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PROTOKOLL §§ 36-47
Datum

2021-09-29
1 (8)

Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-09-29 kl.09:30-14:30
Skånevåningen, Dockplatsen, Malmö

Beslutande
Per Einarsson (KD), Ordförande (deltog på plats)
Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande (deltog på plats)
Maria Wharton Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande (deltog på plats)
Annsofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M)
Peter Ollén (M), tjänstgörande ersättare för Julia Leliérve (M)
Susanne Bäckman (L)
Conny Bäck (S)
Birgitta Eriksson (S)
Monica Ero (S)
Louise Arndt (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
Adrian Borin (M)
Eva Hallmer Lindahl (L)
David Liljedahl (C)
Anders Månsson (S)
Marie Saltarski (S)
Torsten Nyman (S)
Gunilla Wahlberg (V)
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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Anna-Karin Bengtsson, facklig representant
Maria Nermark, facklig representant
Charlotte Neurén, politisk sekreterare (KD) (deltog på plats)
Lovisa Eriksson, sekreterare (deltog på plats)
Mie Claesson Magnell, verksamhetscontroller (deltog under punkt verksamhetsinformation)
Daniel Lindqvist, FoUU-chef (deltog under punkt verksamhetsinformation)

§ 36 Val av justeringsperson
Maria Wharton Stjärnskog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 37 Verksamhetsinformation
- Förvaltningschef informerar, Katarina Hartman
- Förvaltningens FoUU-arbete, Daniel Lindqvist
- Uppföljning/kontroll avseende Vårdval hörselrehabilitering, Mie Claesson
Magnell
§ 38 Anmälan av informationshandlingar september 2021 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000004
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-21
2. RF § 48 Tilläggsbudget
3. RS § 110 Ansökan nationell högspecialiserad vård avseende vård vid
könsdysfori, självskadebeteende och ätstörning
4. HSN § 66 Samlad ingång för barn och unga
5. HSN BU § 53 Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel - augusti
m. bilaga
6. HSN Beslutsförslag utredning stomiprodukter
7. PN § 29 Remiss medarbetaridé m. bilagor

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut september 2021 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000003

Region Skåne
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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 2021-09-21
2. 2021 aug delegationsbeslut RS LSS
3. 2021 juli delegationsbeslut RS LSS
4. Delegationsbeslut Augusti 2021
5. Delegationsbeslut juni bidrag 2021

§ 40 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti 2021, i vilken
uppföljningen av den interna kontrollplanen ingår, och översänder den till
regionstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Louise Arndt (MP) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Samtliga nämnder ska lämna verksamhetsberättelse för perioden januari till
augusti 2021. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
förslag till verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti 2021 inklusive
rapportering av intern kontroll.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-17
2. Verksamhetsberättelse perioden januari-augusti 2021
3. Rapportering av plan och uppföljning intern kontroll 2021
4. Tabeller vårdproduktion
5. Resultaträkning vårdval
6. Delårsredovisning Delaktighet, inflytande och attityder till psykisk ohälsa

§ 41 Uppföljning översyn av informationskrav gällande rekvisition
hörapparat
Ärendenummer: 2020-POL000110

Region Skåne
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger uppföljning gällande informationskrav gällande
rekvisition hörapparat till handlingarna.
Reservationer
Louise Arndt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Protokollsanteckningar
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet innehåller uppföljning av beslut gällande införande av nytt system för
informationskrav för rekvisition hörapparat.
Yrkanden
Maria Wharton Stjärnskog (S) yrkar att Rekvisition hörapparat fasas ut och
avskaffas och att förvaltningschefen får i uppdrag att se över
ersättningsnivåerna inom valfrihetssystemet Audionommottagning –
grundläggande hörselrehabilitering i syfte att säkerställa en god hushållning
med de resurser som står till nämndens förfogande såväl som ett fortsatt
väl fungerande vårdval efter avskaffandet av Rekvisition hörapparat. Denna
översyn ska särskilt beakta erfarenheter från andra regioner
Louise Arndt (MP) yrkar bifall till ovan yrkande.
Annsofie Thuresson (M) yrkar, med instämmande av Annelie Eskilandersson
(SD) och Charlotte Bossen (C), avslag på Maria Wharton Stjärnskogs yrkande
och bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut mot ovan yrkande från Maria
Wharton Stjärnskog (S) och finner att nämnden beslutat i enlighet med hans
förslag till beslut.
Votering begärs och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
följande voteringsproposition
Den som bifalla ordförandes förslag till beslut röstar JA.
Den som vill bifalla Maria Wharton Stjärnskogs yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
Ja-röster ges av:
Annsofie Thuresson (M), Albin Schyllert (M), Peter Ollén (M), Susanne
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Bäckman (L), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), Charlotte Bossen
(C), Per Einarsson (KD)
Nej-röster ges av:
Conny Bäck (S), Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Louise Arndt (MP),
Maria Wharton Stjärnskog (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-07
2. Uppföljning översyn gällande rekvisition hörapparat

