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Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden
PROTOKOLL §§ 51-61
Datum

2020-12-04
1 (8)

Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-04 kl.09:30-14:00
Rum 114, Rådhus Skåne,

Samtliga förutom Ordförande, 2:e vice ordförande och markerade tjänstemän
deltog på distans.
Beslutande
Per Einarsson (KD), Ordförande
Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande
Maria Nyman Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
AnnSofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M)
Julia Persson (M)
Susanne Bäckman (L)
Conny Bäck (S)
Birgitta Eriksson (S), tjänstgörande ersättare för Martin Fridehjelm (S)
Monica Ero (S)
Fredrik Hanell (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
Bo Silverbern (M)
Peter Ollén (M) deltog fram till kl.13:00
Adrian Borin (M)
David Liljedahl (C)
Marie Saltarski (S)
Torsten Nyman (S)
Gunilla Wahlberg (V)
Jacqueline Maly (SD)
Övriga

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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Katarina Hartman, förvaltningschef (deltog på plats)
Karin Wuttke, strateg (deltog på plats) (deltog på plats)
Per Johansson, ekonomichef (deltog på plats)
Åsa Waldo, FoU-enheten PHH (deltog mellan kl. 10:00-11:00)
Kirstine Thorsted, FoU-enheten PHH (deltog mellan kl. 10:00-11:00)
Eva-Lena Brönmark, enhetschef (deltog mellan kl. 10:00-11:00)
Johanna Påhlstorp, yrkesutvecklare (deltog mellan kl.13:05-13:40)
Anna Jonsson, utvecklare (deltog mellan kl.13:05-13:40)
Erik Dahlman, facklig representant
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Jonna Svärd, politisk sekreterare (C)
Charlotte Neurén, politisk sekreterare (KD) (deltog på plats)
Lovisa Eriksson, sekreterare (deltog på plats)

§ 51 Val av justeringsperson
Maria Nyman-Stjärnskog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 52 Verksamhetsinformation
•

Förvaltningschef informerar, Katarina Hartman

•

Nämndens samordningsansvar – Program för att tillgodose rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, barns rättigheter ur ett funktionsrättsperspektiv, Anna Jonsson, Johanna Påhlstorp

§ 53 Anmälan av informationshandlingar nov-dec 2020 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000003
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkommen information från senaste sammanträdet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-27

§ 54 Anmälan av delegationsbeslut nov-dec 2020 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000002
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
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1. Nämnden lägger inkomna delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Redovisning av delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-27
2. Delegationsbeslut R&S LSS oktober 2020
3. Delegationsbeslut utlämnande av handling okt-nov

§ 55 Rapportering gällande utvärdering av tillfällig flytt av
specialistpsykiatrisk öppenvårdmottagning från Eslöv till Lund
Ärendenummer: 2020-POL000078
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att fortsatt utvärdera flytt av
psykiatrisk mottagning från Eslöv till Lund och återrapportera till
nämnden vid sammanträde 2021-04-28.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att i samverkan med professionen
utreda vilken typ av verksamhet som bör bedrivas i Eslöv och återkomma
med handlingsplan till sammanträde 2021-06-17.
3. Handlingsplanen ska tas fram i samverkan med professionen,
brukarorganisationerna och de fackliga representanterna
Sammanfattning
Vid sammanträde 2020-04-30 gavs förvaltningschef i uppdrag att ta fram en
utvärdering av verksamhetsflytt av psykiatrisk mottagning från Eslöv till Lund
samt en handlingsplan för återflytt av verksamheten till Eslöv. Detta ärende
innehåller återrapportering av det ärendet.
Yrkanden
Ordförande yrkar på följande ändringar jämfört med ordförandes förslag till
beslut:
- Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att fortsatt utvärdera flytt av
psykiatrisk mottagning från Eslöv till Lund och återrapportera till
nämnden vid sammanträde 2021-06-17. Utvärderingen ska tas fram i
samråd med brukarorganisationerna.
- Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att i samverkan med professionen, brukarorganisationerna och de fackliga representanterna utreda
vilken typ av verksamhet som bör bedrivas i Eslöv och återkomma
med handlingsplan till sammanträde 2021-10-29.
- Handlingsplanen ska delrapporteras till nämnden vid sammanträde
2020-06-17 samt vid sammanträde 2020-09-29.
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar utifrån ordförandes initiala förslag till beslut:
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-

