Sjukhusstyrelse Ystad
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Ystads
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-09-24 kl. 13-16
Digitalt via Teams samt att presidiets samlats i Gula rummet, lasarettet
i Ystad

Beslutande
Christer Sörliden (L) ordförande
Åsa Ekblad (M), 1e vice ordf.
Cecilia Magnusson-Svärd (S), 2e vice ordf.
Eva Clausson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Kent Ivan Andersson (M)
Amanda Thonander (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Pia Ingvarsson (S)
Adrian Magnusson (S)
Lars Nyström (SD)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
David Evans-Axelsson, controller
Sofie Thelander, verksamhetscontroller
Susanne Nilsson, enhetschef
Lotta Wedin, nämndsekreterare,
Jenny Nilsson- Thornberg, personalföreträdare, SACO
Titti Lundqvist, personalföreträdare, TCO
Eric Nordqvist, politisk sekreterare (L)
Ninni Lindell, politisk sekreterare (M)

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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§ 23 Val av justeringsperson
Cecilia Magnusson-Svärd (S) utses att jämte ordföranden att justera protokollet.

§ 24 Verksamhetsinformation
•
•
•
•
•
•
•

Sjukhuschefen informerar
Sommarens verksamhet
Information om situationen kring Covid-19
SDV
Core Curriculum
Kortidsenheten
Kliniskt basår för undersköterskor

§ 25 Anmälan av informationshandlingar september SHS Ystad
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar för sjukhusstyrelsens kännedom.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-24
2. RF § 48 Tilläggsbudget 2021
3. RF § 55 Sammanträdesplanering regionfullmäktige
4. PN § 24 Delfinansiering projekt för optimerat vårdflöde med
servicevärdar

§ 26 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021 SHS Ystad
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande förslag
till verksamhetsberättelse januari - augusti 2021 och överlämnar
rapporten till Regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning
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till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för sjukhusstyrelse Ystad har tagits fram för att
beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av verksamheten
januari – augusti 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsunderlag 2021-07-06
2. Verksamhetsberättelse januari - augusti 2021

§ 27 Intern kontroll - uppföljning SHS Ystad
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande förslag till uppföljning av
intern kontrollplan januari - augusti 2021 och överlämnar uppföljningen
till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Detta ärende innehåller en uppföljning av intern kontrollplan januari - augusti
2021. En ny bedömning av respektive risk har gjorts. Tre kontrollområden får
en högre riskpoäng; SDV, investeringar och upphandling. För övriga
kontrollområden görs samma bedömning som tidigare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-07
2. Uppföljning av intern kontrollplan januari - augusti 2021.

§ 28 Remiss. Medarbetaridé SHS Ystad
Ärendenummer: 2021-POL000135
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad godkänner föreliggande förslag på yttrande över
Medarbetaridé för Region Skåne och överlämnar det till
Personalnämnden.
Sammanfattning
Personalnämnden har arbetat fram ett förslag på ny medarbetaridé för Region
Skåne. Sjukhusstyrelse Ystad ställer sig sammantaget bakom förslaget till ny
medarbetaridé. För att få mer genomslag i organisationen föreslås
medarbetaridén integreras i regionens HR-processer.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-30
2. Protokollsutdrag personalnämnden § 29 2021-06-24
3. Beslutsförslag Medarbetaridé för Region Skåne personalnämnden
2021-06-17
4. Medarbetaridé för Region Skåne

§ 29 Remiss. Regional biblioteksplan 2022-2025 för region Skåne
SHS Ystad
Ärendenummer: 2021-POL000204
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad godkänner föreliggande förslag på yttrande över
Regional biblioteksplan 2022-2025 och översänder det till
Kulturnämnden.
Sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Region Skånes kulturnämnd och Region Skånes hälso- och
sjukvårdsnämnd beslutade den 24 juni 2021 om att remittera förslag till
Regional biblioteksplan för Region Skåne 2022-2025. Sjukhusstyrelse Ystad
erbjuds möjlighet att yttra sig över förslaget.
Biblioteksplanen utgår från Region Skånes visioner om ett öppet,
samverkande och hållbart Skåne samt formulerar övergripande mål och
utvecklingsområden för den biblioteksverksamhet som Region Skåne ansvarar
för: regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Det övergripande
målet för regional biblioteksverksamhet 2022–2025 är att stärka Skåne som en
hållbar och innovativ biblioteksregion för alla invånare genom hela livet.
Sjukhusstyrelse Ystad ställer sig sammanfattningsvis bakom förslaget till
biblioteksplanen och anser att den täcker de möjligheter och utmaningar som
den kommande digitala utvecklingen kräver. För att kunna erbjuda ett bra
kunskapsstöd till medarbetare och patienter på Lasarettet i Ystad
ser Sjukhusstyrelse Ystad gärna att samarbetet med sjukhusbiblioteken på
Skånes universitetssjukhus utvecklas.
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I ärendet finns följande dokument
1. SHS Ystad Beslutsförslag 2021-08-30
2. Kulturnämndens protokollsutdrag 2021-06-28 § 32.
3. Kulturnämndens beslutsförslag 2021-06-24.
4. Kulturnämndens följebrev remissutskick.
5. Korrigerad remissversion Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region
Skåne.

