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Protokoll från Sjukhusstyrelse Ystads
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-02-18 kl. 13-16
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
Eva Clausson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Kent Ivan Andersson (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Lars Nyström (SD)
Pia Ingvarsson (S)
Adrian Magnusson (S)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
Sofie Thelander, verksamhetscontroller
David Evans-Axelsson, controller
Maria Busch, enhetschef och SDV
Tina Malmborg, processledare miljöcontroller SUS
Eric Nordqvist, politisk sekreterare (L)
Ninni Lindell, politisk sekreterare (M)
Lotta Wedin, 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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§ 1 Val av justeringsperson
Cecilia Magnusson-Svärd (S) utses att jämte ordföranden att justera protokollet

§ 2 Verksamhetsinformation
1. Sjukhuschefen informerar
2. Information om situationen – Covid-19
3. Tillgänglighet
4. Ekonomi
5. Information om SDV
§ 3 Anmälan av informationsärenden februari 2021 SHS YST
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukhusstyrelse Ystad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-10
2. Vårdersättningar inom hälso- och vårdval - förstudie (rapport nr 7 - 2020)
3. Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och
sjukvården- förstudie (rapport nr 15 - 2020)

§ 4 Verksamhetsberättelse 2020, SHS YSTAD
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande förslag till
verksamhetsberättelse 2020 och överlämnar rapporten till
Regionstyrelsen.
2. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande förslag till uppföljning av
intern kontrollplan 2020 och överlämnar den till Regionstyrelsen.
3. Ett tillägg i verksamhetsberättelsen sidan 34:
”Bokslutet har i allt väsentligt upprättats i enlighet med god
redovisningssed. Resultatet inkluderar ett engångsbelopp om 5 000 kr per
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kollektivanställd som har utbetalats i december samt dessutom bokats upp
som skuld i årsbokslutet. Inklusive sociala avgifter har således ett belopp
om 2,8 miljoner kronor kostnadsförts dubbelt under 2020.”
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna ställer sig bakom bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för Sjukhusstyrelse Ystad har tagits fram för att beskriva
verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av verksamheten januari –
december 2020. Rapporten innehåller även uppföljning av intern kontrollplan
2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsunderlag 2021-01-28
2. Verksamhetsberättelse 2020, inklusive bilaga tabeller
kvalitetsuppföljning, Sjukhusstyrelse Ystad
3. Uppföljning av intern kontrollplan, Sjukhusstyrelse Ystad

§ 5 Remiss. Miljöprogram 2030 SHS Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000481
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar yttrande på Region Skånes
miljöprogram 2030 till Regionstyrelsens arbetsutskott.
Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet.
Sammanfattning
Ett förslag på nytt miljöprogram för Region Skåne har tagits fram.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-04 att remittera förslaget till
Region Skånes nämnder och styrelser. Ett förslag på yttrande är framtaget
inom förvaltningen Sus.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-19
2. Yttrande Sjukhusstyrelse Ystad
3. Region Skånes miljöprogram 2030
4. Beslutsförslag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-11-04
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§ 6 Granskningsrapport nr 8/2020 - upphandlingar, SHS Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000600
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar upprättat förslag på yttrande över
granskning av upphandlingar till Revisorskollegiet.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av annonserade upphandlingar och
direktupphandlingar i Region Skåne. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar yttrande
på granskningsrapporten till Revisorskollegiet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-03
2. Yttrande Sjukhusstyrelse Ystad
3. Missiv
4. Sammanfattning
5. Rapport Granskning av upphandlingar

§ 7 Intern kontrollplan 2021 SHS YST- uppdatering
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad godkänner föreliggande förslag på uppdatering av
intern kontrollplan 2021.
Sammanfattning
Med anledning av revisionens granskning av upphandlingar föreslås att en ny
bedömning av riskområdet Upphandling och avtal görs och att intern
kontrollplan 2021 uppdateras.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsunderlag 2021-02-03
2. Intern kontrollplan 2021 - uppdaterad
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§ 8 Initiativärende - Krafttag mot vårdköer, SHS Ystad
Ärendenummer: 2020-POL000527
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad anser initiativärendet vara besvarat.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget
förslag till beslut med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärende förslagit att Sjukhusstyrelse
Ystad får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur sjukhuset i Ystad kan
bidra till att korta köerna i den skånska hälso- och sjukvården. Sjukhusstyrelse
Ystad anser att initiativärendet, genom detta beslutsunderlag, är besvarat.
Yrkande
Ordförande Christer Sörliden (L) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutsförslaget. Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att sjukhusstyrelsen
bifallit ordförandes förslag.
Omröstning begärs och ordföranden sjukhusstyrelse Ystad fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Cecilia Magnusson-Svärd (S) förslag röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster
Ja-röster ges av: Christer Sörliden (L), Åsa Ekblad (M), Eva Clausson (C) och
Paul Svensson (SD).
Nej-röster ges av: Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Karl-Erik Olsson (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-19
2. Initiativärende "Krafttag mot vårdköer" från Socialdemokraterna
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§ 9 Initiativärende. Läkare som är en fara för patienter
Ärendenummer: 2020-POL000493
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad anser initiativärendet vara besvarat.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende till sjukhusstyrelse Ystad
gällande "läkare som är en fara för patienter". Sjukhusstyrelse Ystad anser att
initiativärendet, genom detta beslutsunderlag, är besvarat.
Yrkande
Ordförande Christer Sörliden (L) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutsförslaget. Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att sjukhusstyrelsen
bifallit ordförandes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-18
2. Initiativärende gällande "läkare som är en fara för patienter"

Lotta Wedin
nämndsekreterare

Justerat 2021-02-28

Christer Sörliden
ordförande

Region Skåne

Cecilia Magnusson-Svärd
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Sjukhusstyrelse Ystad 2021-02-18
Ärende 4. Verksamhetsberättelse
Då vi socialdemokrater hade ett annat förslag till budget för Region Skåne lämnar vi en
protokollsanteckning på verksamhetsberättelsen. Med den socialdemokratiska budgeten hade
samtliga Skånes sjukhus fått mer resurser än de fick med Alliansens budget. Alliansens budget
innebar att sjukhusen fick gå in i 2020 med stora sparkrav. Alliansens samlade sparpaket på den
skånska sjukvården under 2020 uppgick till 912 miljoner kronor. Det är besparingar som
Alliansen hållit fast vid trots pandemin.
I verksamhetsberättelsen lyfts hur alliansens effektiviseringskrav om två procent innebär stora
ekonomiska utmaningar för lasarettet. Under 2020 antogs också en åtgärdsplan för en ekonomi
i balans om 11,5 mkr. Det ekonomiskt svåra läget för lasarettet påverkar möjligheten till
förbättrings- och utvecklingsarbete negativt.
Vi socialdemokrater ser ett fortsatt behov av att öka resurserna till sjukvården.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad
______________________________________________________
Cecilia Magnusson-Svärd (S)

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Sjukhusstyrelse Ystad 2021-02-18

Ärende 8. Initiativärende Krafttag mot vårdköer
I september förra året skickade vi socialdemokrater in ett initiativärende med förslag om att ta
fram en handlingsplan för hur sjukhuset i Ystad kan bidra till att korta köerna i den skånska
hälso-och sjukvården. Alliansen väljer att besvara vårt initiativ med motiveringen att ett beslut
om åtgärder för bättre tillgänglighet antogs i HSN i november. Då beslutet om dessa åtgärder
antogs nästan två månader efter att vi skickade in vårt initiativärende anser vi att vårt initiativ
bör bifallas och lämnar därför en skriftlig reservation.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad,

____________________________________________________
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
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