§ 42 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Region Skåne och
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Ärendenummer: 2021-POL000355
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Region Skåne tecknar en ny överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) om
kvalité- och utvecklingsarbete avseende perioden 2022-01-01 – 2025-1231.
2. Nämnden beaktar finansiering av idéburet offentligt partnerskap med
NSPH Skåne om 5 miljoner kronor i budgetprocessen för 2022.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på att ingå idéburet offentligt partnerskap (IOP)
mellan Region Skåne och NSPH Skåne gällande kvalité- och utvecklingsarbete
inom verksamheten.
Yrkanden
Maria Wharton Stjärnskog (S) yrkar, med instämmande av Charlotte Bossen
(C), bifall till ordförandes förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-07
2. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap NSPH Skåne

§ 43 Remiss. Medarbetaridé PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000135
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande till
personalnämnden på förslag till Medarbetaridé för Region Skåne.
Sammanfattning
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har beretts möjlighet att avge
yttrande på förslag till Medarbetaridé för Region Skåne. Nämnden avger
yttrande enligt föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-27
2. Yttrande 2021-08-27
3. Remiss Medarbetaridé PN 2021-06-24
4. Remissversion Medarbetaridé

§ 44 Remiss. Regional biblioteksplan 2022-2025 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000204
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden fastställer föreliggande förslag till yttrande över remissen
Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne och överlämnar till
kulturnämnden.
Samtliga ledamöter för SD delar ej i beslutet.
Protokollsanteckningar
Samtliga ledamöter för sverigedemokraterna deltar ej i beslutet med hänvisning
till bifogad anteckning.
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna lämnar bifogad
protokollsanteckning 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. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter senast den 1 oktober 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-01
2. Yttrande 2021-09-01
3. Protokollsutdrag KN § 29
4. Protokollsutdrag KN § 32
5. Korrigerad remissversion Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region
Skåne

§ 45 Motion. Utveckla Mariamottagningarna i Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000091
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden föreslår regionfullmäktige
följande
1. Regionfullmäktige anser motionen besvarad.
Reservation
Louise Arndt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Protokollsanteckningar
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) och Fredrik Hanell (MP) har i motion 2021-02-18
föreslagit att Region Skåne ska utveckla Mariamottagningarna i Skåne genom
en bred översyn av mottagningarnas verksamhet samt specifika åtgärder.
Yrkanden
Louise Arndt (MP) yrkar bifall till motionen.
Maria Wharton Stjärnskog instämmer i miljöpartiets bifallsyrkande.
Ordförande ställer besvarande av motionen mot bifall och finner att nämnden
beslutat anse motionen besvarad.
Votering begärs och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
följande voteringsproposition
Den som vill anse motionen besvarad röstar JA.
Den som vill anse motionen bifallen röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
Ja-röster ges av:
Annsofie Thuresson (M), Albin Schyllert (M), Peter Ollén (M), Susanne
Bäckman (L), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), Charlotte Bossen
(C), Per Einarsson (KD)
Nej-röster ges av:
Conny Bäck (S), Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Louise Arndt (MP),
Maria Wharton Stjärnskog (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-08-31
2. Motion 2021-02-18
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§ 46 Initiativärende. Rådgivningstjänst för personal och anhöriga på
barnhabiliteringen
Ärendenummer: 2021-POL000456
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Förvaltningschef får i uppdrag att bereda ärendet för redovisning till
nämnden.
Sammanfattning
I ett initiativärende yrkar sverigedemokraterna att psykiatri, habilitering och
hjälpmedelnämnden startar upp ett pilotprojekt kring ett rådgivningsteam,
tillgängligt för såväl olika samhällsinstanser som föräldrar, och som utgår från
Barnhabiliteringen i Region Skåne, samt att pilotprojektet efter ett års tid
utvärderas på utvalda barnhabiliteringar inom Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-28
2. Initiativärende - Rådgivningstjänst för personal och anhöriga på
barnhabiliteringen 2021-09-27