§ 30 Sammanträdesplanering 2022 SHS Ystad
Ärendenummer: 2021-POL000180
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer nedanstående datum som
sammanträdesdatum 2022:
●
●
●
●
●
●

Onsdag 2 mars
Fredag 29 april
Tisdag 28 juni
Fredag 30 september
Fredag 28 oktober
Onsdag 14 december

Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Ystad fastställer följande sammanträdestider för 2022.
I ärendet finns följande dokument
Beslutsförslag 2021-08-24

Ordförande Christer Sörliden tillsammans med Ystads sjukhusstyrelse gratulerar
Malin Kristell Larsson BB/förlossning till utmärkelsen som årets handledare i
Skåne tillika gratuleras Caroline Hård af Segerstedt till utmärkelsen årets
handledare av Sveriges Yngre läkares förening i Sydöstra Skåne.

Vid protokollet

Lotta Wedin
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nämndsekreterare
Justeras 2021-09-24

Christer Sörliden
ordförande

Region Skåne

Cecilia Magnusson-Svärd
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-09-24

Ärende 4. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021 SHS Ystad
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad vill föra följande synpunkter till protokollet:
Coronapandemin har under lång tid ställt vården inför svåra prövningar. Viktiga insatser har
gjorts för att begränsa pandemins effekter. Under hela den här tiden har belastningen på
vårdpersonalen varit stor och de måste få möjlighet till återhämtning.
Verksamhetsberättelsen för januari-augusti 2021 visar att många patienter tvingas vänta länge
på vård. Lasarettet befinner sig samtidigt i ett svårt ekonomiskt läge med ett stort underskott,
prognosen för 2021 visar på ett underskott på hela 91 miljoner kronor. Dessa problem fanns
även innan pandemin men har förvärrats. Det kommer att behöva göras åtgärder både för att
korta köerna men även för att avlasta sjukvårdens ekonomiska underskott. Den
socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till rekordstora summor till sjukvården men
mycket av pengarna har hållits inne på central nivå av Alliansstyret i Region Skåne. De har
därmed inte kunnat användas där de behövts som mest, ute i vården.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:
Cecilia Magnusson-Svärd

Protokollsanteckning
Ystads Sjukhusstyrelse 2021-09-24.
Ärende 7 Regional biblioteksplan för Region Skåne
Vi avstår i dagsläget från att delta i beslutet, med hänvisning till att vår partigrupp kommer att ta
ställning till biblioteksplanen som helhet efter avslutad remissrunda och inför fastställande av
planen. Vi har dock några synpunkter att framföra genom denna protokollsanteckning, och önskar
att våra synpunkter hörsammas och arbetas in i biblioteksplanen inför att den senare ska fastställas.
Gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och kultur” vill vi framföra att vi givetvis
inte har invändningar mot att biblioteken är platser för kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter. Dock menar vi att det är viktigt att de kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter som man väljer att förlägga till biblioteken är av sådan karaktär att de inte
har negativ inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för
biblioteken. Vi anser att det är viktigt att inte tumma på bibliotekens betydelse som fysiska rum av
tysta och lugna oaser, där man ska kunna söka information och fokusera på inlärning och i tysthet
kunna njuta av en bra bok.
Vi vill vidare framföra att det hade varit önskvärt att i biblioteksplanen trycka på vikten av att lyfta
fram vårt litterära kulturarv, i syfte att skapa en känsla av delaktighet. Att känna till och ha läst några
av våra mest kända författares verk (t ex Villhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg –
listan kan göras lång) bidrar till att bygga broar mellan generationer och mellan människor med
olika bakgrund. Det borde därför i biblioteksplanen, kopplat till delaktighet, finnas en uppmaning
till folkbiblioteken att i högre utsträckning tillgängliggöra och lyfta fram svensk, klassisk litteratur.
Avslutningsvis vill vi också påtala att det finns delar i bibliotekslagen som vi som parti motsätter
oss och på riksnivå försöker förändra. Dessa delar i bibliotekslagen återfinns i biblioteksplanen som
en följd av att vi i regionen förstås måste förhålla oss till gällande lag, och vi förstår att vi inte kan
påverka detta genom yrkanden angående biblioteksplanen utan helt enkelt får acceptera rådande
lagstiftning. Vi vill dock ändå påtala det, att det finns delar i biblioteksplanen som vi trots vårt bifall
inte står bakom. Två citat nedan, från en motion till riksdagen, får belysa vad vi har invändningar
emot:
”Bibliotekslagen specificerar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
några prioriterade grupper. Dessa grupper är personer med funktionsnedsättning,
personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och personer med annat
modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken. Hur resurser ska
fördelas är alltid en prioriteringsfråga, så även inom biblioteksväsendet.
Sverigedemokraterna stödjer till fullo att särskild uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken och till personer med funktionsnedsättning. Däremot
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anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de
nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.
Vi konstaterar att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli oerhört
kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett trovärdigt sätt uppnå denna
målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande immigration. Inte minst kan det
bli en övermäktig uppgift för framförallt de små biblioteken och filialerna runtom i
landet. Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken bör
därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en svensk
upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav om att prioritera böcker på alla
världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att
understryka att denna förändring alltså innebär vad som ska prioriteras och ha
särskild status och inte vad som ska få behållas eller köpas in i mån av resurser.
Samlingar av utländsk litteratur har givetvis ett stort värde och kommer alltid att ha
det, vilket gör det självklart att vårda de samlingar som finns och i mån av utrymme
fortsatt köpa in internationell litteratur där man så anser befogat, vilket är en fråga för
biblioteket och huvudmannen i fråga.”
”…i linje med våra principiella utgångspunkter gällande tillgång till välfärdens tjänster
ska personer som inte har rätt att vistas i landet inte heller ha rätt att nyttja bibliotekens
tjänster, i synnerhet och i vardagen handlar det om tjänster som lån och abonnemang
som kräver personuppgifter och medför kostnader för biblioteken som institutioner.”
(https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-ochfornyelse_H8022117)

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson (SD)
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