Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden

PROTOKOLL §§ 25-35
Datum
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Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-17 kl.9:30-15:20
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad [Digitalt sammanträde]

Beslutande
Per Einarsson (KD), Ordförande (deltog på plats)
Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande
Maria Nyman Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
AnnSofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M)
Bo Silverbern (M), tjänstgörande ersättare för Julia Persson (M)
Susanne Bäckman (L)
Anders Månsson (S), tjänstgörande ersättare för Conny Bäck (S)
Birgitta Eriksson (S)
Monica Ero (S)
Fredrik Hanell (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
Adrian Borin (M)
David Liljedahl (C)
Niclas Svanberg (S)
Marie Saltarski (S)
Torsten Nyman (S)
Gunilla Wahlberg (V)
Paul Svensson (SD)
Jacqueline Maly (SD)
Övriga
Katarina Hartman, förvaltningschef (deltog på plats)
Karin Wuttke, strateg (deltog på plats) (deltog på plats)
Per Johansson, ekonomichef (deltog på plats)
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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Peter Svensson, facklig representant
Anna-Karin Bengtsson, facklig representant (fram till kl.13:30)
Charlotte Neurén, politisk sekreterare (KD) (deltog på plats)
Lovisa Eriksson, sekreterare (deltog på plats)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef (deltog under infodelen av sammanträdet)
Attila Fazekas, specialistläkare (deltog under infodelen av sammanträdet)
Tony Carlin, verksamhetschef fastighetsutveckling (deltog under infodelen av
sammanträdet)
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör (deltog under infodelen av sammanträdet)

§ 25 Val av justeringsperson
Maria Nyman-Stjärnskog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 26 Verksamhetsinformation
-

Förvaltningschef informerar, Katarina Hartman

-

Läkemedelsplan 2021, Attila Fazekas

-

Byggnadsinvesteringar PHH, Tony Carlin och Magnus Windblixt

-

Ekonomisk redogörelse rättspsykiatri, Per Johansson

§ 27 Anmälan av informationshandlingar juni PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000003
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Inkomna informationshandlingar läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-10
§ 28 Anmälan av delegationsbeslut juni PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000003
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-14
2. Delegationsbeslut lägerbidrag april 2021
3. 2021 maj beslut R&S LSS delegation
4. Delegationsbeslut utlämnande av handling 12 maj-10 juni 2021

§ 29 Månadsuppföljning med analys och prognos maj 2021 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer föreliggande
förslag till månadsrapport januari-maj 2021 och lägger rapporten med
godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltning Psykiatri habilitering och hjälpmedel har lämnat förslag till
månadsrapport för perioden januari-maj för verksamheterna inom nämndens
ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-14
2. Månadsuppföljning 181 Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnd
2105

