Sjukhusstyrelse Ystad
PROTOKOLL §§ 12-17
Datum

2020-05-05
1 (5)

Protokoll från sjukhusstyrelse Ystads
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-05-05 kl. 09:00-12:00
Blå rummet vid personalmatsalen lasarettet i Ystad

Beslutande
Christer Sörliden (L) ordförande
Åsa Ekblad (M), 1e vice ordf.
Cecilia Magnusson-Svärd (S), 2e vice ordf.
Paul Svensson (SD)
Karl-Erik Olsson (S)
Eva Clausson (C)
Ersättare
Anne-Li Roshagen (KD)
Pia Ingvarsson (S)
Adrian Magnusson (S)
Lars Nyström (SD)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
David Evans-Axelsson, controller tf. enhetschef
Eva Thorén-Toduolos hälso- och sjukvårdsstrateg
Greger Linander, hälso- och sjukvårdsstrateg
Maria Nygren, verksamhetschef
Anna Bonnevier, enhetschef förlossning
Sofie Thelander, verksamhetscontroller SUS
Sebastian Sundel, politisk sekreterare (L)
Lotta Wedin, nämndsekreterare, koncernstab kansli
Pia Fredson, Kommunal

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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§ 12 Val av justeringsperson
Cecilia Magnusson-Svärd (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 13 Verksamhetsinformation
1. Återkoppling kring mobila team mm, Greger Linander/Eva Thorén
Toduolos
2. Covid 19 (Corona), Thomas Persson
3. Sommarplanering, Thomas Persson
4. Information rörande intrauterin fosterdöd, Anna Bonnevier
5. Personalnämndens kompetensförsörjningsplan 2020, Thomas Persson
§ 14 Anmälningar av informationshandlingar sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad lägger sammanställningen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Ordförande Christer Sörliden (L) bifogar en anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Informationshandlingar för sjukhusstyrelsens kännedom.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-19
2. Granskning av attestrutiner och stöldbegärliga inventarier(sakgranskning),
rapport nr 23/2019
3. HSN § 42 Organisatorisk överflytt av ortopediverksamhet
4. PN § 15 2020-03-03, komptensförsörjningsplan 2020 samt beslutsförslag

§ 15 Månadsuppföljning mars med analys och prognos -sjukhusstyrelse
Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande månadsuppföljning med
prognos och analys per mars 2020.
2. Sjukhusstyrelse Ystad ger sjukhuschefen i uppdrag att i samband med
styrelsens sammanträde den 25 juni 2020 redovisa en åtgärdsplan
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innehållande kostnads- och tidsatta åtgärder för att skapa förutsättningar
för en ekonomi i balans för innevarande år samt att presentera en
fördjupad uppföljning och analys för samtliga verksamhetsområden
januari-maj 2020.
3. Sjukhusstyrelse Ystad beslutar sammankalla till ett extra styrelsemöte den
25 juni.
Reservation
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad anmäler reservation enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
Sjukhusstyrelse Ystad efter mars månad 2020. Rapporten innehåller uppföljning
av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
Yrkande
Ordföranden Christer Sörliden (L) yrkar med instämmande av Cecilia
Magnusson-Svärd (S), bifall till ordförandes beslut.
Cecilia Magnusson - Svärd (S) yrkar att beslutet kompletteras med ett tilläggsyrkande innebärande ”att sjukhusstyrelsen tillskriver regionstyrelsen och ansöker
om 22 mkr för de extra kostnader som beräknas uppstå som följd av coronapandemin.”
Ordföranden Christer Sörliden (L) yrkar avslag på Cecilia Magnusson - Svärds
(S) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Cecilia Magnusson – Svärd (S)
tilläggsyrkande, och ställer det mot ordförandens avslagsyrkande, och finner att
sjukhusstyrelsen har avslagit Cecilia Magnusson – Svärds (S) yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-15
2. Månadsuppföljning med prognos och analys per mars Sjukhusstyrelse
Ystad

§ 16 Remiss - Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne - sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000082
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad ställer sig bakom föreslagen revidering av
reglemente för styrelser och nämnder.
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Reservation
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad anmäler reservation enligt bilaga.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde 2018-12-11--12, § 126, reglemente för styrelse
och nämnder i Region Skåne för mandatperioden 2019-2022. En mindre översyn
av reglementet har genomförts för att tydligt reglera hur beslut om att ansöka om
nationell högspecialiserad vård ska äga rum. Översynen har identifierat
ytterligare skrivningar som behöver förtydligas. Sjukhusstyrelse Ystad är positiv
till föreslagna justeringar.
Yrkande
Ordföranden Christer Sörliden (L) yrkar bifall på liggande beslutsförslag.
Cecilia Magnusson - Svärd (S) yrkar att yttrandet ersätter befintlig text under
avsnittet ”nationell högspecialiserad vård”:
”Sjukhusstyrelse Ystad vill ändra föreslagen revidering för att möjliggöra andra
sjukhus i Skåne att ansöka om nationell högspecialiserad vård till
Regionstyrelsen beslutar om ansökan att bedriva nationell högspecialiserad vård.
HSN bereder sådan ärenden till regionstyrelsen tillsammans med berörd
sjukhusstyrelse.”
Ordföranden Christer Sörliden (L) ställer först proposition på ordförandens yrkande och finner att sjukhusstyrelsen har bifallit detsamma.
Ordföranden Christer Sörliden (L) yrkar avslag på Cecilia Magnusson - Svärds
(S) motförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Cecilia Magnusson – Svärd (S)
motförslag, och ställer det mot ordförandens avslagsyrkande, och finner att
sjukhusstyrelsen har avslagit Cecilia Magnusson – Svärds (S) yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag Sjukhusstyrelse Ystad, 2020-04-15
2. Reglemente för styrelse och nämnder, remissversion
3. Beslutsförslag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-02

