Sjukhusstyrelse Kristianstad
PROTOKOLL §§ 16-23
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-18 kl 09.15-11.55
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
Oskar Månsson (M), tjänstgörande ersättare för Karin Axelsson (M), deltar på
distans
Daniel Petersen (S), deltar på distans
Niclas Nilsson (SD), deltar på distans
Ersättare
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
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Gösta Klinteberg, facklig företrädare LO
Fanny Born, facklig företrädare TCO
Henrik Bergman, nämndsekreterare

§ 16 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson utses att jämte ordföranden justera protokollet från dagens
sammanträde.

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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§ 17 Verksamhetsinformation
a) Utbildning läkemedelshantering, Christer Luthman
b) Hantering av Covid-19 på CSK, Staffan Banke
c) Aktuellt kring Covid-19
d) Personalsituationen under sommaren
e) Medborgardialog, status

§ 18 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 2021-06-17
2. Regionstyrelsen 2021-04-29 § 80 Månadsuppföljning med prognos
januari-mars samt finansrapport, protokollsutdrag, beslutsförslag 202104-19, kvartalsrapport, finansrapport
3. Personalnämnden 2021-05-06 § 18 18 Process för framtagande av
kompetensförsörjningsplan, protokollsutdrag, beslutsförslag 2021-04-08,
kompetensförsörjningsprocessen
4. Revisionskontoret Granskning av ekonomisk styrning och
organisationsstruktur 2021-05-18 informationsbrev
5. Månadsuppföljning jan-april, tidigare utsänd

§ 19 Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022 med plan
för 2023 och 2024
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad överlämnar upprättat förslag till
yttrande över planeringsdirektiv med preliminär budget för 2022 med
plan för åren 2023-24 till regionstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler att man inte
deltar i beslutet och lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Niclas Nilsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet och
lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
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Sammanfattning
I detta ärende beslutar sjukhusstyrelsen Kristianstad att överlämna förslag till
yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-24.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-27
2. Yttrande från sjukhusstyrelsen Kristianstad
3. Planeringsdirektiv 2022 - 2024
4. Beslutsförslag Regionstyrelsen planeringsdirektiv inför verksamhetsplan
och budget 2022 med plan för 2023-24
5. Regionstyrelsen 2021-04-29 § 86, protokollsutdrag planeringsdirektiv
inför verksamhetsplan med budget 2022 med plan för 2023-24

§ 20 Månadsuppföljning maj med analys och prognos
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad fastställer föreliggande månadsuppföljning per mars med prognos för Centralsjukhuset i Kristianstad.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende finns en månadsuppföljning inklusive en prognos för perioden
januari-maj 2021 för Centralsjukhuset i Kristianstad. Uppföljningsrapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, personal, ekonomi och en
sammanfattande analys av utvecklingen för sjukhuset.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-27
2. Månadsrapport maj 2021

§ 21 Förslag på ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen i Kristianstad ställer sig bakom handlingsplanen och
uppdrar åt sjukhuschefen att regelbundet återkomma med uppföljning av
planen.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler reservation
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enligt bilaga.
Sammanfattning
Ärendet avser handlingsplan för ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.
Yrkanden
Marianne Eriksson (S) yrkar att sjukhusstyrelse Kristianstad beslutar följande.
• Att punkten om en procents effektivisering lyfts ut ur åtgärdsplanen för
att återkomma till nästkommande möte med en mer utförlig precisering
och konsekvensbeskrivning.
• Att punkten om minskade personalkostnader lyfts ut ur åtgärdsplanen för
att återkomma till nästkommande möte med en mer utförlig precisering
och konsekvensbeskrivning.
Ordförande Patrik Holmberg (C) yrkar avslag på Marianne Erikssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Marianne Erikssons yrkande mot det
liggande ordförandeförslaget och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad har
beslutet bifalla ordförandens förslag.
Omröstning begärs och Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer följande
propositionsordning inför omröstning. Den som vill bifalla ordförandens förslag
röstar ja. Den som vill bifalla Marianne Erikssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av Dan Ishaq (M), Oskar Månsson (M), Niclas Nilsson (SD) och
Patrik Holmberg (C).
Nej-röster ges av Marianne Eriksson (S) och Daniel Petersen (S).
Sjukhusstyrelse Kristianstad har således beslutat att bifalla ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-27
2. Handlingsplan för centralsjukhuset i Kristianstad
3. Sjukhusstyrelse Kristianstad 2021-04-23 § 13