§ 30 Yttrande över Planeringsdirektiv 2022-2024 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande på
Planeringsdirektiv 2022-24 till regionstyrelsen.
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Samtliga ledamöter från sverigedemokraterna deltar ej i beslut.
Fredrik Hanell (MP) deltar ej i beslut.
Protokollsanteckningar
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Samtliga ledamöter från socialdemokraterna deltar ej i beslutet och lämnar
bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga ledamöter från sverigedemokraterna deltar ej i beslut och lämnar
bifogad anteckning till protokollet.
Fredrik Hanell (MP) deltar ej i beslut och lämnar bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Som en första del i arbetsprocessen med Verksamhetsplan och budget 2022 med
plan för 2023-24 inhämtar regionstyrelsen övriga nämnders synpunkter
på vision, övergripande mål och preliminära ekonomiska ramar. Psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande i enlighet med
föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-10
2. Planeringsdirektiv 2022-24
3. Yttrande Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-06-10
§ 31 Handlingsplan för typ av verksamhet som bör bedrivas i Eslöv
Ärendenummer: 2020-POL000078
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra en tydligare analys av
de olika alternativ som diskuterats, inklusive att öppna en fysisk
mottagning i Eslöv. Samt en tydligare konsekvensanalys för patienterna,
medarbetarna, ekonomin och psykiatrin överlag.
Reservationer
Per Einarsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
AnnSofie Thuresson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för ordförandes
förslag till beslut.
Anneli Eskilandersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet innehåller handlingsplan för vilken typ av verksamhet som bedrivas i
Eslöv. Detta med utgångspunkt i beslut nämnden 2020-12-04 § 55. En
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handlingsplan har tagits fram med fokus på hur vård kan erbjudas på bästa sätt
till de patienter som ingår i upptagningsområdet.
Yrkanden
Anneli Eskilandersson (SD) yrkar återremiss av ärendet då förvaltningen inte
har undersökt eller utrett andra möjliga vägar att gå med mottagning 3 Eslöv i
tillräcklig utsträckning.
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar i första hand återremiss av ärendet för att
kompletteras med:
- en tydligare analys av de olika alternativ som diskuterats, inklusive att
öppna en fysisk mottagning i Eslöv. Samt,
- en tydligare konsekvensanalys för patienterna, medarbetarna, ekonomin
och psykiatrin överlag
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar i andra hand avslag på ordförandens förslag
till beslut.
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkande till
återremiss.
Ordförande yrkar i första hand avslag på återremiss och i andra hand i enlighet
med ordförandes förslag till beslut med tillägget:
- En utvärdering av handlingsplanen ska genomföras och återrapporteras
till nämnden under första kvartalet 2022.
AnnSofie Thuresson yrkar bifall till ordförandes förslag med ovan stående
tilläggsyrkande. ¨
Ordförande ställer proposition på att återremittera ärendet och finner att
nämnden ska avgöra ärendet idag.
Votering begärs och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
följande voteringsproposition
Den som vill avgöra ärendet idag röstar JA.
Den som vill återremittera ärendet röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 7 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat återremittera ärendet.
Ja-röster ges av:
AnnSofie Thuresson (M), Albin Schyllert (M), Julia Persson (M), Susanne
Bäckman (L), Charlotte Bossen (C), Per Einarsson (KD)
Nej-röster ges av:
Anders Månsson (S), Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Fredrik Hanell
(MP), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), Maria Nyman-Stjärnskog
(S).
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Ordförande ställer sedan proposition på vilken av de två återremissyrkandena
som ska utgöra grund för vidare arbete i förvaltningen.
Ordförande ställer Maria Nyman- Stjärnskogs (S) återremissyrkande mot
återremissyrkande från Annelie Eskilandersson (SD) och finner att nämnden
beslutat i enlighet med Maria-Nyman Stjärnskogs (S) skäl för återremittering.
Votering begärs och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
följande voteringsproposition
Den som bifalla Maria-Nyman Stjärnskogs (S) återremissyrkande röstar JA.
Den som bifalla Annelie Eskilanderssons (SD) återremissyrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 5 ja-röster, 2 nej-röster och 6 som inte deltar.
Nämnden har därmed beslutat i enlighet med Maria Nyman-Stjärnskog (S) skäl
för återremittering.
Ja-röster ges av:
Anders Månsson (S), Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Fredrik Hanell
(MP) Maria Nyman-Stjärnskog (S).
Nej-röster ges av:
Annelie Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD).
Deltog ej i beslutet:
AnnSofie Thuresson (M), Albin Schyllert (M), Julia Persson (M), Susanne
Bäckman (L), Charlotte Bossen (C), Per Einarsson (KD).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-28
2. Handlingsplan för typ av vård som bör bedrivas i Eslöv 2021-05-27

§ 32 Återrapportering åtgärder för en ekonomi i balans PHHN
Ärendenummer: 2019-POL000122
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden godkänner
återrapportering av beslutade åtgärder för ekonomi i balans och lägger
informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Vid Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens sammanträde 2020-0213 fastställdes förslag till åtgärder för ekonomi i balans. Ambitionen var att
sänka kostnaderna med 33 Mkr. Många av åtgärderna har genomförts och en del
är under arbete. Ett fåtal kommer inte att genomföras.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-09
2. Uppföljning av åtgärdsplan 2020

§ 33 Uppföljning delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa
2020 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
uppföljning för år 2020 i ärendet om delaktighet, inflytande och attityder
till psykisk ohälsa.
Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer slutlig uppföljning
för år 2020 avseende nämndens uppdrag att utveckla former för delaktighet och
inflytande. Uppföljningen omfattar redovisning från Psykiatri, habilitering och
hjälpmedel samt Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne (NSPH Skåne).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-10
2. Helårsredovisning 2020 Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk
ohälsa, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
3. Helårsrapport 2020 Delaktighet- och inflytandeärendet, NSPH Skåne
4. Resultatrapport helår 2020, NSPH Skåne