§ 17 Yttrande om granskning av nämndernas arbete med medborgardialog
och regionstyrelsens uppsikt inom området - sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000153
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar upprättat förslag på yttrande över
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granskning av nämndernas arbete och regionstyrelsens uppsikt inom
området till revisorskollegiet.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av nämndernas arbete med
medborgardialog och regionstyrelsens uppsikt inom området 2019. Revisionens
bedömning är att regionstyrelsen har arbetat ändamålsenligt inom sitt område
och samtliga nämnder har fastställt en plan för arbetet med medborgardialoger, i
enlighet med regionstyrelsens instruktion om detta. Medborgardialogen som
genomfördes av Sjukhusstyrelse Ystad under 2019 bedöms vara delvis
ändamålsenlig.
Kommande medborgardialoger som anordnas av Sjukhusstyrelse Ystad kommer
utvecklas utifrån revisionens bedömning och regionfullmäktiges fastställda
principer. Med anledning av Covid-19 situationen ställdes medborgardialogen,
som skulle ägt rum den 13 mars, in.
I ärendet finns följande dokument
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2020-03-09
2. Yttrande Sjukhusstyrelse Ystad 2020-03-09
3. Granskningsrapport Medborgardialog
4. Sammanfattning av granskningsrapport
5. Missiv från revisorskollegiet

Vid protokollet

Lotta Wedin
sekreterare

Justerat 2020-05-18

Christer Sörliden (L)
ordförande

Region Skåne

Cecilia Magnusson-Svärd (S)
2:e vice ordförande

Sjukhusstyrelse Ystads
ordförande
Christer Sörliden

PROTOKOLLSANTECKNING
Datum 2020-05-05
Ärendenummer 2020-POL000003

Protokollsanteckning till ärende 3. Anmälning av
informationshandlingar till sjukhusstyrelse Ystad
Redovisning av PN § 15 beslut 2020-03-03,
kompetensförsörjningsplan 2020
Att arbeta med en tydlig kompetensförsörjningsplan är av största vikt för att
kunna möta de utmaningar som lasarettet i Ystad står inför och på så sätt
klara framtidens uppdrag. Planen tar sin utgångspunkt i att kunna använda
rätt kompetens på rätt sätt, skapa förutsättningar för bredda rekryteringen
och på så sätt skapa en attraktion för yrket där fler väljer att utbilda sig till
yrken kopplat till sjukvård. Arbetet är ett pågående arbete som för lasarettet
i Ystad tar sin utgångspunkt i en treårsplan men som är föremål för en årlig
revidering.
Sjukhusstyrelsen Ystad gör bedömning att denna lokala komptensförsörjningsplan utgör ett viktigt styrdokument som bör lyftas upp i
samband med styrelsens arbete gällande verksamhetsplan 2021 och
också ett dokument för att främja den av styrelsen fastställda vision
för lasarettet.
Det finns en ambition att i samband med sjukhusstyrelsens oktobersammanträde genomföra en gemensam workshop som kommer
behandla verksamhetsplanen för 2021 och också ange behoven kring
revidering av den lokala kompetensförsörjningsplanen. Vid detta
tillfälle bör styrelsen även beakta det arbete som pågår gällande
nivåstrukturering och det omställningsarbete som pågår
såväl inom förvaltningen såväl som för hela Region Skåne.

Christer Sörliden (L)
ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 4. Månadsuppföljning mars med analys och prognos – sjukhusstyrelse Ystad
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad reserverar sig mot beslutet och vill föra följande
synpunkter till protokollet:
Regionfullmäktige har antagit en tilläggsbudget för Region Skåne för att fördela cirka 900
miljoner kronor i extra statsbidrag. Pengarna har tillfallit regionstyrelsen. Vi socialdemokrater
anser att vården bör få ut dessa pengar så snart som möjligt för att kunna täcka ökade
kostnader till följd av den pågående coronapandemin.
Sjukhusstyrelse Ystad prognostiserar ett underskott för 2020 på 93 miljoner kronor. 22
miljoner är en direkt konsekvens av ökade kostnader till följd av coronapandemin. Vi
socialdemokrater ville att sjukhusstyrelsen skulle vända sig till regionstyrelsen och begära
kompensation för denna extra kostnad.
Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:

Cecilia Magnusson Svärd

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 5. Remiss – Revideringar i reglemente för styrelse och nämnder i Region Skåne
– sjukhusstyrelse Ystad
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad reserverar sig mot beslutet och vill föra följande
synpunkter till protokollet:
Vi hade synpunkter på den delen av reglementet som berör förtydligandet av vem som
ansöker om nya nationella uppdrag för högspecialiserad vård. Det är bra att det görs ett
förtydligande i förslaget till nytt reglemente. Vi skulle dock vilja se att möjligheten att ta emot
dessa uppdrag breddas något. Det är visserligen så att det är SUS som är den mest troliga
utföraren av de allra flesta av dessa uppdrag. Men det kan även vara så att något annat av
Skånes sjukhus kan vara kvalificerade att ta emot ett eller flera nationella sjukvårdsuppdrag.
Därför är det olyckligt om den nya formuleringen försvårar en sådan utveckling. Vi
socialdemokrater yrkade på att remissen skulle föreslå en bredare formulering som även
skulle möjliggöra för de andra sjukhusen i Skåne att utreda och ansöka om nationella uppdrag
för högspecialiserad vård.
Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:

Cecilia Magnusson Svärd

