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Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-29 kl 9.00-12.00
Olympiahuset, Helsingborgs lasarett

Beslutande
Anders Lundström (KD), ordförande
Lisa Flinth (L), 1:e vice ordförande
Mikael Skoog (S), 2:e vice ordförande
Christer de la Motte (M)
Isabella Dzanko (S)
Marlene Ottesen (SD)

Ersättare
Suzana Axeheim (M)
Emma Järund (C)
Kim Plunteman (S)
Anders Ståhl (M)

Övriga
Karin Fristedt, tf sjukhuschef
Richard Frobell, sjukhuschef Ängelholms sjukhus
Ljubisa Dordevic, ekonomichef
Karin Ekelund, stabschef
Annicka Bjurling, TCO
Håkan Lindahl, Kommunal
Shiva Lindahl, SACO
Adam Al Obaid, 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
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§ 17 Val av justeringsperson
Mikael Skoog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 18 Verksamhetsinformation
1.
2.
3.
4.

Sjukhuschefen informerar
Framtidens vårdsystem
Tillgänglighet
Ekonomi

§ 19 Anmälan av informationshandlingar SHS HBG - maj
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen Helsingborg lägger sammanställningen till
handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av informationshandlingar sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-14

§ 20 Månadsuppföljning maj med analys och prognos - SHS HBG
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg godkänner månadsuppföljning för perioden
januari till maj med prognos och analys.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
Sjukhusstyrelse Helsingborg efter maj månad 2021. Rapporten innehåller
uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-14
2. Månadsuppföljning januari till maj 2021 - Sjukhusstyrelse Helsingborg

§ 21 Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans SHS HBG
Ärendenummer: 2019-POL000122
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg ställer sig bakom den redovisade och
uppdaterade handlingsplanen för budget i balans
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Ärendet avser Helsingborgs lasaretts handlingsplan för budget i balans.
Yrkanden
Ordförande Anders Lundström (KD) yrkar enligt beslutet ovan.
Mikael Skoog (S) yrkar enligt följande:
-

att punkter i handlingsplanen som innebär minskade personalkostnader
och färre vårdplatser stryks.
att tillskriva regionstyrelsen och ansöka om kompensation för de
underskott som uppstått till följd av att tilldelad ram inte
överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget samt för att inte
behöva reducera personal och vårdplatser.

Ordförande Anders Lundström ställer proposition på yrkandet och finner att
sjukhusstyrelsen Helsingborg bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelsen Helsingborg fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mikael Skoog (S) yrkande röstar nej.
Ja-röster ges av:
Lisa Flinth (L), Anders Ståhl (M), Malen Ottesen (SD) och ordförande Anders
Lundström (KD).
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S) och Isabella Dzanko (S).
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Sjukhusstyrelsen Helsingborg har därmed bifallit ordförandens yrkande.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-23.
2. Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans 210623
3. Protokollsutdrag §13 SHS HBG 2021-04-30.

§ 22 Yttrande över planeringsdirektiv 2022 SHS HBG
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg avger yttrande till Regionstyrelsen enligt
föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Marlen Ottesen (SD) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.

Sammanfattning
Sjukhusstyrelsen Helsingborg lämnar yttrande inför beslut om
planeringsdirektiv 2022-2024.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-24
2. Sjukhusstyrelse Helsingborgs yttrande om planeringsdirektiv 2022-2024
3. Planeringsdirektiv 2022-24 för nämnder att yttra sig om inför beslut om
Region Skånes Verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023-24

§ 23 Kompetensförsörjningsplan SHS HBG
Ärendenummer: 2021-POL000020
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen ställer sig bakom redovisad lokal
kompetensförsörjningsplan för 2021.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
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Sammanfattning
Sjukhusledningen redovisar den lokala kompetensförsörjningsplanen med mål
för uppföljning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-23
2. Region Skånes kompetensförsörjningsplan 2021-2022
3. Kompetensförsörjningsplan HBGLas 2021
4. §14 SHS HBG 2021-04-30

Ordförande Anders Lundström riktar ett stort till medarbetare och politiska
kollegor i nämnden samt önskar trevlig sommar. 2:e vice ordförande Mikael
Skoog tackar ordföranden ett bra samarbete samt önskar medarbetare och
politiska kollegor en trevlig sommar.
Ordförande Anders Lundström, med instämmande från övriga i nämnden tackar
Karin Fristedt, tf sjukhuschef, för hennes insatser och önskar henne lycka till.

Vid protokollet

Adam Al Obaid
Nämndsekreterare

Justerat 2021-07-06

Anders Lundström
Ordförande

Region Skåne

Mikael Skoog
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-06-29

Ärende 5. Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans SHS HBG
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg reserverade sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Alliansens underfinansiering av den skånska sjukvården medför att sjukhusstyrelse
Helsingborg åter måste behandla en ekonomisk åtgärdsplan. Socialdemokraterna yrkade att
punkterna som innebär minskad personal och en neddragning av vårdplatser skulle lyftas ut ur
handlingsplanen. Vi ville istället att sjukhusstyrelsen skull tillskriva regionstyrelsen och
ansöka om kompensation för de underskott som uppstått till följd av att tilldelad ram inte
överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget. Allt för att inte behöva reducera
personal och antalet vårdplatser.
Sjukhuset har ett prognostiserat underskott på 247,4 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 sjukhuset.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg:
Mikael Skoog

Yrkande
Socialdemokraterna i Region Skåne
2021-06-29

Ärende 5. Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans SHS HBG
Socialdemokraterna yrkar att sjukhusstyrelse Helsingborg beslutar:
Att punkter i handlingsplanen som innebär minskade personalkostnader och färre vårdplatser
stryks.
Att tillskriva regionstyrelsen och ansöka om kompensation för de underskott som uppstått till
följd av att tilldelad ram inte överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget samt för att
inte behöva reducera personal och vårdplatser.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 6. Yttrande över planeringsdirektiv 2022 SHS HBG
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg 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 Helsingborg:
Mikael Skoog

Protokollsanteckning
Helsingborgs sjukhusstyrelse 2021-06-29.
Ärende 6 ”Yttrande planeringsdirektiv 2022 SHS HBG”

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
Marlen Ottesen (SD)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-06-29

Ärende 7. Kompetensförsörjningsplan SHS HBG
Vi Socialdemokrater vill föra följande till protokollet. Kompetensförsörjningsplanen är ett
viktigt strategiskt dokument. Här kan vi påverka arbetsmiljön för de anställda och få fler att
stanna kvar inom vården. Vi kan också locka fler att söka sig till vården genom långsiktigt
arbete. Det vi får på köpet om vi fokuserar på personalfrågorna är också ökad tillgängligheten
och en ekonomi i balans.
Vi har vid flertal tillfällen, även så inför detta beslut, hävdat att vi skulle vinna på att sätta upp
långsiktiga mål. Vi har till behandlingen denna gång lämnat över en rad åtgärder som vi
skulle vilja se inarbetat i planen men utan framgång. Bilagan finns i handlingarna.
Vi kan bara konstatera att den styrande alliansen inte har någon vilja till breda
överenskommelser när det kommer till långsiktiga strategiska vägval för vår personal. Det
beklagar vi djupt. Personalen förtjänar bättre.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg:
Mikael Skoog
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