Sjukhusstyrelse Ystad
PROTOKOLL §§ 41-48
Datum

2020-12-15
1 (6)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Ystads
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-15 kl. 13:00-16:00
Gula rummet, lasarettet i Ystad eller digitalt via Teams

Beslutande
Christer Sörliden (L) ordförande
Åsa Ekblad (M), 1e vice ordf.
Cecilia Magnusson-Svärd (S), 2e vice ordförande
Ann-Li Roshagen (KD) ersätter Eva Clausson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Kent Ivan Andersson (M)
Lars Nyström (SD) med from kl. 14:20
Adrian Magnusson (S)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
Sofie Thelander, verksamhetscontroller
David Evans-Axelsson, controller
Eric Nordqvist, politisk sekreterare (L)
Ninni Lindell, politisk sekreterare (M)
Lotta Wedin, nämndsekreterare
Lovisa Eriksson, nämndsekreterare
Anna Österblad, SACO

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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2020-12-15

§ 41 Val av justeringsperson
Cecilia Magnusson-Svärd (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet

§ 42 Verksamhetsinformation
Sjukhuschefen informerar
Information om läget Covid -19
• Ekonomi
• Barnmottagningen i Trelleborg
•
•

§ 43 Anmälan av informationshandlingar, SHS YST
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad lägger sammanställningen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna ställer sig bakom bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Informationshandlingar för sjukhusstyrelsens kännedom.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-27
2. RF § 74 Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne, 2020-POL000082, 2020-11-02--03
3. RF § 79 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021- 2023, 2019POL000107, 2020-11-02 --3
4. HSN BU § 74 Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel, 2020POL000058, 2020-11-05
5. RS § 211 Skånes befolkningsprognos 2020-2029, 2020- POL000360,
2020-11-12
6. HSN § 139 Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2021 samt
uppdrag till vård i egen regi 2021, 2019-POL000107, 2020-11-13
7. Vårdersättningar inom hälso- och vårdval - förstudie (rapport nr 7 - 2020)
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§ 44 Verksamhetsplan och internbudget 2021, SHS YST
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer verksamhetsplan och internbudget 2021.
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet, lika
så sverigedemokraterna.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna samt sverigedemokraterna ställer sig
bakom respektive bifogade protokollsanteckning till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsplan och internbudget 2021 utgår från Region Skånes fem
övergripande mål samt uppdrag för hälso- och sjukvård och tydliggör specifika
mål för Lasarettet i Ystad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19
2. Verksamhetsplan och internbudget 2021

§ 45 Plan för intern kontroll 2021, SHS YST
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer plan för intern kontroll 2021.
Reservation
Paul Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på intern kontrollplan 2021 för Lasarettet i Ystad.
Yrkande
Ordförande yrkar på bifall till liggande beslutsförslag.
Paul Svensson (SD) yrkar att Ystads sjukhusstyrelse ändrar riskpoängen i en
kontrollpunkt gällande kompetensförsörjning, ”risk för hög personalomsättning
samt risk för att lasarettet i Ystad inte kan trygga rekryteringsbehov på kort och
lång sikt vilket kan leda till att rätt kompetens saknas.” Bedömningen av sannolikheten i kontrollpunkten bör höjas så riskpoängen höjs från 12 till 16.
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Ordförande Christer Sörliden (L) yrkar avslag på Paul Svenssons yrkande.
Ordförande ställer sitt förslag och Paul Svenssons yrkande under proposition och
finner att sjukhusstyrelse Ystad beslutar enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Ystad fastställer följande voterings-proposition:
Den som stöder ordförandes yrkande röstar ja
Den som stöder Paul Svenssons (SD) yrkande röstar nej
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster och 1 nej-röst.
Ja-röster ges av: Christer Sörliden (L), Åsa Ekblad (M), Ann-Li Roshagen (KD),
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Karl-Erik Olsson (S).
Nej-röster ges av: Paul Svensson (SD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-27
2. Plan för intern kontroll 2021 Sjukhusstyrelse Ystad

