Sjukhusstyrelse Ängelholm
PROTOKOLL §§ 25-35
Datum

2021-11-26
1 (7)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Ängelholms
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-11-26 kl. 9:00-14:30, mötet började kl. 13:00
Rosa rummet, Lindhaga. Ängelholms lasarett

Under förmiddagen genomfördes en workshop för styrelsen om intern kontroll
samt en guidad rundtur på lasarettet.
Beslutande
Maria Berglund (KD), ordförande
Lars-Göran Wiberg (C), 1:e vice ordförande
Susanne Jönsson (S), 2:e vice ordförande
Mats Sander (M)
Rickard Ridwall (S) ersätter Niclas Svanberg (S)
Sven-Ingvar Borgqvist (M) ersätter Patrik Ohlsson (SD)
Ersättare
Britt-Marie Hansson (S)
Övriga
Richard Frobell, sjukhuschef
Karin Ekelund, stabschef
Yvonne Till-Karlsson, ekonomichef
Stefan Karlegärd, hälso- och sjukvårdsstrateg
Matilda Persson, ekonom
Erica Wulff, tillgänglighetskoordinator
Lotta Wedin, nämndsekreterare

§ 25 Val av justeringsperson
Susanne Jönsson (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

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

Datum
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2021-11-26

§ 26 Verksamhetsinformation
Sjukhuschefen informerar
• Om läget Covid- 19 och vaccinationer
• Ombyggnader och verksamhetsförändringar
• Tillgänglighet
• Delegationsordning (punkten utgick)

§ 27 Anmälan av informationshandlingar november sjukhusstyrelse
Ängelholm
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelsen Ängelholm lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av informationshandlingar sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut nov 2021 sjukhusstyrelse Ängelholm
Ärendenummer: 2021-POL000003
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning över delegationsbeslut sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS ÄNH 2021-11-08
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§ 29 Verksamhetsplan, budget och intern kontrollplan 2022
Sjukhusstyrelse Ängelholm
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer internbudget och verksamhetsplan
för år 2022 i enighet med av regionfullmäktige fastställd budget.
2. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer intern kontrollplan för år 2022.
Samtliga socialdemokrater deltar inte i den del av beslut som gäller
internbudget under punkt 1.
Protokollsanteckning
Susanne Jönsson (S) gör bifogad protokollsanteckning.

Sammanfattning
Verksamhetsplan 2022 är en beskrivning över prioriterade områden och
målsättningar som sjukhuset har att följa, analogt med Region Skånes
övergripande målsättningar och verksamhetsplan. Den utgår även från
målsättningar och prioriteringar som framgår i Region Skånes samlade hälsooch sjukvårdsuppdrag. Ärendet innehåller även en intern kontrollplan för 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19
2. Internbudget och verksamhetsplan 2022 SHS ÄNH 2021-11-26
3. Intern kontrollplan 2022 SHS ÄNH 2021-11-26

§ 30 Månadsuppföljning oktober med prognos och analys Sjukhusstyrelse
Ängelholm
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm godkänner månadsuppföljning för perioden
januari till oktober med prognos och analys.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
Sjukhusstyrelse Ängelholm efter oktober månad 2021. Rapporten innehåller
uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-17
2. Månadsuppföljning med prognos och analys per oktober 2021 - SHS
ÄNH
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§ 31 Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans sjukhusstyrelse
Ängelholm
Ärendenummer: 2019-POL000122
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer uppdaterad handlingsplan för en
ekonomi i balans enligt föreliggande förslag och överlämnar den till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Ängelholm uppdaterar handlingsplanen för en ekonomi i
balans.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS ÄNH 2021-11-16
2. Uppdaterad handlingsplan SHS ÄNH 2021-11-16

§ 32 Kompetensförsörjningsplan Sjukhusstyrelse Ängelholm
Ärendenummer: 2020-POL000010
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm ställer sig bakom redovisad lokal
kompetensförsörjningsplan för 2022.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot en skrivning i en
mening i den lokala komptensförsörjningsplanen med hänvisning till bifogad
reservation.