§ 47 Rapporter

Vid protokollet
Lovisa Eriksson
Justeras 2021-10-06

Per Einarsson
Ordförande

Region Skåne

Maria Wharton Stjärnskog
2:e vice ordförande

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
2021-09-29
Protokollsanteckning
Ärende 5: Verksamhetsberättelse januari – augusti 2021
Miljöpartiet ser positivt på flera saker i verksamhetsberättelsen. Den digitala omställningen
har tagit fart och hyrpersonalen har minskat, för att ta två exempel.
Men med sagt är det också med stor oro vi läser om de utmaningar som fortfarande kvarstår.
Miljöpartiet har flera gånger tidigare varnat för att psykiatrin är underfinansierad. Nämnden
visar som helhet ett överskott, men precis som verksamhetsberättelsen konstaterar är det inte
hela sanningen. Flera verksamheter visar stora underskott, där särskilt barn- och
ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin står ut. Allt för många patienter tvingas vänta för länge
på vård och vårdgarantin nås inte i alldeles för många fall. Var tredje patient som sökte hjälp
inom vuxenpsykitarin tvingades vänta mer än tre månader. Var fjärde ny patient inom barnoch ungdomspsykatrin fick vänta mer än tre månader. Samtidigt söker sig allt fler till barnoch ungdomspsykiatrin, där inflödet ökat med nästan 30 procent jämfört med samma period
förra året.
Miljöpartiet vill därför än en gång påpeka behovet av psykiatrin får en långsiktigt hållbar
finansiering. När antalet patienter ökar måste också finansieringen följa efter. Det är hög tid
att Alliansen tar problemen på allvar och slutar blunda för de utmaningar som finns.

För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Louise Arndt
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet i Region Skåne
Psykiatri-,habilitering-och Hjälpmedelsnämnden 2021-09-29
Ärende 5. Verksamhetsberättelse januari- augusti 2021.

Det är framförallt två punkter i verksamhetsplanen som vänsterpartiet vill lyfta.
Kompetensförsörjning
Vänsterpartiet upplever att de insatser som beskrivs är styrning uppifrån och ner till de som arbetar
patientnära och att centrala insatser ses som lösningar. Vänsterpartiet vill se en mer tillitsbaserad
styrning för att stärka demokratin, kvaliteten, arbetsmiljön och ekonomin.
God tillgänglighet
Varken vuxenpsykiatrin eller barn och ungdomspsykiatrin nådde upp till vårdgarantin den siste
augusti. Det handlar om sköra individer , där en lång väntetid kan få förödande konsekvenser.
Vänsterpartiet vill se krafttag för att korta väntetider och uppfylla vårdgarantin.
För Vänsterpartiet
Gunilla Wahlberg

