Sjukhusstyrelse Ystad
PROTOKOLL §§ 18-25
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Protokoll från sjukhusstyrelse Ystads
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-25 kl. 09:00-11:30
Blå rummet vid personalmatsalen, Lasarettet i Ystad

Beslutande
Christer Sörliden (L) ordförande
Åsa Ekblad (M), 1:e vice ordf.
Cecilia Magnusson-Svärd (S), 2:e vice ordf.
Eva Clausson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Kent- Ivan Andersson (M)
Jakob Nilsson (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Pia Ingvarsson (S)
Adrian Magnusson (S)
Lars Nyström (SD)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
David Evans-Axelsson, controller tf. enhetschef
Sofie Thelander, verksamhetscontroller SUS
Sebastian Sundel, politisk sekreterare (L)
Lotta Wedin, nämndsekreterare, koncernstab kansli
Pia Fredson, Kommunal
Jenny Nilsson-Tornberg SACO via länk

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

§ 19 Verksamhetsinformation
•
•
•

Information om läget Covid – 19
Delegationsbeslut
Tillgänglighet

§ 20 Anmälan av informationshandlingar sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar för sjukhusstyrelsens kännedom.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-27
2. Beslut PVN § 24 Sammanställning från dialog med sjukhusstyrelserna
3. Beslut RS § 82 Politisk möten - riktlinjer för deltagande på distans

§ 21 Månadsuppföljning maj prognos och analys sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande månadsuppföljning med
prognos och analys per maj 2020.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
sjukhusstyrelse Ystad efter maj månad 2020. Rapporten innehåller uppföljning
av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-12
2. Månadsuppföljning med prognos och analys per maj sjukhusstyrelse
Ystad
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§ 22 Åtgärdsplan för att få ekonomin i balans - sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad godkänner föreliggande förslag till
kostnadsreducerande åtgärder.
2. Sjukhusstyrelse Ystad ger sjukhuschefen i uppdrag att utreda
förutsättningar för ytterligare kostnadsreducerande åtgärder i enlighet
med förslagen i åtgärdsplanen.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
I detta ärende presenteras en åtgärdsplan innehållande kostnads- och tidsatta
åtgärder för att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans för Lasarettet i
Ystad.
Yrkande
Ordföranden Christer Sörliden (L) yrkar med instämmande av Åsa Ekblad (M)
samt Paul Svensson (SD) bifall på liggande beslutsförslag.
Cecilia Magnusson - Svärd (S) yrkar att sjukhusstyrelse Ystad beslutar:
”Att delarna som berör cytostatikamottagningen, urologi och fotvård stryks ur
handlingsplanen.
Att sjukhusstyrelsen tillskriver regionstyrelsen och ansöker om kompensation
för den prognostiserade ekonomiska effekten som beräknas uppstå som följd av
COVID-19.”
Ordföranden Christer Sörliden (L) yrkar avslag på Cecilia Magnusson - Svärds
(S) yrkande. Paul Svensson (SD) och Åsa Eklund (M) instämmer och yrkar
avslag till socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer sitt förslag och Cecilia Magnusson-Svärds (S) yrkande
under proposition och finner att sjukhusstyrelse Ystad beslutar enligt
ordförandens förslag.
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Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Ystad fastställer följande
voteringsproposition:
Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja.
Den som stöder Cecilia Magnusson-Svärds (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av: Åsa Ekblad (M), Eva Clausson (C), Paul Svensson (SD) och
Christer Sörliden (L) ordförande.
Nej-röster ges av: Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Karl-Erik Olsson (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-18
2. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

§ 23 Uppföljning av intern kontroll 2020
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande förslag till uppföljning av
intern kontrollplan januari - maj 2020.
Sammanfattning
Detta ärende innehåller en uppföljning av intern kontrollplan januari - maj 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-08
2. Uppföljning av intern kontrollplan januari - maj 2020

§ 24 Remiss - Specialistmottagning för familjär hyperkolesterolemi (FH) sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2019-POL000078
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad avger yttrande på hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att ge sjukhusstyrelse SUS ett utökat regionalt uppdrag avseende
en solidariskt finansierad specialistmottagning för familjär
hyperkolesterolemi.
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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att ge sjukhusstyrelse SUS ett utökat
regionalt uppdrag avseende en solidariskt finansierad specialistmottagning för
familjär hyperkolesterolemi.
Sjukhusstyrelse Ystad ställer sig bakom förslaget om införande av mottagning
men inte föreslagen finansieringsmodell. Med anledning av att patientgruppen
är mycket liten och, på grund av avståndet, svår att motivera att remitteras till
Malmö, anser Sjukhusstyrelse Ystad att en solidarisk finansiering på föreslaget
belopp på 700 000 kr per år är orimlig.
Yrkande
Socialdemokraterna yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-03 sjukhusstyrelse Ystad
2. Beslutsförslag 2020-03-25 hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 25 Ändring av sammanträdesplanering 2020 för sjukhusstyrelse Ystad
Ärendenummer: 2019-POL000061
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer den föreliggande ändringen i
sammanträdesplan för 2020, att möte den 26 november flyttas till den 15
december 2020.
Sammanfattning
Det föreligger behov av att ändra vissa sammanträdesdagar för 2020.
sjukhusstyrelse Ystads sammanträde 26 november behöver flyttas till den 15
december med anledning av att budgetprocessens förfarande har fördröjts på
grund av rådande pandemi.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-18
2. Sammanträdesplan
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Vid protokollet

Lotta Wedin
sekreterare

Justerat 2020-07-02

Christer Sörliden (L)
ordförande

Region Skåne

Cecilia Magnusson-Svärd
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-06-25

Ärende 5. Åtgärdsplan för att få ekonomi i balans – sjukhusstyrelse Ystad
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad reserverar sig mot beslutet och vill föra följande
synpunkter till protokollet:Åtgärdsplanen innehåller förslag som vi socialdemokrater inte kan
ställa oss bakom. Den öppnar upp för en eventuell nedläggning av cytostatikamottagningen,
avveckla stora delar av den urologiska kirurgin samt att avveckla fotvårdsmottagningen.
Skulle dessa förslag bli verklighet kommer de att påverka patienternas tillgänglighet negativt.
Vi yrkade på att dessa delar av handlingsplanen skulle strykas.
Vi Socialdemokrater tycker det är viktigt att leva upp till visionen för lasarettet i Ystad där en
ökande del av sjukvårdsinsatserna ska utföras så nära patienten som möjligt. Vi anser att dessa
förslag, som nu föreslås, får precis motsatt verkan.
Vi socialdemokrater ville istället att sjukhusstyrelsen skulle vända sig till Regionstyrelsen och
begära kompensation för de ökade kostnaderna till följd av coronapandemin.
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.
Vi socialdemokrater är bekymrade över vilka signaler som skickas ut till våra medarbetare
och patienter när sjukvården måste spara pengar mitt under en allvarlig kris.
Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:

Cecilia Magnusson-Svärd

