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Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-04-23 kl 09.30-12.00
Teams-möte

Beslutande
Patrik Holmberg (C), ordförande
Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Marianne Eriksson (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Karin Axelsson (M), deltar på distans
Daniel Petersen (S), deltar på distans
Niclas Nilsson (SD), deltar på distans
Ersättare
Oskar Månsson (M), deltar på distans
Måns Weimarck (L), deltar på distans
Miriam Nilsson (KD), deltar på distans
Birgitta Larsson Lindelöf (S), deltar på distans
Hans Forsberg (S), deltar på distans
Carl Henrik Nilsson (SD), deltar på distans
Övriga
Johan Cosmo, sjukhuschef
Anna Brostedt, chefssjuksköterska
Liselott Johansson, ekonomichef
Bodil Holmquist, HR-chef
Mats Molt, biträdande sjukhuschef
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Gösta Klinteberg, facklig företrädare LO
Fanny Born, facklig företrädare TCO
Henrik Bergman, nämndsekreterare

§ 9 Val av justeringsperson

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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Marianne Eriksson utses att jämte ordförande Patrik Holmberg justera dagens
protokoll.

§ 10 Verksamhetsinformation
•

Sjukhuschefen informerar

§ 11 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2021-POL000003
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagd sammanställning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-16
2. Anställning av personal direkt underställd FC 210225 CSK Skånes
sjukhus nordost

§ 12 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-16
2. Region Skånes revisorer 2021-01-26 Styrning utifrån verksamhetsmål
och ekonomi inom hälso-och sjukvården – med bland annat beaktande av
effekterna av pandemin Covid-19 -förstudie (rapport nr 15-2020); missiv,
sammanfattning och rapport
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11 § 13 Reviderad
sammanträdesplanering 2021 hälso-och sjukvårdsnämnden och
beredningsutskott; protokollsutdrag
4. Patientnämnden 2021-02-25 $ 50 Årsberättelse 2020; två
justeringsdokument och själva årsberättelsedokumentet
5. Region Skånes revisorer 2021-03-04 Granskning av samverkan kring
barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanfattande
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rapport (rapport nr 19-2020); missiv, sammanfattning och rapport
6. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-04 § 27 Insatser för ökad
tillgänglighet i Region Skåne; protokollsutdrag och beslutsförslag
7. Personalnämnden 2021-03-05 § 7 Kompetensförsörjningsplan 2021;
protokollsutdrag, beslutsförslag och kompetensförsörjningsplan
8. Månadsuppföljning jan-feb 2021 Sjukhusstyrelse Kristianstad;
dokumentet utskickat till sjukhusstyrelsen 2021-03-16
9. Region Skånes revisorer 2021-04-08 Årsrapporter för Region Skånes
nämnder och styrelser 2020; missiv och rapport

§ 13 Månadsuppföljning mars med analys och prognos
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad fastställer föreliggande månadsuppföljning
per mars med prognos för Centralsjukhuset i Kristianstad.
2. Sjukhusstyrelse Kristianstad ger sjukhuschefen i uppdrag att återkomma
med förslag på ytterligare åtgärder, såväl intäktsökande som kostnadsreducerande, för en ekonomi i balans.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler
reservation enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende finns en månadsuppföljning inklusive en prognos för perioden
januari-mars 2021 för Centralsjukhuset i Kristianstad. Uppföljningsrapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, personal, ekonomi och en
sammanfattande analys av utvecklingen för sjukhuset.
Yrkanden
Marianne Eriksson (S) framför tilläggsyrkandet att Sjukhusstyrelse Kristianstad
tillskriver regionstyrelsen och ansöker om kompensation för de underskott som
uppstått till följd av att tilldelad ekonomisk ram inte överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget.
Patrik Holmberg (C) yrkar avslag på Marianne Erikssons yrkande.
Ordförande Patrik Holmberg ställer proposition på sina två första föreslagna beslutspunkter och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad har bifallit dessa.
Ordföranden ställer därefter proposition på Marianne Erikssons tilläggsyrkande
mot avslag och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad avslagit tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer följande
propositionsordning inför omröstning. Den som vill avslå Marianne Erikssons
tilläggsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla Marianne Erikssons
tilläggsyrkande röstar nej.
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Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av Dan Ishaq (M), Karin Axelsson (M), Niclas Nilsson (SD) och
Patrik Holmberg (C).
Nej-röster ges av Marianne Eriksson (S) och Daniel Petersen (S).
Sjukhusstyrelse Kristianstad har således beslutat avslå Marianne Erikssons
tilläggsyrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-16
2. Månadsrapport
3. Uppföljning av investeringsutgifter

