Sjukhusstyrelse Hässleholm
PROTOKOLL §§ 1-7
Datum

2021-02-19
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Hässleholms
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-02-19 kl 13.00-15.20
Distansmöte via Teams/rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutade
Lars Lundberg (KD), ordförande
Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande
Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Douglas Roth (M), deltar på distans
Anders Wallentheim (S), deltar på distans
Ewa Bejvel (SD), tjänstgörande ersättare för Camilla Nordström (SD), deltar på
distans
Ersättare
Agneta Olsson Enochsson (L), deltar på distans
Åsa Kull (C), deltar på distans
Boel Rosdahl (S), deltar på distans
Sten Andersson (S), deltar på distans
Övriga
Caroline Lindahl, sjukhuschef
Lena Jeppsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Skånes sjukhus nordost
Henrik Andersson, ekonomi, Skånes sjukhus nordost
Amanda Kaunisvaara, HR, Skånes sjukhus nordost
Henrik Bergman, Koncernstab kansli, 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

Datum

2 (5)

2021-02-19

§ 1 Val av justeringsperson
Irene Nilsson utses att jämte ordförande Lars Lundberg justera dagens protokoll.

§ 2 Verksamhetsinformation
a)
b)
c)
d)
e)

Sjukhuschefen informerar
Information om covid-19
Reducering, risk- och konsekvensanalys Forth och lokala potter
Resultat från medarbetarenkät
Medborgardialog, angående deltagande på Hästveda marknad, m.m.

§ 3 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000058
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-12
2. Region Skånes revisorer 2020-11-24 Vårdersättningar inom hälso-och
vårdval -förstudie (rapport nr 7-2020)
3. Region Skånes revisorer 2021-01-26 Granskning av Arbetsmiljö åtgärder mot hot och våld mot anställda (rapport nr 12 - 2020)

§ 4 Verksamhetsberättelse 2020
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer föreliggande förslag till
verksamhetsberättelse för 2020.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna lämnar
protokollsanteckning enligt bilaga.
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Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för Sjukhusstyrelse Hässleholm har tagits fram för att
beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse för verksamheten
januari-december 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-01-25
2. Hässleholms sjukhus Verksamhetsberättelse 2020
3. Bilaga kvalitetsuppföljning Hässleholms sjukhus 2020
4. Bilaga investeringar Hälso-och sjukvården Hässleholms sjukhus 2020
5. Uppföljning Intern kontroll Hässleholms sjukhus 2020

§ 5 Kompetensförsörjningsplan 2021
Ärendenummer: 2021-POL000020
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm ställer sig bakom bilagt förslag till
kompetensförsörjningsplan 2021.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Hässleholm beslutar om årlig kompetensförsörjningsplan som
innehåller följande utvecklingsområden: Attraktiv arbetsgivare, ledarskapet,
introduktion, rätt använd kompetens, kompetensstegar, behålla och utveckla
medarbetare, utvecklingsuppdraget samt rekrytering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag komptensförsörjningsplan 2021-01-29
2. Bilaga Kompetensförsörjningsplan 2021-01-29

§ 6 Remiss. Miljöprogram 2030
Ärendenummer: 2020-POL000481
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner och överlämnar bilagt
remissyttrande till regionstyrelsens arbetsutskott.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna lämnar
protokollsanteckning enligt bilaga.
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Ewa Bejvel (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i ärendets beslut
och anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott har skickat förslag på Miljöprogram 2030 på
remiss till Region Skånes nämnder och styrelser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-19
2. Remissyttrande 2021-02-19
3. Remiss till nämnder och styrelser av Miljöprogram 2030, RSAU, 2020-11-04
4. Förslag till Miljöprogram 2030, 2020-10-28
5. Protokollsutdrag från RSAU 2020-11-04

§ 7 Granskning av upphandlingar (rapport nr 8 - 2020)
Ärendenummer: 2020-POL000600
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm avger yttrande till Region Skånes revisorer
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en fördjupad granskning av upphandlingar i Region
Skåne. Syftet med granskningen har varit att bedöma om Region Skånes
styrelser och nämnder har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att
inköp av varor och tjänster genomförs i enlighet med lagen om offentlig
upphandling, upphandlingspolicy, avtal och regelverk avseende direktupphandling. Granskningen av annonserade upphandlingar har omfattat
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt kollektivtrafiken.
Granskningen av direktupphandlingar har omfattat primärvårdsnämnden,
sjukhusstyrelse SUS, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Hässleholm.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-25
2. Yttrande 2021-01-25
3. Granskningsrapport
4. Missiv
5. Sammanfattning
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Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
Sjukhusstyrelse Hässleholm enas om intentionen att delta på sommarens
Hästveda marknad under förutsättning att det låter sig göras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vid protokollet
Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justerat 2021-03-09

Lars Lundberg
ordförande

Region Skåne

Irene Nilsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Sjukhusstyrelse Hässleholm 2021-02-19
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.
Hässleholms resultat är dock positivt, men det finns en rad frågor vi vill lyfta som väcker oro
inför framtiden. Andelen bemanningspersonal ligger på 6,7 procent av den totala lönekostnaden
där regionen mål är att den ska ligga på max 1,6 procent. Ett beroende av bemanningsföretag
leder till sämre vård och sämre arbetsmiljö på lång sikt och behöver åtgärdas. Vidare kommer
hela regionen och även Hässleholms sjukhus ha stora utmaningar med att beta av den vårdskuld
som uppkommit i pandemins spår. Personalen som arbetar under pandemin kommer ha stort
behov av återhämtning framöver vilket är en utmaning för regionen som redan idag har
kompetensförsörjningsbrist inom flera vårdyrken.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm,

Irene Nilsson (S)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Sjukhusstyrelsen Hässleholm 2021-02-19
Ärende 6. Remiss. Miljöprogram 2030 – SHS-Hässleholm
Sett utifrån Sjukhusstyrelsens ansvarsområde tycker vi att förslaget till remissyttrande är
relevant och välavvägt. Vi valde därför att ställa oss bakom det.
Socialdemokraternas synpunkter på förslaget till miljöprogram i sin helhet överlåter vi till våra
företrädare i regionala utvecklingsnämnden att framföra.
För Socialdemokraterna Sjukhusstyrelsen Hässleholm
Irene Nilsson
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Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse Hässleholm 2021-02-19.
Ärende 6 ”Remiss- Miljöprogram 2030”
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
Ewa Bejvel (SD)
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