viktig för miljön framför allt i en
stor verksamhet som Region Skåne.
att under rubrik ”Övergripande” i förslaget till SUS yttrande lägga till
följande stycke:
Vi anser att det är viktigt att Region Skåne aktivt arbetar med att minska
gifterna i våra verksamheter, detta kan ske genom att bland annat arbeta mer
med miljöanpassade materialval. Därför anser vi att det under punktlistan
vid visionen ska läggas till en punkt om att Region Skåne gör föredömliga
val av miljöanpassade material.
Dessa tilläggsyrkande bifalls av ordförande och Mats Erlandsson (SD).
Därefter yrkar Mats Erlandsson att SNSUS uppmanar RS att kontakta
regeringen och hemställa att energipolitiken inriktas på att underlätta för
kärnkraften istället för att försvåra eller omöjliggöra för densamma.
Ordförande yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer sitt förslag och Mats Erlandssons yrkande under
proposition och finner att sjukvårdsnämnd SUS beslutar enligt ordförandens
förslag.
Omröstning begärs och sjukvårdsnämnd SUS fastställer följande voteringsproposition:
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Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja.
Den som stöder Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 1 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Anette Mårtensson (MP), Peter Fransson (S), Linda Johnsson (S), Kenneth
Jönsson (S), Gunilla Tornqvist (S), Richard Bernsheim (M), Caroline
Lindberg (M), Ewa Bertz (L) och Niels Paarup-Petersen (SD)och Joakim
Sandell (S)
Nej-röster ges av:
Mats Erlandsson (SD)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-16
2. Yttrande 2015-12-16
3. Miljöprogram 2020
4. AU § 87 151103

§ 73 Avackreditering barnavårdcentral (BVC)
Diarienummer 1504042

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS ställer sig bakom uppsägning av ackreditering
av barnavårdscentralen (BVC) i Höör
Sammanfattning
Antalet inskrivna barn vid BVC vårdcentralen Höör har minskat (20122015). Antalet listade barn är nu så låg att det är bekymmersamt att uppfylla
ackrediteringsvillkoren avseende bemanning och att vidmakthålla
kompetens för uppdraget. Mot bakgrund av det minskade antalet listade
barn på BVC vårdcentralen Höör- föreslås en uppsägning av
ackrediteringen. Uppsägningstiden är 8 månader.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-09
2. Bilaga 1 2015-12-09

§ 74 Extra sammanträde i sjukvårdsnämnd SUS

Sjukvårdsnämnd SUS beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS fastställer extra sammanträde 2016-01-26.
Sammanfattning
Sjukvårdsnämnd SUS behöver ha ett extra sammanträde i januari för att
fastställa förvaltningsuppdrag och internbudget för Skånes
universitetssjukvård 2016. Mötet startar 09.00.
Region Skåne
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§ 75 Gåva från SS till projektet "Möten på BUS - från entré till
vårdrum" vid sjukhuset i Lund
Diarienummer 1504214

Sjukvårdsnämnd SUSs beslut
1. Sjukvårdsnämnd SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller donation F128 ”Möten på BUS” vid Skånes
universitetssjukvård inom verksamhetsområde barnmedicin,
Division 2
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2015-12-14
2. Gåvobrev SS

Ärende 4 utgår

Lars Palander
Sekreterare
Justerat 2015-12-21

Joakim Sandell
Ordförande

Niels Paarup-Petersen
Ledamot

Justering har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla,
Kristianstad, 2015-12-22

Lena Nordqvist
Administratör
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SUS 151216 § 69

Protokollsanteckning

5. Månadsrapport november - SUS
Dnr 1501505
Det är beklämmande att se att såväl vårdproduktion som väntetider har försämrats under 2015.
Minskningen av slutenvård behöver ju inte vara ett problem, om det samtidigt följs av minskade
väntetider för patienterna. Men väntetiderna har blivit längre och vårdproduktionen har minskat,
samtidigt som kostnaderna har ökat. Vi i Allians för Skåne har flera gånger under året – första gången
på sammanträdet den 26 februari – påpekat att såväl SUS ekonomiska prognos som månatliga
resultat har varit betydligt sämre än budgeterat. Trots detta har vi inte fått gehör för våra yrkanden om
åtgärder för ekonomisk balans och Styret har inte heller föreslagit några åtgärder som har kunnat ge
resultat för 2015.
Vi hoppas på en mer konstruktiv dialog nästa år kring skarpa åtgärder för att klara de stora utmaningar
som SUS och resten av den skånska sjukvården står inför.
Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd SUS
16 december 2015
Caroline Lindberg (M)
Ewa Bertz (L)
Niels Paarup-Petersen (C)
Richard Bernsheim (M)

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.

<

SUS 151216 § 70

Protokollsanteckning

6. Åtgärder för ekonomisk balans
2016 - SUS
Dnr 1500342
Att nämnden först i slutet av januari 2016 ska fatta beslut om 2016 års internbudget för SUS
begränsar kraftigt möjligheterna att budgeten kan hållas. Ursprungen till problemet är den sena
budgetprocessen, med regionfullmäktiges budgetbeslut först i slutet av oktober. Allians för Skåne är
av uppfattningen att Region Skånes budget bör tas i juni, för att nämnder och förvaltningar skulle ha
tid att göra ordentliga budgetberedningar för godkännande i god tid innan budgetarna ska träda i kraft
efter årsskiftet.
Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd SUS
16 december 2015
Caroline Lindberg (M)
Ewa Bertz (L)
Niels Paarup-Petersen (C)
Richard Bernsheim (M)

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.

SUS 151216 § 70

Protokollsanteckning gällande Åtgärder för ekonomisk balans.
ärende 6, SNSUS 20151216
Det är bra att ett omfattande arbete nu görs för att få ekonomin i balans inför 2016 och vi
förstår att det tar mycket kraft, men vi anser också att beslut om sparåtgärder måste komma så
tidigt som möjligt för att få optimal effekt.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Mats Erlandsson (SD)
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SUS 151216 § 72

Reservation SNSUS 151216 Ärende 8. Remiss uppdatering av
Region Skånes miljöprogram.
Sverigedemokraterna anser att utan kärnkraft är det mycket svårt
att erhålla en koldioxidfri elförsörjning. Vi yrkar därför att SNSUS
uppmanar RS att kontakta regeringen och hemställa att
energipolitiken inriktas på att underlätta för kärnkraften istället för
att försvåra eller omöjliggöra för densamma.

Då vårt yrkande inte vann gehör önskar vi reservera oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Mats Erlandsson (SD)
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