§ 34 Svar på intiativärende. Långa väntetider till könsidentitetsutredning
Ärendenummer: 2020-POL000495
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden anser initiativärendet besvarat i och med svaret nedan och
ansökan om nationell högspecialiserad vård.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att återkomma med en
handlingsplan för att korta köerna till utredning av könsdysfori.
3. I handlingsplanen ska besked gällande ansökan om nationell
högspecialiserad vård för könsdysfori vägas in.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna lämnar in bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Maria Nyman-Stjärnskog har i ett initiativärende till nämnden föreslagit:
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att förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med berörda
verksamheter ta fram en handlingsplan för att korta väntetiderna till
könsidentitetsutredning, inklusive kostnadsberäkningar för föreslagna
åtgärder
● att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
utveckla könsidentitetmottagningarnas verksamhet i linje med
Socialstyrelsens rekommendationer, i synnerhet avseende ökad
multidisciplinär samverkan och starkare koppling till forskning.
● att förvaltningschefen får i uppdrag att se över möjligheterna till fördjupat
samarbete med ideella organisationer som arbetar med att erbjuda
transpersoner psykosocialt stöd och andra hälsofrämjande insatser.
● att återrapportering ska ske till nämnden under första halvåret 2021.
●

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-28
2. Initiativärende 2020-10-28

§ 35 Återapportering av utveckling av Första Linjen och En Väg In
Ärendenummer: 2020-POL000111
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger redovisningen av arbetet med Första Linjen/ En väg in
(FL/EVI) till handlingarna.
Sammanfattning
2020-04-30 fick nämnden en rapport gällande översyn av verksamhet FL/EVI
från förvaltningen. I ärendet beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningschef
att återkomma med de utvecklande åtgärder som skulle genomföras. Detta
ärende samlar den uppföljning som nämnden fått under 2020 och 2021 i ämnet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-27
2. Lista över utvecklingsområden FL och EVI 2021-05-27

Vid protokollet

Lovisa Eriksson
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Per Einarsson
Ordförande
Maria Nyman Stjärnskog
2:e vice ordförande

Region Skåne

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17
Ärende 6. Yttrande över Planeringsdirektiv 2022-2024 PHHN
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv då de utgår från planen i
gällande budget. Socialdemokraterna tog i sin budget 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.
Vi anser dock att förslaget till yttrande ger en god bild av de utmaningar som verksamheten står
inför det kommande året, där höga risker och allvarliga konsekvenser identifieras inom samtliga
områden om inte mer resurser tillförs. Vi delar bedömningen att dessa planeringsdirektiv, om
de blir verklighet i budgeten för 2022, kommer att leda till besparingar med försämrad
tillgänglighet och vårdkvalitet för patienterna, samt försämrad arbetsmiljö för personalen, som
följd.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog

1

Protokollsanteckning
Psykiatri-, habilitering-och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17.
Ärende 6 ”Yttrande över planeringsdirektiv 2022-2024”

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
Anneli Eskilandersson
Ewa Bejvel