att datum för återrapportering av utvärderingen (beslutssats 1) ändras
till 2021-04-28.
att datum för presentation av handlingsplan för nämnden (beslutssats
2) ändras till 2021-06-17.
att handlingsplanen ska tas fram i samverkan med professionen, brukarorganisationerna och de fackliga representanterna

AnnSofie Thuresson (M) yrkar bifall till ordförandes yrkande ovan.
Maria Nyman-Stjänskog (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Hanell (MP),
Annelie Eskilandersson (SD) och Charlotte Bossen (C), bifall till Maria NymanStjärnskogs (S) yrkande.
Ordförande ställer hans förslag till beslut som ovan mot Maria Nyman-Stjärnskogs yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med hans förslag till
beslut.
Omröstning begärs och psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer följande voteringsproposition
Den som bifalla ordförandes yrkande röstar JA.
Den som vill bifalla Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 8 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat i enlighet med Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande.
Ja-röster ges av:
AnnSofie Thuresson (M), Albin Schyllert (M), Julia Persson (M), Susanne
Bäckman (L), Per Einarsson (KD)
Nej-röster ges av:
Conny Bäck (S). Monica Ero (S), Birgitta Eriksson (S) Fredrik Hanell (MP),
Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), Maria Nyman-Stjärnskog (S)
och Charlotte Bossen (C)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-11

§ 56 Svar på Initiativärende. Rädda den vuxenpsykiatriska
öppenvårdsmottagningen i Eslöv
Ärendenummer: 2020-POL000117
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden anser initiativärendet vara besvarat.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna lämnar bifogad
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anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende till nämnden att en
handlingsplan med åtgärder för att behålla mottagningen i Eslöv ska tas fram, i
samverkan med professionen och de fackliga representanterna.
Yrkande
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar att initiativärendet ska bifallas.
Annelie Eskilandersson (SD) yrkar bifall till Maria-Nyman Stjärnskogs (S)
yrkande ovan.
Ordförande yrkar att nämnden ska besluta enligt hans förslag till beslut.
AnnSofie Thuresson (M) yrkar, med instämmande av Charlotte Bossen (C),
bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ordförande ställer hans förslag till beslut mot Maria Nyman- Stjärnskogs (S)
yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med hans förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-11
2. Initiativärende 2020-02-13

§ 57 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer föreliggande
förslag till månadsrapport januari-oktober 2020 och lägger rapporten med
godkännande till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna lämnar bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltning Psykiatri habilitering och hjälpmedel har lämnat förslag till
månadsrapport för januari-oktober för verksamheterna inom nämndens
ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-27
2. Månadsuppföljning 181 Psykiatri habilitering och hjälpmedelsnämnd
2010
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§ 58 Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 PHHN
Ärendenummer: 2019-POL000107
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
verksamhetsplan med internbudget för 2021.
2. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer intern
kontrollplan 2021 och översänder den till regionstyrelsen.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna, socialdemokraterna
och miljöpartiet deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna, socialdemokraterna
och miljöpartiet deltar ej i beslutet och lämnar bifogad anteckning till
protokollet.
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 samt
reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne fastställer psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden verksamhetsplan, internbudget och intern
kontrollplan för år 2021.
Yrkanden
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-26
2. Verksamhetsplan 2021 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
3. Internbudget 2021 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
4. Intern kontrollplan 2021 Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden

§ 59 Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården (rapport nr 3 - 2020) PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000499
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande på
revisorernas granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården i Region Skåne.
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Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över revisorernas granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården i Region Skåne, rapport 3 - 2020. Nämnden avger yttrande enligt
föreliggande förslag.
Yrkanden
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-11
2. Yttrande 2020-11-11
3. Remissbrev 2020-10-27
4. Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården Region Skåne, 2020
5. Sammanfattning av granskningsrapport, oktober 2020