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
2021-09-29
Reservation
Ärende 6: Uppföljning översyn av informationskrav gällande rekvisition
hörapparat
Det är positivt att en översyn har gjorts när det gäller hur information förmedlas till patienter
inom hörselvården så att ett informerat val när det gäller rekvisition av hörapparat kan
underlättas. Samtidigt vill Miljöpartiet påminna om det i grunden tveksamma med upplägget
rekvisition hörapparat.
Statens medicinsk-etiska råd har pekat på att medfinansiering av hörapparat inte är etiskt
försvarbart utifrån principen om vård på lika villkor. Behovet av en särskild sorts hörapparat
bör inte bygga på den enskildes vilja eller möjlighet till att betala mer. Mer nyligen har även
Region Skånes Etiska råd tagit avstånd från den här typen av medfinansiering av
hörapparater.
I nämndens egna utredning från hösten 2019 konstateras att rekvisition hörapparat inte
fungerar tillfredsställande. Trots att informationshanteringen nu har stärkts märks ingen
förbättring. Andelen patienter som inte är medvetna om vilket val de gjort har till och med
ökat med 12 procent sedan föregående mätning.
Utifrån översynens slutsatser anser vi därför att rekvisition hörapparat borde fasas ut, gärna i
kombination med att ersättningsnivån till audionommottagningarna ses över. Därför valde vi
att bifalla Socialdemokraternas yrkande att rekvisition hörapparat ska fasas ut. Då yrkandet
inte vann gehör valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Louise Arndt
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-09-29
Ärende 6. Uppföljning översyn av informationskrav gällande rekvisition hörapparat
Bakgrunden till detta ärende är den utredning om rekvisitionssystemet som presenterades för
nämnden i oktober 2019. Den visade på en lång rad problem med systemet, men inte en enda
fördel från patienternas perspektiv. Utredningen betonar bland annat att det är komplicerat att
jämföra hörapparater och att patienter i praktiken har svårt att göra ett medvetet val. Patienter
har därför fått betala extra för hörapparater som har samma, eller till och med sämre, tekniska
prestanda som Region Skånes upphandlade produkter. Systemet har inte heller inneburit en
större valfrihet eftersom urvalet till stor beror på vilken audionommottagning man valt.
Patienter som fått sin hörapparat via rekvisition uppger till och med att de känner sig mindre
delaktiga än de som fått den från regionens upphandlade sortiment.
Rekvisitionssystemet minskar dessutom valfriheten inom Region Skånes eget sortiment,
eftersom vissa tillverkare väljer att inte sälja nyare och mer tekniskt avancerade apparater till
regionen, för att istället kunna sälja dem via rekvisitioner. Att två tillverkare av hörapparater
också är ägare till närmare 75 procent av de skånska audionommottagningarna blir också ett
problem i sammanhanget. Det ställer inte minst audionomerna inför ett etiskt dilemma, där de
har ett uppdrag som legitimerade professionella vårdgivare samtidigt som de av sina
arbetsgivare förväntas agera som säljare för en enskild tillverkare. Utredningen lyfter också
kritik från Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som menar att rekvisitionssystemet inte är etiskt
godtagbart utifrån principen om vård på lika villkor. Slutsatsen den landar i är att det är svårt
att se att någon annan än de större hörapparattillverkarna har något att vinna på systemet med
rekvisitioner.
Socialdemokraterna står fast vid att hälso- och sjukvården ska organiseras för att på bästa sätt
tillgodose medborgarnas behov av vård. Inte för att gynna privata vinstintressen. Därför
föreslog vi redan då att Rekvisition hörapparat skulle fasas ut och avskaffas. Det borgerliga
styret och Sverigedemokraterna insisterade dock på att problemet skulle lösas genom att erbjuda
patienterna bättre information, och beslutade att ta fram och införa det informationsmaterial
som är föremål för det föreliggande ärendet. Detta trots att det framkommer ur utredningen att
flera försök att förbättra informationen redan genomförts utan någon större effekt. Den slutsats
vi drog ur utredningen var därmed att det inte är tillgången på information som brister, utan att
patienternas svårigheter att göra ett informerat val snarare beror på att det blivit, och fortsätter
att bli, allt mer komplicerat att jämföra så tekniskt avancerade produkter, samt att patienten
ofrånkomligen befinner sig i ett informationsunderläge gentemot audionommottagningen.
Utvärderingen av det nya informationsmaterialet tyder på att vi hade rätt. I den går det inte att
se några som helst tecken på att patienterna blivit mer välinformerade. Andelen patienter som
är omedvetna om vilket val de har gjort har till och med ökat med 12 procent sedan föregående
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
mätning. Därmed finns det ingen anledning att tro att det nya informationsmaterialet på något
sätt har bidragit till att lösa de omfattande problem med rekvisitionssystemet som konstaterades
i utredningen från 2019. Vi har alltså fortfarande ett system för utprovning av hörapparater som
enbart gynnar de större hörapparattillverkarna, och gör det på patienternas bekostnad.
Det blev också tydligt under nämndsammanträdet att det borgerliga styret inte har några som
helst konstruktiva förslag för hur problemen med rekvisitionssystemet ska lösas. Nämnden
ställdes därmed inför ett tydligt val: Antingen värnar man patienternas rätt till en god vård och
avskaffar systemet, eller så värnar man hörapparattillverkarnas vinstmarginaler och behåller
det. Socialdemokraterna fortsatte naturligtvis att stå på patienternas sida. Det borgerliga styret
och Sverigedemokraterna ställde sig istället på det privata vinstintressets sida. De politiska
skiljelinjerna kunde inte vara mer tydligt markerade. Självfallet reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton-Stjärnskog
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Protokollsanteckning
Vänsterpartiet i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-02-29
Ärende 6 Uppföljning översyn av informationskrav gällande rekvisition hörapparat.
I den tidigare utredningen framkom det att många patienter inte var medvetna om vilka val
de gjort, därför förstärktes och förtydligades patientinformationen.
Resultatet pekar inte på att någon större förändring har skett, utan andelen patienter som
inte är medvetna om vilket val de gjort har ökat med 12% sedan förra mätningen.
Så valmöjligheten i sig är inte det viktigaste, utan patienterna vill ha en apparat man är nöjd
med.
Sortimentet är idag i stort sett likvärdigt, så rekvisition hörapparat har idag spelat ut sin roll.
Därför anser Vänsterpartiet att rekvisition hörapparat bör fasas ut.
För Vänsterpartiet
Gunilla Wahlberg

