Primärvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 1-6
Datum

2021-01-29
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Protokoll från primärvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-01-29, kl 09:00-12:00
Teamsmöte (presidiet på plats i Rådhus Skåne)

Beslutande
Birte Sandberg (C), ordförande
Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande
Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande
Anja Nordberg Sonesson (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Anna Ingers (S)
Per Skoog (S),
Mikael von Krassow (S), tjg ersättare för Per Skoog (S) §§ 3-6
Hanna Skånberg (S), tjg ersättare för Annika Molldén (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Marlen Ottesen (SD)
Carl Henrik Nilsson (SD)

Ersättare
Lars Mikkelä (M), §§ 1-2
Jan Olof Carlsson (M)
Gunilla Nordgren (M)
Darko Simic (M)
Charlotte Ramel-Andersson (L)
Warda Fatih (C)
Mikael von Krassow (S) §§ 1-2
Gunilla Tornqvist (S)
Lena Östholm-Munkberg (MP)
Tommy Rosenberg (SD)

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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Övriga
Sofia Ljung, förvaltningschef
Peter Sigsjö, förvaltningsstabchef
Anders Fransson, ekonomichef
Bruno Malmlind, HR-chef
Jan Bleckert, chefläkare Primärvården Nordväst
Lars Almroth, chef Framtidskontoret
Jonna Svärd, politisk sekreterare (C)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Henrik Ramel, Läkarförbundet
Linda Ingvarsson, Vårdförbundet
Gustaf Hallqvist, sekreterare

§ 1 Val av justeringsperson
Mattias Olsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Verksamhetsinformation
•

Förvaltningschefen informerar

•

Aktuellt läge covid-19 samt vaccinering

•

Yttrande till IVO (Inspektionen för våd och omsorg)

•

Familjecentraler

•

Nära vård – Lars Almroth

§ 3 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-04
2. RS 2020-11-12, § 211
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3. BF RUN (Skånes befolkningsprognos 2020-2029)
4. HSN 2020-11-13, § 139
5. BF HSN (Region Skånes uppdrag till hälso- och sjukvården 2021)
6. Samlat uppdrag 2021
7. Uppdrag 2021 per förvaltning
8. Samlat uppdrag 2021 - bilaga

§ 4 Remiss. Miljöprogram 2030 för Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000481
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden avger yttrande på remiss gällande Miljöprogram
2030 för Region Skåne enligt föreliggande förslag.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckningar
Sverigedemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-04, § 29, att skicka förslag till
nytt miljöprogram för Region Skåne på remiss till bland annat
primärvårdsnämnden. Det slutliga miljöprogrammet 2030 kommer att fastställas
av regionfullmäktige under våren 2021. Ett förslag till yttrande från
primärvårdsnämnden finns upprättat och primärvårdsnämnden föreslås ställa sig
bakom detta.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-05
2. Yttrande 2021-01-05 från primärvårdsnämnden
3. BF RSAU 2020-11-04 (Miljöprogram 2030)
4. Förslag till Miljöprogram 2030

§ 5 Initiativärende. Öppna en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp
Ärendenummer: 2020-POL000292
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden bifaller initiativärendet.
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Reservation
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig
till förmån för Birte Sandbergs (C) och Torbjörn Ekelunds (L) yrkande om
bifall till ordförandens förslag.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i initiativärende 2020-05-19 föreslagit att en distriktssköterskemottagning öppnas i Arkelstorp.
Yrkanden
Birte Sandberg (C) och Torbjörn Ekelund (L) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Mattias Olsson (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att primärvårdsnämnden har beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Votering begärs och verkställs. Primärvårdsnämnden fastställer följande
propositionsordning. Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja. Den som
bifaller Mattias Olssons (S) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 6 ja-röster (Birte Sandberg (C), Caroline Hedenström
(M), Anja Nordberg Sonesson (M), Torbjörn Ekelund (L) Ann HörnebrantSturesson (C) och Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)) mot 7 nej-röster (Mattias
Olsson (S), Anna Ingers (S), Per Skoog (S), Hanna Skånberg (S), Saima
Jönsson Fahoum (V), Marlen Ottesen (SD) och Carl Henrik Nilsson (SD)).
Primärvårdsnämnden har således beslutat att bifalla initiativärendet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-18
2. Initiativärende 2020-05-19

§ 6 Initiativärende. Skydda riskgrupper vid vaccination mot
säsongsinfluensa
Ärendenummer: 2020-POL000550
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden anser att initiativärendet är besvarat.
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Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Socialdemokraterna i Primärvårdsnämnden har inkommit med ett initiativärende
med förslag om att ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att
underlätta för personer i riskgrupper som är beroende av kollektivtrafiken för att
ta sig till sin vårdcentral att bli vaccinerade mot säsongsinfluensa utan att utsätta
sig för en förhöjd risk för att bli smittade av Covid-19.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-07.

Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2021-02-26

Birte Sandberg (C)
Ordförande

Region Skåne

Mattias Olsson (S)
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Primärvårdsnämnden 2021-01-29
Ärende 4 ”Remiss- Miljöprogram 2030 för Region Skåne”
Sverigedemokraterna ser det positivt att ett omtag tas gällande miljöprogrammet.
Det är ett gediget dokument som kräver stor överblick i alla verksamheter.
Vi kommer därför avstå att delta i beslutet för att sedan återkomma i
Regionstyrelsen med våra synpunkter.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
Carl Henrik Nilsson (SD)
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Primärvårdsnämnden sammanträde 210129
Protokollsanteckning
Ärende 5: Initiativärende: Öppna en distriktsmottagning i Arkelstorp
Miljöpartiet stödjer förslaget och beslutet om att öppna en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp.
För ett jämlikt Skåne krävs ett helhetstänk där det offentliga tar ansvar för helheten. Primärvården ska
vara den Nära vården, för att detta ska genomföras fullt ut behöver begreppet tas bokstavligt. De
medborgare som har svårigheter att ta sig till en vårdcentral bör även de ges möjlighet till en Nära
vård. De mobila team som startas upp kommer inte att räcka till, de behövs hos multisjuka sköra äldre.
Mindre mottagningar på orter där avstånden är långa till en vårdcentral behöver inte innebära höga
kostnader, detta kan lösas genom samverkan med andra aktörer avseende lokaler. Vissa tider skulle det
även behovet kunna tillgodoses genom en etablering/komplettering med digitala centraler. Det är
medborgarnas upplevelse av den Nära vårdens tillgänglighet som god som är det viktiga.

Lena Östholm Munkberg
Ersättare i Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Primärvårdsnämnden 2021-01-29
Ärende 6. Initiativärende. Skydda riskgrupper vid vaccination mot säsongsinfluensa
När detta initiativärende lämnades in hade vaccinationen mot säsongsinfluensan nyligen
kommit igång på den skånska vårdcentralerna och vi såg behov av omedelbara åtgärder för att
skydda riskgrupper som inte redan fick insatser i hemmet. Därför föreslog vi att
förvaltningschefen skulle få ett öppet mandat att vidta åtgärder i linje med initiativärendets
intentioner och yrkade att ärendet skulle behandlas direkt vid sammanträdet den 25 november.
Styret valde istället att skicka ärendet på beredning och när det nu kommer tillbaka är
influensasäsongen snart över. Därmed är det för sent att agera och det finns inget annat att göra
än att acceptera att ärendet anses besvarat.
Vi vill likväl beklaga att det borgerliga styret valde att försitta chansen att minska risken för
covid-19-smitta bland riskgrupper, i synnerhet mot bakgrund av den drastiska ökning av
smittspridning och sjukhusinläggningar som vi sett under vintern. Det framhålls i
beslutsförslaget att verksamheterna har genomfört hembesök för att vaccinera personer ur
riskgrupper, men förvaltningen har sedan förtydligat att detta enbart gäller personer som redan
har rätt till hemtjänst eller hemsjukvård. Vår poäng var att det också finns ett stort antal personer
i riskgrupper som inte får insatser i hemmet och som är hänvisade till kollektivtrafiken för att
ta sig till vårdcentralen och vaccineras mot säsongsinfluensan. Här såg vi en potential för att
bredda det befintliga mobila vaccinationsarbetet så att även denna grupp hade kunnat få
erbjudande om vaccination på hemorten, förslagsvis i samband med att verksamheten gjort
andra insatser där. Det hade inte bara inneburit en minskad risk för smittspridning genom att
möjliggöra för fler att undvika kollektivtrafiken. Det hade också varit ett utmärkt sätt för
Primärvården Skåne att visa initiativförmåga och en villighet att anpassa verksamheten efter
patienternas behov, vilket i sig hade kunnat vara ett viktigt steg på vägen mot att bryta den
negativa trend där allt fler skåningar väljer bort den offentliga primärvården.
För Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden,

Mattias Olsson
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Primärvårdsnämndens sammanträde 2021-01-29

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 6: Initiativärende: Skydda riskgrupper vid vaccination mot säsongsinfluensa

Ärendet aktualiserades vid nämndsmötet 2020-11-25 men är ju högst aktuellt.

Det utmynnar i att utreda hur det vore möjligt att hjälpa äldre att ta sig till sin vårdcentral utan att
anlita kollektivtrafik. Behovet kvarstår ju och det är anmärkningsvärt att det hittills inte
hörsammats i en situation när smittorisken för Covid-19 är högst påtaglig.

Det handlar både om att skydda äldre men också att undvika ökad belastning på den vård som
redan är utomordentligt hårt pressad.

Lund 2021-01-29

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Saima Jönsson Fahoum

Primärvårdsnämnden sammanträde 210129
Protokollsanteckning
Ärende 6: Initiativärende:Skydda riskgrupper mot vaccination mot
säsongsinfluensa
Äldre personer i ordinärt boende utanför de större orterna behöver transporter sig till
vårdcentralen för att vaccinera sig. De riskerar under transporten till vårdcentralen att
utsättas för smitta genom att åka kollektivt De äldre sättas i en orimlig situation, de
tvingas välja mellan att antingen utsätta sig för en förhöjd smittorisk att smittas av
Covid-19, eller att avstå från att vaccinera sig. Det innebär en risk för den äldre som
kan förebyggas.
Miljöpartiet ser positivt på att primärvården undersöker möjligheterna för alternativa
lösningar för de äldre som har svårt att ta sig till närmaste vårdcentral för vaccination.
Andra lösningar inom närmiljön eller mobila enheter för vaccination borde vara möjliga.
Lena Östholm Munkberg
Ersättare i Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