§ 14 Samrådsremiss Regionplan för Skåne 2022-2040
Ärendenummer: 2019-RU000065
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad överlämnar på sammanträdet enligt nedan
ändrat förslag till yttrande över Regionplan för Skåne 2022-2040 till
Regional utvecklingsnämnden.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler
protokollsanteckning enligt bilaga.
Niclas Nilsson (SD) anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för
Skåne. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling
med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan
och hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne.
Yrkanden
Marianne Erikssons (S) framför följande tilläggsyrkande:
Det bör framgå i texten att man har för avsikt att följa FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Tillgången till god och nära vård är en angelägen fråga framförallt
för personer med funktionsnedsättning. Därför bör funktionshinderperspektivet tydligare framgå i planen. Hälso- och sjukvården förväntas hålla hög tillgänglighet och delaktighet och vara
anpassad för varje enskild individs behov. Detta är av största vikt
för personer med varierande funktionsnedsättning.
Användning av digitala verktyg i vården är av stor betydelse för en
ökad självständighet och delaktighet men bör anpassas utifrån
individens förmåga till användning.
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Efter kort ajournering yrkar ordförande Patrik Holmberg bifall till Marianne
Erikssons tilläggsyrkande, om den sista meningen i yrkandet angående digitala
verktyg i vården stryks.
Marianne Eriksson jämkar sitt yrkande och stryker sista meningen i detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på om Sjukhusstyrelse Kristianstad kan
besluta enligt ordförandens förslag till yttrande, inklusive Marianne Erikssons
jämkade tilläggsyrkande, och finner att sjukhusstyrelsen har beslutat sålunda.
Texten som ska läggas till i yttrandet är alltså som följer:
Det bör framgå i texten att man har för avsikt att följa FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Tillgången till god och nära vård är en angelägen fråga framförallt
för personer med funktionsnedsättning. Därför bör funktionshinderperspektivet tydligare framgå i planen. Hälso- och sjukvården förväntas hålla hög tillgänglighet och delaktighet och vara
anpassad för varje enskild individs behov. Detta är av största vikt
för personer med varierande funktionsnedsättning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-23
2. Yttrande 2021-04-23
3. Missiv
4. Regionplan för Skåne 2022-2040

§ 15 Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser - regionrapport (rapport nr 18 - 2020)
Ärendenummer: 2021-POL000112
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad avger yttrande till Region Skånes revisorer
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne samt i tolv skånska kommuner har, biträdda av
Helseplan Consulting Group AB, genomfört en granskning av samverkan kring
barn och unga med behov av samordnade insatser, och begär yttrande över detta
av Sjukhusstyrelse Kristianstad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-01
2. Yttrande 2021-04-01
3. Missiv
4. Sammanfattning
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5. Rapport

Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
Sammanträdet inleds med besök från Patientnämnden (ordförande Matilda
Malmgren, 1:e vice ordförande Åsa Ekstrand, förvaltningschef Jonas Duveborn
och nämndsekreterare Pernilla Johansson) angående Patientnämndens
redogörelse för 2020.
Sjukhuschefen Johan Cosmo uppvaktas inför sin 60-årsdag.

Vid protokollet

Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justeras 2021-04-

Patrik Holmberg
ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
andre vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-04-23

Ärende 5. Månadsuppföljning mars med analys och prognos
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Sjukhusets månadsuppföljning tydliggör att den tilldelade ekonomiska ramen inte står i
proportion till kostnaderna för uppdraget. Prognosen för 2021 visar på ett underskott om
192,5 miljoner kronor. Revisionen har riktat kritik mot regionstyrelsen när det gäller den
ekonomiska styrningen av den skånska sjukvården. Revisionen poängterar att tidigare års
tilldelade budgetar för sjukvården inte varit realistiska. Sjukhusets prognostiserade underskott
visar att denna problematik kvarstår.
Vi socialdemokrater yrkade genom en tilläggsattsats att sjukhusstyrelsen skulle vända sig till
regionstyrelsen och be om en ekonomisk ram som bättre harmonierade med uppdraget. Det
finns annars en risk att den återkommande underfinansieringen går ut över kvalitet och
tillgänglighet i sjukvården. Då vårt förslag ej vann gehör valde vi att reservera oss mot
beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-04-23

Ärende 6. Samrådsremiss Regionplan för Skåne 2022-2040
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad vill föra följande synpunkter till
protokollet:
Vi överlåter till våra representanter i regionala utvecklingsnämnden att yttra sig över
regionplanen som helhet, men ställer oss bakom förslaget till yttrande från sjukhusstyrelse
Kristianstad. Yttrandet lägger fokus på sjukvårdens betydelse för Skåne och behovet av att
planera för en god och tillgänglig sjukvård.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
CSK sjukhusstyrelse 2021-04-23
Ärende 6 ”Regionplan”
Sverigedemokraterna har en oro att den framlagda regionplanen kommer bli mer än en
vägledning för kommunerna. Planen bör utgå från och stödja det kommunala självstyret, och
vi ser en risk att det framlagda förslaget med tiden blir alltmer tvingande, en utveckling vi inte
vill se.
När en slutgiltig version av regionplanen kommer upp för beslut i regionala
utvecklingsnämnden och senare i regionfullmäktige kommer vi att lägga fram våra
synpunkter.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
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