§ 60 Initiativärende. Utred konsekvenserna av rekommendationslistan för
stomiprodukter
Ärendenummer: 2020-POL000568
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering-och hjälpmedelsnämnden uppdrar åt
förvaltningschefen att bereda ärendet och återkomma till nämnden.
Sammanfattning
Maria Nyman-Stjärnskog (S) har inkommit med ett initiativärende till psykiatri, habilitering-och hjälpmedelsnämnden med förslag om att förvaltningschefen
får i uppdrag att utreda konsekvenserna av Region Skånes
rekommendationslista för stomiprodukter, med särskilt fokus på
patientperspektivet samt kostnadseffektivitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-04
2. Initiativärende 2020-12-04

§ 61 Rapporter

Vid protokollet
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Lovisa Eriksson

Justeras datum: 2020-12-08

Per Einarsson
Ordförande

Region Skåne

Maria Nyman Stjärnskog
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-12-04

Ärende 6. Svar på Initiativärende. Rädda den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Eslöv
När detta initiativärende lämnades in inför nämndsammanträdet 2020-02-13 var det borgerliga
styrets linje att den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Eslöv skulle flyttas permanent
till Lund, utan vare sig utvärdering eller försök att hitta några lösningar på de problem som
föranlett flytten. Det framkommer till exempel av ordförandens svar på en enkel fråga om
ärendet vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-02-25.
Inför nämndsammanträdet 2020-04-30 backade dock det borgerliga styret och gick med på att
flytten skulle utvärderas innan den gjordes permanent, vilket vi naturligtvis välkomnade men
inte fann tillräckligt. Vi lade därför ett tilläggsyrkande i linje med detta initiativärendes förslag,
det vill säga att förvaltningen parallellt skulle ta fram en handlingsplan för att flytta
verksamheten tillbaka till Eslöv, vilket också vann nämndens stöd. Styret reserverade sig mot
det beslutet.
När initiativärendet till slut togs upp för behandling hade nämnden precis fattat ännu ett beslut
om att en handlingsplan ska tas fram för att göra det möjligt att fortsätta bedriva
vuxenpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Eslöv. Denna gång stod nämnden enhälligt bakom
det, även om vi var oense om vilka tidsgränser som skulle gälla.
En enig nämnd har alltså ställs sig bakom initiativärendets förslag. Denna omständighet
förändras inte av att det borgerliga styret skjutit på behandlingen av ärendet så länge att de
själva hunnit ändra ståndpunkt i frågan. Enligt gällande praxis borde därför initiativärendet ha
bifallits istället för att besvaras. Vi vill således föra ovanstående till protokollet, även om det
självfallet är av klart underordnad betydelse till det faktum att vi efter att ha drivit denna
angelägna fråga i tio månader till slut verkar ha lyckats övertyga resten av nämnden om att
ansluta sig till vår linje.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-12-04

Ärende 7. Månadsuppföljning oktober med analys och prognos PHHN
Till skillnad från många andra av Region Skånes verksamheter har psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens ekonomi påverkats starkt positivt av covid-19-pandemin, inte minst på
grund av den statliga kompensation för sjuklöneansvaret som den socialdemokratiskt ledda
regeringen infört. Enligt Koncernstab ekonomistyrnings sammanställning uppgår den positiva
nettoeffekten till 62,5 miljoner januari-augusti.
Som framgår av nämndens verksamhetsberättelse för samma period har detta inneburit att
förvaltningen kunnat avstå från att verkställa flera av de besparingsåtgärder som det borgerliga
styret drev igenom i februari, och som vi socialdemokrater motsatte oss. Vi var särskilt kritiska
till förslaget om att begränsa personalkostnaderna genom vakanshållning, trots kompetensbrist
inom stora delar av verksamheten. Det verkar också vara en av de åtgärder som inte genomförts
i praktiken, vilket vi naturligtvis ser positivt på.
Flera verksamhetsområden dras emellertid fortfarande med stora underskott till följd av det
borgerliga styrets kraftigt underfinansierade budget för 2020. De resurstillskott som nämnden
fått i budgeten för 2021 kommer därför troligtvis vara otillräckliga för att nå en budget i balans
utan att göra avkall på verksamhetsmålen, i synnerhet eftersom det av allt att döma byggts upp
en inte obetydlig vårdskuld inom nämndens ansvarsområde, framför allt vuxenpsykiatrin, som
kommer att behöva hanteras under nästa år.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog
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Protokollsanteckning
Psykiatri, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-12-04.
Ärende 8, ” Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan
2021”
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar inom den
skånska sjukvården.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-12-04

