Sjukhusstyrelse Kristianstad
PROTOKOLL §§ 37-43
Datum
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-18 kl 09.00-11.30
Distansmöte via Teams/rum Utsikten, CSK, Kristianstad

Beslutande
Patrik Holmberg (C)
Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande
Marianne Eriksson (S), 2:e vice ordförande
Karin Axelsson (M)
Daniel Petersen (S)
Niclas Nilsson (SD)
Ersättare
Oskar Månsson (M)
Måns Weimarck (L)
Miriam Nilsson (KD)
Birgitta Larsson Lindelöf (S)
Hans Forsberg (S)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Övriga
Johan Cosmo, sjukhuschef
Britt-Marie Cartbo, biträdande sjukhuschef
Liselott Johansson, ekonomichef
Bodil Holmquist, HR-chef
Mats Molt, biträdande sjukhuschef
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Gösta Klinteberg, LO
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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§ 37 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 38 Verksamhetsinformation
a) Sjukhuschefen informerar
b) Information om covid-19 och vårdplatser jul/nyår
c) Månadsuppföljning november

§ 39 Månadsuppföljning med prognos och analys
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer föreliggande månadsuppföljning
per oktober med prognos för Centralsjukhuset i Kristianstad.
Sammanfattning
I detta ärende finns en månadsuppföljning inklusive en prognos för perioden
januari-oktober 2020 för Centralsjukhuset i Kristianstad. Uppföljningsrapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, personal, ekonomi och en sammanfattande analys av utvecklingen för sjukhuset.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-16
2. Rapport

§ 40 Verksamhetsplan och internbudget 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer internbudget och verksamhetsplan
2021 för Centralsjukhuset Kristianstad.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler att man inte
deltar i beslutet och lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Niclas Nilsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet och
lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Region Skåne
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Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på verksamhetsplan och internbudget 2021 för
Centralsjukhuset Kristianstad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-13
2. Budget och verksamhetsplan CSK 2021

§ 41 Intern kontrollplan 2021 Sjukhusstyrelse Kristianstad
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer plan för internkontroll
Centralsjukhuset Kristianstad och översänder densamma till
regionstyrelsen.
2. Sjukhusstyrelsen Kristianstad fastställer rutin för arbete med
internkontroll för sjukhuset Kristianstad.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Kristianstad ska i enlighet med beslut i regionstyrelsen årligen
upprätta en plan för intern kontroll. Utarbetande av planen har skett för hela
styrelsens ansvarområden vad gäller ekonomiska och administrativa rutiner
samt verksamhetsområden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-16
2. Internkontrollplan Centralsjukhuset Kristianstad
3. Reglemente för god hushållning och intern kontroll samt
tillämpningsanvisningar
4. Rutin för arbete med intern kontroll sjukhusstyrelsen Kristianstad

§ 42 Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården (rapport nr 3 - 2020)
Ärendenummer: 2020-POL000499
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad avger yttrande enligt bilaga till Region
Skånes revisorer.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna lämnar reservation
enligt bilaga.
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Sammanfattning
Region Skånes revisorer har begärt yttrande av Sjukhusstyrelse Kristianstad
angående Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården (rapport nr 3 - 2020).
Yrkande
Marianne Eriksson (S) yrkar som tillägg att sjukhusstyrelse Kristianstad årligen
uppdaterar och fastställer kompetensförsörjningsplanen.
Ordförande Patrik Holmberg (C) ställer proposition på Marianne Erikssons
tilläggsyrkande mot avslag och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad beslutat
avslå tilläggsyrkandet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-30
2. Yttrande 2020-113. Missiv
4. Sammanfattning
5. Rapport
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 43 Initiativärende. Krafttag mot vårdköer
Ärendenummer: 2020-POL000449
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad anser initiativärendet besvarat genom
redovisningen i ärendet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Marianne Eriksson (S) föreslår i ett initiativärende till sjukhusstyrelse Kristianstad dels att ta fram en handlingsplan för hur sjukhusstyrelse Kristianstad kan
bidra till att korta köerna i den skånska hälso- och sjukvården samt att utreda
möjligheterna för att öka operationskapaciteten inklusive att kostnadsberäkna
detta.
Yrkanden
Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordförande Patrik Holmberg (C) ställer proposition på Marianne Erikssons
yrkande mot att initiativärendet enligt ordförandens förslag ska anses besvarat
genom redovisningen i ärendet, och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad
beslutat enligt ordförandens förslag.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-30
2. Initiativärende 2020-09-25

Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
I början på sammanträdet sker uppvaktning i anledning av framgångar för sjukhuset kring AT och VFU ranking, Hannes Lynnér, Anna-Karin Rose.
Sedan samtliga ärenden på dagordningen genomgåtts, avslutar ordföranden mötet och tackar ledamöterna och tjänstemännen för goda insatser under året och
önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Andre vice ordförande Marianne Eriksson önskar alla detsamma från Socialdemokraterna.
Niclas Nilsson önskar alla detsamma från Sverigedemokraterna.
Vid protokollet

Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justeras 2020-12-

Patrik Holmberg
ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
andre vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 4. Verksamhetsplan och internbudget 2021
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad 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. CSK
kommer att 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 vunnet 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 Kristianstad. De
riskerar att leda till onödiga nedskärningar i sjukvården. Därför valde vi att inte delta i
beslutet om nästa års internbudget för CSK.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-12-18

Ärende 6. Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet i sjukhusstyrelse Kristianstad och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
I granskningsrapporten konstateras att några sjukhusstyrelser har fattat beslut om sina
respektive kompetensförsörjningsplaner. Det är något som revisionen ser positivt på.
Sjukhusstyrelse Kristianstad är dock inte en av de styrelser som behandlat planen politiskt.
Styrelsen har bara fått kompetensförsörjningsplanen för information.
Vi socialdemokrater valde att ta fasta på revisionens synpunkter och yrkade därför i ett
tilläggsyrkande på att sjukhusstyrelsen framöver skulle få vara med och fastställa framtida
kompetensförsörjningsplaner. En fungerande personalförsörjning är avgörande för framtidens
sjukvård.
Då vårt yrkande ej vunnit gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning gällande Verksamhetsplan och internbudget,
ärende 4, CSK sjukhusstyrelse 2020-12-18
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag, vilket hade inneburit andra prioriteringar inom
verksamheten.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
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