_________________________________________________________________________________________________________________
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17
Protokollsanteckning
Ärende 6. Yttrande över planeringsdirektiv 2022-2024 PHHN
Yttrandet över planeringsdirektivet ger överlag en nyanserad och tydlig bild av de utmaningar
som väntar nämnden framöver, givet de förutsättningar som råder.
Inför 2021 föreslog Miljöpartiet en ordentlig satsning – ett psykiatrilyft – med ett tillskott på
170 miljoner kronor till Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden. Detta utöver
uppräkningar på drygt 117 miljoner kronor, alltså sammantaget närmare 290 miljoner kronor i
ökade anslag. Tyvärr vann vårt budgetförslag inte gehör i Regionfullmäktige utan nämnden
har istället under 2021 fått hantera Alliansstyrets budgetram som visserligen innehöll
satsningar – men satsningar som inte täcker ens de ökade kostnader som förvaltningen
tidigare aviserat.
Den ekonomiska situationen för nämnden är idag svårbedömd på grund av pandemin. Enligt
den senaste ekonomiska prognosen väntas nämnden på helåret göra ett visst överskott, men
läget kommer sannolikt att försämras under året när intäkter som pandemisituationen fört med
sig minskar och uppdämda vårdbehov får genomslag. Det behövs en beredskap för ökad
psykisk ohälsa på grund av pandemin. Redan idag kan vi emellertid notera flera utmaningar
för nämndens verksamhetsområden givet de snäva ekonomiska ramar som Alliansen för fram.
Vi konstaterar att ökningen av remisser till BUP har ökat kraftigt sedan 2018 och trots
betydande ansträngningar från förvaltningens sida har vi därför tydliga brister i
tillgängligheten. För rättspsykiatrin och vissa delar av vuxenpsykiatrin har vi också en
situation där kostnaderna ökar betydligt i förhållande till budget. För att klara stora
utmaningar framöver, bland annat när det gäller tillgänglighet, kompetensförsörjning och
lokaler, behöver nämnden en ordentlig satsning – betydligt mer realistisk än de ekonomiska
ramar som Alliansen presterar. (De tomma fälten på s. 13 i yttrandet väcker för övrigt frågor:
varför visas inte differensen mellan de resurser som erbjuds och de behov som identifierats?)
Av dessa skäl väljer jag att inte delta i ovanstående beslut.
För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Fredrik Hanell
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Reservation
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17.
Ärende 7, ”Handlingsplan för typ av verksamhet som bör bedrivas i
Eslöv”
Vi anser att förvaltningen inte har undersökt eller utrett andra möjliga vägar att gå
med mottagning 3 Eslöv i tillräcklig utsträckning. Handlingsplanen i nuvarande
form tillgodoser inte att patienterna får tillgång till en likvärdig och nära vård.
Vidare anser vi att med tanke på Covid-19:s påverkan på samhället och sjukvården
så är det fortfarande oklart hur många uppdämda behov som finns just nu samt
kommer att finnas inom psykiatrin. Dessutom är det i nuläget okänt hur många nya
grupper som kan komma att behöva få stöd framöver samt är det oklart vilket
söktryck som kan förväntas. Det finns en reell risk för att patienterna kommer att
få en ojämlik vård och att dem som mår sämst inte prioriteras på grund av var dem
bor.
I vårt yrkande angav vi att ytterligare utredning och dialog med drabbad personal
och patienter är nödvändig för att hitta en annan och bättre lösning. Även förnyade
ansträngningar behöver göras kring att attrahera och rekrytera specialistläkare till
Eslöv så att en specialistpsykiatrimottagning kan finnas kvar.
Med hänvisning till ovanstående yrkade vi återremiss på ärendet.
Trots att Socialdemokraterna och Miljöpartiet höll med i vårt yrkande valde dem att
lägga fram ett eget yrkande till återremiss efter ajournering vars innebörd var som
vårt. Vidare valde även C som tidigare varit enig med oppositionen i denna fråga att
rösta emot återremissen.
Därmed framkommer det tydligt att övriga partier i nämnden sätter sin egen
partipolitik framför patienternas bästa.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.
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För Sverigedemokraterna Region Skåne
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)
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Vänsterpartiet
Psykiatri,- habilitering och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17
Protokollsanteckning ärende 7, Handlingsplan för typ av verksamhet som bör bedrivas i
Eslöv.
Vänsterpartiet instämmer i att ärendet ska återremitteras, även om ett flertal punkter i
handlingsplanen är mycket bra. Vänsterpartiet ser dock en risk i att flytta verksamheten från
Eslöv och centralisera psykiatrin till enbart större sjukhus.
Regionen bör även se över hur man rekryterar i det här fallet en specialistläkare.

För Vänsterpartiet Gunilla Wahlberg

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17
Ärende 10. Svar på initiativärende. Långa väntetider till könsidentitetsutredning
Socialdemokraterna välkomnar att styret går oss till mötes i denna fråga och ger
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att korta köerna till utredning av
könsdysfori, precis som vi föreslår. Vi tycker också att det är bra att förvaltningen redan gjort
en beräkning och uppskattat kostnaden för den utökning som krävs för att klara vårdgarantin
till 5 miljoner årligen, utöver eventuella ytterligare lokalkostnader.
Vi socialdemokrater står bakom ansökan om nationell högspecialiserad vård och menar att det
är ett utmärkt sätt att möta de utvecklingsbehov som vi lyfter i initiativärendets andra att-sats.
Vi vill dock understryka att det under tiden ansökan behandlas också behövs insatser för att
korta väntetiderna för dem som redan väntar på utredning, och i många fall redan har väntat
väldigt länge, samt se till att de får så bra stöd som möjligt under tiden, bland annat genom att
utveckla samarbetet med berörda ideella organisationer.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-06-17
Ärende 11. Återrapportering av utveckling av Första Linjen och En Väg In
Socialdemokraterna ser väldigt positivt på den långa lista med utvecklingsåtgärder som gjorts
eller att kommer att göras inom Första Linjen och En Väg In som presenteras i ärendet.
Politikens roll i detta är naturligtvis att se till att verksamheten har de förutsättningar, inte minst
ekonomiska, som behövs för att det som planeras också ska kunna bli verklighet. Eftersom det
så vitt vi kan förstå från dagens sammanträde råder enighet i nämnden om att dessa åtgärder är
önskvärda så förutsätter vi att de resurser som krävs för att de ska kunna genomföras också
kommer att avsättas.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog
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