Ärende 8. Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 PHHN
Socialdemokraterna ser ett större behov av resurser till psykiatri-, habilitering och
hjälpmedelsnämndens verksamhet än vad som avsätts i den föreliggande internbudgeten. I vårt
förslag till budget för regionfullmäktige avsatte vi därför också 32,3 miljoner mer till nämnden
än det borgerliga styret, vilket förutom en högre generell uppräkning hade inneburit riktade
extra satsningar inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen, samt
på psykiatriforskning. Vi ser också att dessa medel hade behövts i verksamheten, då flera
verksamhetsområden dras med så stora underskott från innevarande år att en betydande del av
de riktade resurstillskotten i förslaget till internbudget huvudsakligen kommer att fungera som
underskottstäckning, där den kvarvarande ökningen inte ens beräknas motsvara löne- och
prisutvecklingen. Vi avstår därför från att delta i beslutet.
Vi vill därtill understryka vikten av att fortsätta avsätta medel för att bygga ut den egna
rättspsykiatriska verksamheten i den utsträckning som det är möjligt under kommande år,
eftersom det är betydligt mer kostnadseffektivt än att köpa in rättspsykiatrisk vård från andra
regioner via de utomlänsavtal som Region Skåne i dagsläget är beroende av.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-12-04
Protokollsanteckning
Ärende 8. Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021
PHHN
Alliansstyret presenterade inför 2020 en snäv och orealistisk budget, vilket flera ekonomiska
uppföljningar under året belyst; besparingar är svåra att genomföra i en redan
underdimensionerad verksamhet. Miljöpartiet ser det inte som rimligt att skala ner på
psykiatrin – tvärtom menar vi att psykiatrin behöver stärkas. Likaså bör områdena hjälpmedel
och rättspsykiatri också få rimliga ekonomiska ramar.
Inför 2021 ville Miljöpartiet därför genomföra en ordentlig satsning – ett psykiatrilyft – och
tillföra 170 miljoner kronor till Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Detta
utöver uppräkningar på drygt 117 miljoner kronor, alltså sammantaget närmare 290 miljoner
kronor i ökade anslag. Tyvärr vann vårt budgetförslag inte gehör i Regionfullmäktige utan
nämnden får istället inför 2021 hantera Alliansstyrets budgetram som visserligen innehåller
satsningar – men satsningar som inte täcker ens de ökade kostnader som förvaltningen flaggat
för. Det är värt att särskilt notera de prognostiserade underskott som verksamhetsområdena
BUP, VUP Lund, Rättspsykiatri och Hjälpmedel uppvisar under 2020. Med stor sannolikhet
är tillskotten som görs i den föreslagna internbudgeten otillräckliga för att möta
verksamheternas, och därmed patienternas, behov.
Av dessa skäl väljer jag att inte delta i ovanstående beslut.
För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Fredrik Hanell
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne 2020-12-04
Ärende 4, Internbudget
Vänsterpartiet hänvisar till sin egen lagda budget för 2021, vilken bättre lever upp till en jämlik vård i
Region Skåne och en bättre arbetsmiljö för anställda inom regionen.
För Vänsterpartiet
Gunilla Wahlberg