§ 22 Intern kontrollplan 2021 rapportering
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad godkänner rapporteringen av intern
kontrollplan 2021 och lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Vid avstämning av arbetet med internkontrollplanen framgår att sjukhuset
påbörjat att vidta åtgärder för alla de risker som beskrivits i planen.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-04
2. Rapportering av internkontrollplan maj 2021

§ 23 Analys över åtgärder som bidragit till goda placeringar för
Centralsjukhuset Kristianstad i nationella kvalitetsrankingar
Ärendenummer: 2021-POL000317
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad ger sjukhuschefen i uppdrag att analysera
hur de goda resultaten i ett flertal rankingar uppnåtts med utgångspunkt i
frågeställningarna som framgår av detta ärende. Analysen ska
återrapporteras till sjukhusstyrelsen senast vid sammanträdet den 29
oktober 2021.
Sammanfattning
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) har i ett flertal nationella rankingar
placerat sig på väldigt bra resultatmässigt. Sjukhusstyrelse Kristianstad ger
därför sjukhuschefen i uppdrag att analysera hur de goda resultaten uppnåtts
utifrån ett antal frågeställningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-03

Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
Ordföranden avslutar sammanträdet och framför tack till sjukhuschefen och
Centralsjukhuset Kristianstad för lovvärda insatser under våren, särskilt med
tanke på Covid-19-pandemin. Ordföranden önskar dessutom sjukhusstyrelsen
och sjukhuschefen med sina medarbetare en trevlig sommar. Marianne Eriksson
önskar alla detsamma från Socialdemokraterna. Niclas Nilsson önskar alla detsamma från Sverigedemokraterna.
Vid protokollet
Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justeras 2021-06-23

Patrik Holmberg
ordförande
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Marianne Eriksson
andre vice ordförande
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Ärende 4. Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023
och 2024
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad 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
fortsatta besparingar och dålig tillgänglighet/nerdragningar av sjukvård. Därför avstår vi från
att delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse Kristianstad 2021-06-18.
Ärende 4 ”Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022
med plan för 2023 och 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
Niclas Nilsson (SD)
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Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 5. Månadsuppföljning maj med analys och prognos
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad vill föra följande synpunkter till
protokollet:
Centralsjukhuset i Kristianstad har en mycket kärv ekonomi. Helårsprognosen visar på ett
underskott på 192,5 miljoner kronor. Det är uppenbart att sjukhuset är underfinansierat.
Regionfullmäktige har antagit en tilläggsbudget till följd av oväntat stora statsbidrag från den
socialdemokratiskt ledda regeringen. Den styrande alliansen har dock valt att hålla inne en
stor del av dessa pengar. Hade socialdemokraternas förslag gått igenom skulle den skånska
vården fått dela på ytterligare 400 miljoner kronor. Det hade kunnat bidra till ett avsevärt
bättre ekonomiskt läge för CSK.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson
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Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 6. Förslag på ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad reserverade sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Alliansens underfinansiering av den skånska sjukvården medför att sjukhusstyrelse
Kristianstad tvingas behandla en ekonomisk åtgärdsplan. Socialdemokraterna yrkade att
punkterna om en procents effektivisering samt om minskade personalkostnader skulle lyftas
ut ur åtgärdsplanen för att återkomma till nästkommande möte med en mer utförlig
precisering och konsekvensbeskrivning.
Sjukhuset har ett prognostiserat underskott på 192,5 miljoner kronor. Socialdemokraterna
anser att det är rimligt att sjukhuset får en utökad ekonomisk ram för att klara av sitt uppdrag.
Det är inte minst viktigt med tanke på de långa vårdköer som finns i Skåne. Det är inte rimligt
att under rådande pandemi påtvinga sjukhuset nedskärningar. Hade socialdemokraternas
förslag om tilläggsbudget i regionfullmäktige gått igenom skulle den skånska vården fått dela
på ytterligare 400 miljoner kronor. Det hade kunnat bidra till ett avsevärt bättre ekonomiskt
läge för CSK.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

