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Ärende 5. Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans SHS ÄHN
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm vill föra följande synpunkter till protokollet:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om ekonomisk handlingsplan på grund av att det
utskickade beslutsunderlaget inte är tillräckligt utförligt för att ett ställningstagande ska vara
möjligt. Det enda underlag som skickats ut inför styrelsemötet är en tabell med rubriker och
siffror. Det finns ingen beskrivning av vad de olika åtgärderna innebär eller vad de får för
konsekvenser. Vissa åtgärder verkar redan vara genomförda och bör därför ha ringa påverkan
på det prognostiserade underskottet. Andra åtgärder, som minskade kostnader för hyrpersonal
eller minskat matsvinn, låter fullt rimliga att genomföra, men informationen är mycket
begränsad.
Mot bakgrund av de ökade statsbidragen från den socialdemokratiskt ledda regeringen antog
regionfullmäktige nyligen en tilläggsbudget på 600 miljoner kronor med syfte att stärka
vårdens ekonomi. Socialdemokraterna ville att regionfullmäktige skulle skjuta till ytterligare
380 miljoner kronor till sjukhusstyrelserna. Det hade gett bättre förutsättningar att komma
tillrätta med sjukhusens underskott och att minska vårdköerna.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm:
Susanne Jönsson
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Uppdraget som gavs vid det förra styrelsemötet den 7nde maj var att återkomma med en
fördjupad analys med åtgärder och uppdaterad handlingsplan för budget i balans. Vi saknade den
fördjupade analysen inklusive konsekvensanalys, liksom resonemang kring handlingsplanens
åtgärder. Detta hade vi förväntat oss att få skriftligt inför dagens styrelsemöte, enligt hur beslutet
vid styrelsemötet den 7nde maj var formulerat.
Sammanfattningen över budgetbesparande åtgärder är dock bra och viktig i sig och
Sverigedemokraterna tycker de presenterade åtgärderna låter som rätt väg. Därför väljer vi att
trots ovanstående kritik bifalla beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Patrik Ohlsson
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Ärende 6. Yttrande över planeringsdirektiv 2022 SHS ÄHN
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm vill föra följande synpunkter till protokollet:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv. Detta då dessa utgår från
planen i gällande budget. Socialdemokraterna tog i sitt budgetförslag höjd för större ökning av
behoven än Alliansen gjorde och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha
kunnat användas till förstärkningar av verksamheten också under 2022. Vår bedömning är att
Alliansens planeringsdirektiv, om de blir verklighet i budgeten för 2022, kommer att leda till
besparingar och sämre tillgänglighet/nerdragningar av sjukvård. Därför avstår vi från att delta
i beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm:
Susanne Jönsson
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Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer redogöra för våra
satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Patrik Ohlsson
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