Sjukhusstyrelse Ängelholm
PROTOKOLL §§ 18-23
Datum

2020-06-03
1 (5)

Protokoll från sjukhusstyrelse Ängelholms
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-03 kl 9.00 - 12.00
Lindhagasalen, Lindhaga, Sjukhuset i Ängelholm

Beslutande
Maria Berglund (KD), Ordförande
Lars-Göran Wiberg (C), 1:e vice ordförande
Susanne Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Mats Sander (M)
Patrik Ohlsson (SD), tjänstgörande ersättare för Johan Wifralius (SD)
Niclas Svanberg (S)
Ersättare
Richard Ridwall (S)
Sven-Ingvar Borgqvist (M)
BrittMarie Hansson (S)
Åsa Holmen (L)
Övriga
Richard Frobell, sjukhuschef
Yvonne Tilly-Karlsson, ekonom
Maria Hellbom, verksamhetschef VO Rehabilitering (§ 19)
Elisabeth Andersson, fastighetskoordinator (§ 19)
Per Hammarlund, SACO
Denis Selan, TCO
Adam Al Obaid, sekretera

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

Datum
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§ 18 Val av justeringsperson
Susanne Jönsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 19 Verksamhetsinformation
1. Presentation av Maria Hellbom, ny verksamhetschef VO Rehabilitering
2. Lokal- och fastighetsplanering, Elisabeth Andersson,
fastighetskoordinator
3. Sjukhuschefen informerar
4. Tillgänglighet
5. Ekonomi, Yvonne Tilly-Karlsson

§ 20 Anmälan av informationshandlingar till sjukhusstyrelse Ängelholm
juni
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Sammanställning över informationshandlingar till sjukhusstyrelse Ängelholm
sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-19

§ 21 Månadsuppföljning med analys och prognos jan-april SHSÄH
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer föreliggande månadsuppföljning
med prognos och analys per april.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
sjukhusstyrelse Ängelholm per april månad.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-05
2. Månadsuppföljning per april 2020 Ängelholms sjukhus

§ 22 Vårdplatsresa 2020-21
Informationsärende
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm lägger föredragningen till handlingarna.
Sammanfattning
Vårdplatsresa 2020-21, VO Medicin för Ängelholms sjukhus föredrogs av
sjukhuschefen Richard Frobell.

§ 23 Handlingsplan för ekonomi i balans SHSÄH
Ärendenummer: 2019-POL000122
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer redovisad handlingsplan för
ekonomi i balans och ger sjukhuschefen i uppdrag att fortsätta arbetet för
ekonomi i balans.
Yrkanden
Ordförande Maria Berglund (KD) yrkar att sjukhusstyrelsen beslutar enligt
beslutet ovan.
Susanne Jönsson (S) yrkar att beslut kompletteras med ett tilläggsyrkandeenligt
nedan:
- att sjukhusstyrelsen tillskriver regionstyrelsen och ansöker om kompensation
för den prognostiserade ekonomiska effekten som beräknas uppstå som följd av
COVID-19.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att sjukhusstyrelse
Ängelholm beslutat enligt ordförandes yrkande.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Susanne Jönssons yrkande röstar nej.
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Omröstning utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av: Lars-Göran Wiberg (C), Mats Sander (M), Patrik Ohlsson (SD)
och ordförande Maria Berglund (KD).
Nej-röster ges av: Susanne Jönsson (S) och Niclas Svanberg (S).
Sjukhusstyrelse Ängelholm har därmed beslutat att bifalla ordförandes yrkande.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslut med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Redovisning av en handlingsplan för ekonomi i balans.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-05
2. Handlingsplan 2020 Ängelholms sjukhus

§ 24 Remiss. Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne - SHSÄH
Ärendenummer: 2020-POL000082
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm avger yttrande till regionstyrelsen enligt
föreliggande förslag.
Yrkanden
Ordförande Maria Berglund (KD) yrkar bifall enligt beslutet ovan.
Susanne Jönsson (S) yrkar att sjukhusstyrelsen Ängelholm beslutar enligt
bifogat yrkande.
Ordföranden ställer proposition på förslagen i sin helhet och finner att
sjukhusstyrelsen bifallit ordförandes yrkande.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Susanne Jönssons yrkande röstar nej.
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Omröstning utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.

Ja-röster ges av: Lars-Göran Wiberg (C), Mats Sander (M), Patrik Ohlsson (SD)
och ordförande Maria Berglund (KD).
Nej-röster ges av: Susanne Jönsson (S) och Niclas Svanberg (S).
Sjukhusstyrelse Ängelholm har därmed beslutat att bifalla ordförandes yrkande.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslut med hänvisning till bifogad reservation.
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 av Regionstyrelsen för att tydligt reglera hur beslut
om att ansöka nationell högspecialiserad vård ska äga rum.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-15
2. Delegationsbeslut 2020-04-02
3. Regionstyrelses beslutsförslag
4. Förslag till nya skrivningar i reglemente
5. Yttrande 2020-05-15

Vid protokollet

Adam Al Obaid
Sekreterare

Justering 2020-06-11

Maria Berglund
Ordförande

Region Skåne

Susanne Jönsson
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-06-03

Ärende 6. Handlingsplan för ekonomi i balans SHSÄH
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Den föreslagna handlingsplanen innehåller inte åtgärder som kan ge en ekonomi i balans, den
räknar snarare upp effekter av förändringar som redan är genomförda eller på väg att
genomföras och som även är inräknade i det prognostiserade resultatet på -14,5 mkr. Ett
tydligt exempel är posten om den uppsagda hyran för avdelning 12. Lokalen är redan uppsagd
och de minskade hyreskostnaderna är inräknade i det prognostiserade underskottet och
beslutet kommer därför inte att medföra någon effekt på det bedömda underskottet. Samma
sak gäller för huvuddelen av de andra förslagen.
Vi socialdemokrater ville istället att sjukhusstyrelsen skulle vända sig till Regionstyrelsen och
be om kompensation för de ökade kostnaderna till följd av coronapandemin.
Regionfullmäktige har antagit en tilläggsbudget
Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm:

Susanne Jönsson

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 7. Remiss – Revideringar i reglemente för styrelse och nämnder i Region Skåne
– SHSÄH
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm 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. Det reviderade beslutsförslaget innehåller en något tvetydig
skrivning som även den syftar till en bredare definition av vilken nämnd eller styrelse som
kan ansöka. Vi tycker detta förslag är ett steg i rätt riktning men att det är något otydligt
formulerat och vi anser att vårt förslag är bättre.
Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm:

Susanne Jönsson

