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Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-05-08 kl 10-12
Sessionssalen, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande
Marianne Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Karin Axelsson (M)
Niclas Nilsson (SD)
Daniel Petersen (S)
Miriam Nilsson (KD), tjänstgörande ersättare för Patrik Holmberg (C)
Ersättare
Oskar Månsson (M)
Birgitta Larsson Lindelöf (S)
Hans Forsberg (S)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Övriga
Johan Cosmo, sjukhuschef
Liselott Johansson, ekonomichef
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Sten Östenson, personalföreträdare SACO
Henrik Bergman, nämndsekreterare

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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§ 15 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 16 Verksamhetsinformation
- Svar IVO kring granskning
- Positiva mätningar på CSK
- Aktuell Covid-19-information
- Tillfälligt utökat uppdrag till Sjukhusstyrelse Kristianstad om öppen
specialistvård urologi

§ 17 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2019-POL000044
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-20
2. Delegationsbeslut 2020-03-20 Granskning av vårdhygien

§ 18 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2019-POL000045
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående nämndssammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-22
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-23 § 7 Handlingsplan - intrauterin
fosterdöd
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-23 § 9 Fördelning av cancermedel
2020
4. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2020-02-24 § 19
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Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel - februari
5. Regionfullmäktige 2020-02-25 § 15 Val som ska förrättas av
regionfullmäktige
6. Redovisning avseende IVO:s beslut 2020-02-25
7. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-03-04 § 40 Utökat uppdrag till
sjukhusstyrelse Kristianstad avseende vissa operationer
8. Region Skånes revisorer Granskning av nämndernas arbete med
medborgardialog och regionstyrelsens uppsikt inom området (rapport nr
22 – 2019)
9. Beslut i tillsynsärende IVO 2020-03-30
10.
Kompetensförsörjningsplan 2020, Personalnämnden 2020-03-04 §
15

§ 19 Sjukhusstyrelse Kristianstad månadsuppföljning mars med prognos
och analys
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad fastställer föreliggande månadsuppföljning
per mars med prognos för Centralsjukhuset i Kristianstad.
Sammanfattning
I detta ärende finns en månadsuppföljning inklusive en prognos för perioden
januari-mars 2020 för Centralsjukhuset i Kristianstad. Uppföljningsrapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, personal, ekonomi och en
sammanfattande analys av utvecklingen för sjukhuset.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-08
2. Rapport

§ 20 Ytterligare åtgärder för ekonomisk balans
Ärendenummer: 2019-POL000122
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen i Kristianstad ställer sig bakom handlingsplanen med
ytterligare åtgärder för ekonomisk balans och uppdrar åt sjukhuschefen
att regelbundet återkomma med dess uppföljning.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler reservation
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enligt bilaga.
Sammanfattning
Ärendet avser handlingsplan för ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.
Yrkanden
Marianne Eriksson (S) yrkar att sjukhusstyrelse Kristianstad beslutar att
föreslagen åtgärd ”Effektivisering 2 procent” lyfts ut ur handlingsplanen och att
denna del istället återkommer till nästa styrelsemöte med en tydlig beskrivning
av innehåll samt en medföljande risk- och konsekvensanalys.
Ordföranden Dan Ishaq (M) vidhåller det liggande ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer proposition på det liggande ordförandeförslaget och Marianne Erikssons yrkande och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad har bifallit
det liggande ordförandeförslaget.
Omröstning begärs. Ordföranden fastställer följande propositionsordning. Den
som vill att sjukhusstyrelsen ska bifalla ordförandeförslaget röstar ja. Den som
vill bifalla Marianne Erikssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av Miriam Nilsson (KD), Karin Axelsson (M), Niclas Nilsson (SD)
och Dan Ishaq (M).
Nej-röster ges av Marianne Eriksson (S) och Daniel Petersen (S).
Sjukhusstyrelse Kristianstad har således beslutat fastställa ordförandens förslag
enligt beslutet ovan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-20
2. Handlingsplan för Centralsjukhuset i Kristianstad

§ 21 Remiss. Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000082
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad avger yttrande på förslag till reviderat
reglemente för styrelser och nämnder i Region Skåne till regionstyrelsen enligt
föreliggande förslag.
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Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Kristianstad har beretts möjlighet av avge yttrande på förslag
till reviderat reglemente för styrelser och nämnder i Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-08
2. Yttrande 2020-05-08
3. Beslutsförslag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-02
4. Reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne, remissversion
Yrkande
Marianne Eriksson (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Dan Ishaq, att
följande text förs in som tillägg i yttrandet:
Sjukhusstyrelse Kristianstad vill ändra föreslagen revidering för att möjliggöra
för andra sjukhus i Skåne att ansöka om nationell högspecialiserad vård. Texten
bör istället lyda: ”Regionstyrelsen beslutar om ansökan att bedriva nationell
högspecialiserad vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden bereder sådana ärenden
till regionstyrelsen tillsammans med berörd sjukhusstyrelse.”
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad har fastställt detta.

§ 22 Granskning av attestrutiner och stöldbegärliga inventarier
(sakgranskning), rapport nr 23 - 2019
Ärendenummer: 2020-POL000155
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad avger yttrande till Region Skånes revisorer
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av attestrutiner och stöldbegärliga
inventarier i Region Skåne. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet
och upprättat rapport. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region
Skånes styrelser och nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer
att inköp genomförs i enlighet med beslutade regelverk.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-15
2. Yttrande 2020-04-15
3. Skrivelse från revisorerna
4. Sammanfattning
5. Granskningsrapport
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Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Vid protokollet

Henrik Bergman
sekreterare

Justeras 2020-05-14

Dan Ishaq
tjänstgörande ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-05-08

Ärende 6. Ytterligare åtgärder för ekonomisk balans SHS KSD
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Föreslagen åtgärdsplan för 2020 innehåller många förslag som vi socialdemokrater kan ställa
oss bakom. Det finns dock en åtgärdspost kallad ”Effektivisering 2 procent” som motsvarar
43 miljoner kronor och som inte är preciserad. Vi kan inte ställa oss bakom denna del av
åtgärdsplanen då vi inte kan utläsa vad den innebär. Därför yrkade vi att den delen av
åtgärdsplanen skulle lyftas ur för att istället återkomma till nästa möte och då innehålla en
tydlig beskrivning av innehåll samt en risk och konsekvensanalys.
Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:

Marianne Eriksson