§ 46 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos, SHS YST
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande månadsuppföljning med
prognos och analys per oktober 2020.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
Sjukhusstyrelse Ystad efter oktober månad 2020. Rapporten innehåller
uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19
2. Månadsuppföljning med prognos och analys per oktober Sjukhusstyrelse
Ystad
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§ 47 Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvård (rapport nr 3 - 2020) SHS YST
Ärendenummer: 2020-POL000499
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar upprättat förslag på yttrande över
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården till revisorskollegiet
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av kompetensförsörjningen inom
hälso- och sjukvården i Region Skåne. Den sammanfattande bedömningen är att
Region Skånes arbete med kompetensförsörjning delvis bedrivs ändamålsenligt.
Sjukhusstyrelse Ystad arbetar redan idag med de områden som lyfts i rapporten.
Revisionens rekommendationer kommenteras i bifogat yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-19
2. Yttrande Sjukhusstyrelse Ystad
3. Missiv Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
4. Sammanfattning Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
5. Rapport Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§ 48 Uppföljning. Ökad tillgänglighet inom ortopedi - pilotprojekt, SHS
Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000331
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad föreslår för Hälso- och sjukvårdsnämnden att
sjukhusstyrelse Ystad erhåller ett utökat uppdrag gällande ortopedi enligt
nedanstående förslag.
2. Sjukhusstyrelse Ystad föreslår för Hälso- och sjukvårdsnämnden att
utökat uppdrag gällande ortopedi finansieras genom tilläggsbudgeten som
hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutits för tillgänglighetssatsning och
uppskjuten vård till följd av covid-19.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Sus genomför i samverkan ett
pilotprojekt gällande ortopedi. Syftet med projektet är att förbättra
tillgängligheten för regionens invånare genom att avlasta Sus och att skapa en
stabil ortopedisk verksamhet i Ystad.
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Region Skåne har idag långa köer inom flera specialiteter, däribland inom
ortopedin. Väntetiderna till operation är särskilt långa på de större sjukhusen
samtidigt som det finns möjlighet till en ökad kapacitet på de mindre sjukhusen.
En god och jämlik tillgänglighet är ett prioriterat mål för den skånska hälso- och
sjukvården. Mot denna bakgrund föreslås att sjukhusstyrelse Ystad får ett utökat
uppdrag gällande ortopedi och får ta del av de medel ur tilläggsbudgeten som
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutits för tillgänglighetssatsning och
uppskjuten vård till följd av covid-19.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-04
2. Delegationsbeslut 2020-07-03

Information – Medborgardialog
Sjukhusstyrelse Ystads presidiet deltog i medborgardialog genom en digital chatt
tillsammans med lokaltidningen Ystads Allehanda den 10 december 2020,
resultatet föll väl ut.
Tack för året 2020
Ordförande Christer Sörliden tackade sjukhuschef Thomas Persson och all
personal på Lasarettet i Ystad för ett fantastiskt arbete under det delvis
annorlunda året 2020. Ordförande tackade också styrelsen för gott samarbete och
med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Detsamma önskade 2:e vice
ordförande Cecilia Magnusson-Svärd (S), Paul Svensson (SD) och sjukhuschef
Thomas Persson.
________________________________________________________________
Vid protokollet
Lotta Wedin
sekreterare

Justerat 2020-12-22

Christer Sörliden
ordförande

Region Skåne

Cecilia Magnusson-Svärd
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-12-15

Ärende 3. Anmälan av informationshandlingar, sjukhusstyrelse Ystad
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad vill föra följande synpunkter till protokollet:
I sammanställningen av informationshandlingar finns ett protokollsutdrag från
regionfullmäktiges beslut om ett förändrat reglemente. Sjukhusstyrelsen har inte fått vara med
och yttra sig över förändringen trots att den kan få stor påverkan på lasarettet i Ystad. Vi
socialdemokrater förstår HSN:s behov av att snabbt kunna fatta beslut om
tillgänglighetsinsatser så att den uppskjutna vården under coronapandemin kan åtgärdas. Men
vi vill ändå belysa riskerna för lasarettet i Ystad när nya uppdrag kan påföras sjukhuset utan
att beslutet förankras i förväg.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:
_______________________________________
Cecilia Magnusson Svärd

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 4. Internbudget och verksamhetsplan 2021, sjukhusstyrelse Ystad
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad vill föra följande synpunkter till protokollet:
Det finns en osäkerhet om hur pandemin kan komma att belasta vården 2021. Många
operationer och behandlingar har skjutits på framtiden och invånare har låtit bli att söka vård
av rädsla för att smittas. Detta kommer behöva hanteras under det kommande året. Sjukhuset i
Ystad kan fylla en viktig roll när det gäller att arbeta av den uppskjutna vården för att
garantera att patienterna får vård i tid.
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit gehör i regionfullmäktige hade samtliga
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de fått med alliansens budget. Vi socialdemokrater
står inte bakom de snäva budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse Ystad. De
riskerar att leda till ytterligare nedskärningar på sjukhuset. Med socialdemokraternas budget
hade sjukhuset fått bättre ekonomiska förutsättningar. Därför valde vi att inte delta i beslutet
om nästa års internbudget för sjukhusstyrelse Ystad.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:
_________________________________
Cecilia Magnusson Svärd

Protokollsanteckning
Ystad Sjukhusstyrelse 2020 12 15
Ärende 4.”Verksamhetsplan och internbudget för 2021”

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar
inom sjukvårdens område.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson(SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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