Protokollsanteckning
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 2021-09-29.
Ärende 10, Regional biblioteksplan 2022-2025
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
Anneli Eskilandersson (SD)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-09-29
Ärende 9. Remiss. Regional biblioteksplan 2022-2025 PHHN
Vi ställer oss positiva till uppdateringen av den regionala biblioteksplanen och instämmer så
till vida i förslaget till yttrande. Vi skulle dock i synnerhet vilja understryka betydelsen av
bibliotek inom den rättspsykiatriska verksamheten, där det fyller en särskilt viktig utbildande
funktion och där patienterna också i stor utsträckning saknar möjlighet att kompensera för
bristande tillgång till fysiska bibliotekstjänster genom digitala alternativ.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton-Stjärnskog

1

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
2021-09-29
Reservation
Ärende 10: Motion. Utveckla Mariamottagningarna i Skåne
I vår motion lyfter vi angelägna förslag till en förstärkning av Mariamottagningarnas
förutsättningar att hjälpa ungdomar och unga vuxna med alkohol- och narkotikaproblem. Det
drogförebyggande arbetet i Skåne måste prioriteras och utvecklas. Vi ser ett behov av fysisk
närvaro i fler kommuner genom att fler enheter öppnas liksom möjlighet till fler mobila
enheter i kommuner som idag saknar mottagning. Vi vill också se ett tydligare fokus på att nå
högstadie- och gymnasieelever i ett tidigare skede. Till det behövs också mer resurser och mer
personal. Genom motionen föreslår vi bland annat att Region Skåne genomför en bred
översyn av Mariamottagningarns verksamhet med en behovs och kostnadsanalys.
För oss i Miljöpartiet är det uppenbart att det förebyggande arbetet måste stärkas. Genom en
översyn av sänkt maxålder hade vi fått en bättre bild av vad som behöver göras för att tidigare
nå unga som riskerar att hamna i tyngre problematik, exempelvis genom ett stärkt uppsökande
arbete i skolor och på andra platser där unga vistas.
Det är beklagligt att de styrande partierna inte håller med. Att välja att anse motionen vara
besvarad, bland annat med hänvisning till att eventuell utveckling kan identifieras genom
redan etablerade samverkansformer, gör att vi går miste om möjligheten att stärka en viktig
verksamhet. En översyn av såväl sänkt maxålder som helheten i verksamheten utifrån närvaro
i alla Skånes kommuner hade kunnat ge ett viktigt underlag inför budgetarbetet. Vi
ifrågasätter därför hur prioriterat Mariamottagningarna är för de styrande partierna.
Miljöpartiet ser vikten av en välfungerande öppenvård för unga med alkohol- och
narkotikaproblematik. Vi vill säkerställa att alla unga i Skåne, oberoende av var de är bosatta,
har tillgång till professionell hjälp. Samtidigt som vi vill stärka det förebyggande arbete för att
undvika att unga hamnar i en tyngre problematik. Vi yrkade därför bifall till motionen i sin
helhet. Då vårt yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Louise Arndt
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-09-29
Ärende 10. Motion. Utveckla Mariamottagningarna i Skåne
Mariamottagningarna är en viktig verksamhet och motionen lyfter på ett konstruktivt sätt olika
vägar att utforska för att utveckla dem och erbjuda en bättre tillgänglighet för de skånska
ungdomarna. Det är en särskilt vällovlig ambition med tanke på att verksamheten också är
mindre utbyggd i Skåne än i de andra storstadsregionerna.
Beslutsförslaget pekar i sin tur på ett antal möjliga hinder för att utveckla Mariamottagningarna
på de sätt som motionen föreslår, men eftersom de konkreta förslagen handlar just om att göra
en översyn, ta fram förslag, utreda och ta initiativ till dialog är det svårt att se det som skäl för
att inte bifalla den, förutsatt att man instämmer i dess intentioner.
Det gör vi socialdemokrater och vi instämde därmed också i Miljöpartiets bifallsyrkande. Då
detta yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton-Stjärnskog

1

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-09-29
Vänsterpartiet håller i stort sätt med om vad Miljöpartiet skriver i sin motion Utveckla
Mariamottagningarna i Skåne. Vänsterpartiet vill främst trycka på att det görs en översyn
av en sänkt maxålder på Marimottagningarna, som det står i motionen skapar den höga
maxåldern en undanträngningseffekt där äldre patienter riskerar att tränga ut yngre. Därför
är det viktigt att nå högstadie- och gymnasieelever för att förhindra att de fastnar i tungt
missbruk och detta kan låta sig göras med sänkt maxålder på Mariamottagningarna.
För Vänsterpartiet
Gunilla Wahlberg

