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Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-26 kl 10-12
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Patrik Holmberg (C), ordförande
Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande
Marianne Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Karin Axelsson (M)
Niclas Nilsson (SD)
Daniel Petersen (S)
Ersättare
Birgitta Larsson Lindelöf (S)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Övriga
Johan Cosmo, sjukhuschef
Britt-Marie Cartbo, biträdande sjukhuschef
Liselott Johansson, ekonomichef
Bodil Holmqvist, HR-chef
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Fanny Born, facklig företrädare TCO
Sten Östenson, facklig företrädare 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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§ 23 Val av justeringsperson
Daniel Petersen (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 24 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 2020-06-05
2. Delegationsbeslut 2020-05-14 Tillfälligt utökat uppdrag till
Sjukhusstyrelse Kristianstad om öppen specialistvård urologi

§ 25 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2019-POL000045
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående nämndsammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-18
2. Regionstyrelsen 2020-04-28 § 82 Politiska möten - riktlinjer för
deltagande på distans
3. Förtydligande rörande fortsatt budgetprocess inför verksamhetsplan och
budget 2021 med plan för 2022 och 2023, Regionstyrelsens arbetsutskott
2020-05-26 § 19

§ 26 Sjukhusstyrelse Kristianstad uppföljning efter maj månad med
prognos och analys
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad fastställer föreliggande månadsuppföljning per
maj med prognos för Centralsjukhuset i Kristianstad.
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Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler reservation
enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende finns en månadsuppföljning inklusive en prognos för perioden
januari-maj 2020 för Centralsjukhuset i Kristianstad. Uppföljningsrapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, personal, ekonomi och en
sammanfattande analys av utvecklingen för sjukhuset.
Yrkanden
Marianne Eriksson (S) yrkar följande som tillägg till ordförandens förslag.
• Att planerade besparingar pausas för att sjukvården istället ska kunna
fokusera på den pågående coronapandemin och på att hantera den
vårdskuld som håller på att arbetas upp.
• Att sjukhusstyrelsen tillskriver regionstyrelsen och ansöker om
kompensation för de prognostiserade kostnaderna som beräknas uppstå
som en följd av COVID-19.
Sammanträdet ajourneras under tio minuter.
Efter att sammanträdet återupptagits yrkar ordföranden Patrik Holmberg (C)
avslag på Marianne Erikssons yrkande.
Ordföranden ställer sedan proposition på ordförandens förslag och finner att
sjukhusstyrelsen antagit detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Marianne Erikssons tilläggsyrkande
och finner att sjukhusstyrelsen avslagit detta.
Omröstning begärs. Ordföranden fastställer följande propositionsordning. Den
som vill att Marianne Erikssons yrkande avslås 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 Dan Ishaq (M), Karin Axelsson (M), Niclas
Nilsson (SD) och Patrik Holmberg (M).
Nej-röster ges av Marianne Eriksson (S) och Daniel Petersen (S).
Sjukhusstyrelse Kristianstad har således beslutat avslå yrkandet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-08
2. Rapport
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§ 27 Specialistmottagning för familjär hyperkolesterolemi (FH)
Ärendenummer: 2019-POL000078
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad avger yttrande till Hälso- och sjukvårdsnämnden
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har till samtliga sjukhusstyrelser för yttrande
remitterat förslag om att ge sjukhusstyrelse SUS ett utökat regionalt uppdrag
avseende en solidariskt finansierad specialistmottagning för familjär
hyperkolesterolemi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-22
2. Yttrande 2020-06-22
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15 § 62
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutsförslag 2020-03-25

§ 28 Sammanträdesplanering, ändring
Ärendenummer: 2019-POL000061
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad ändrar sammanträdesdag från 4 december
till 18 december 2020.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer ändrad sammanträdesdag med anledning
av förändrad budgetprocess med beslut i regionfullmäktige om budget i
november.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-18

§ 29 Verksamhetsinformation
a) Covid-19, uppdatering
b) Skånes digitala vårdsystem, planering
c) Reviderad tidplan för verksamhetsplan och internbudget 2021 samt
förenklad delårsrapport per augusti 2020
d) Medborgardialog, planering
e) Nästa sammanträde för Sjukhusstyrelse Kristianstad 25 september börjar
kl 09.30
f) Sommaren 2020 vårdplatser och bemanning
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Ordföranden avslutar sammanträdet och framför tack till sjukhuschefen och
Centralsjukhuset Kristianstad för lovvärda insatser under våren, särskilt med
tanke på Covid-19-pandemin. Ordföranden önskar dessutom sjukhusstyrelsen
och sjukhuschefen med sina medarbetare en trevlig sommar. Daniel Petersen
önskar alla detsamma från Socialdemokraterna. Niclas Nilsson önskar alla detsamma från Sverigedemokraterna.

Vid protokollet

Henrik Bergman
nämndsekreterare

Justeras 2020-07-03

Patrik Holmberg
ordförande

Region Skåne

Daniel Petersen

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-06-26

Ärende 4. Sjukhusstyrelse Kristianstad uppföljning efter maj månad med prognos och
analys
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Vi socialdemokrater yrkade på att de planerade besparingarna på sjukhuset skulle pausas så
att vården istället kunde lägga hela sitt fokus på att hantera den pågående coronapandemin
och på att hantera den vårdskuld som håller på att arbetas upp. Under förra styrelsemötet
antogs en handlingsplan som bland annat innehåller ospecifiserade besparingar på 43 miljoner
kronor. Vi är bekymrade över vilka signaler som skickas ut till våra medarbetare och patienter
när sjukvården måste spara pengar mitt under en allvarlig kris.
Vi socialdemokrater ville att sjukhusstyrelsen istället skulle vända sig till regionstyrelsen och
begära kompensation för de ökade kostnaderna som uppstått 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. Utöver dessa pengar
har regeringen tillskjutit ytterligare 1,5 miljarder kronor till Region Skåne. 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.
Då dessa yrkanden inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:

Marianne Eriksson