Sammanfattning
Sjukhusledningen redovisar den lokala kompetensförsörjningsplanen för 2022.
Yrkande
Ordföranden Maria Berglund (KD) yrkar att sjukhusstyrelse Ängelholm beslutar
enligt beslutet ovan.
Susanne Jönsson (S) yrkar med ett tilläggsyrkande om att den första meningen i
svaret i frågan längst ner på sidan 13 i komptensförsörjningsplanen ska ändras.
Från kompetensförsörjningsplanen sidan 13.
”Har ni åtgärder som behöver hanteras på annan nivå i organisationen (sjukhusnivå eller motsvarande/förvaltningsnivå/regionnivå)?”
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Första meningen i svaret: ”Om möjligheter finns bättre löneutveckling för omvårdnadspersonal.”
Första svarsmeningen ska ersättas med följande formulering:
Bättre löneutveckling för omvårdnadspersonalen.
Ordföranden ställer sitt förslag och Susanne Jönssons yrkande under proposition
och finner att sjukhusstyrelsen Ängelholm beslutar enligt ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-05
2. Region Skånes kompetensförsörjningsplan 2021-2022
3. Ängelholms sjukhus kompetensförsörjningsplan 2021-10-29

§ 33 Yttrande granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur
(rapport nr 2 - 2021) Sjukhusstyrelse Ängelholm
Ärendenummer: 2021-POL000441
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm avger yttrande på granskning av ekonomisk
styrning och organisationsstruktur, till Region Skånes revisorer.
Sammanfattning
På uppdrag av Region Skånes revisorer har EY genomfört en granskning
avseende ekonomisk styrning och organisationsstruktur. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig styrning som
tydliggör sjukhusstyrelsernas ansvar. Sjukhusstyrelserna har beretts möjlighet
att yttra sig över granskningen. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas
särskilt följande till sjukhusstyrelserna:
●
●

●
●
●

Följa upp att regionstyrelsen tar fram nytt förslag till delegationsordning
för att därefter anta den i sjukhusstyrelsen.
I den mån som krävs bidra till att tydliggöra verksamhetsområdet
personal och att styrelsers/nämnders befogenheter vad gäller personal
tydliggörs i organisationen.
Utvärdera de delade administrativa tjänsterna och behandla det formellt i
styrelsen.
Träffa överenskommelser med varandra kring de delade tjänsterna som
den gemensamma förvaltningen tillhandahåller.
Säkerställa att åtgärdsplaner är tillräckliga för att uppnå en ekonomi i
balans.

Sjukhusstyrelsens yttrande bifogas i tillhörande dokument utifrån granskningens
resultat och rekommendationer.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS ÄNH 2021-11-05.
2. Yttrande SHS ÄNH 2021-11-05.
3. Missiv Granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur
2021-09-21.
4. Sammanfattning granskningsrapport Ekonomisk styrning och
organisationsstruktur, september 2021.
5. Granskningsrapport Ekonomisk styrning och organisationsstruktur,
september 2021.

§ 34 Remiss av Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030
Sjukhusstyrelse Ängelholm
Ärendenummer: 2021-POL000351
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Ängelholm fastställer föreliggande yttrande över den
interna remissversionen för Region Skånes strategi för kultur och hälsa
och överlämnar yttrandet till kulturnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Kulturnämnden har i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden reviderat
Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020, dnr 1301347.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030,
2021-11-05.
2. Sjukhusstyrelse Ängelholms yttrande 2021-10-04.
3. Kulturnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens interna
remissversion 210824, Region Skånes strategi för kultur och hälsa 20222030

§ 35 Uppdaterad sammanträdesplanering 2022 sjukhusstyrelse Ängelholm
Ärendenummer: 2021-POL000180
Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut
1. Sjukhusstyrelsen Ängelholm fastställer uppdatering av
sammanträdesdatumen för 2022 enligt föreliggande förslag.
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Sammanfattning
Sjukhusstyrelsen Ängelholm fastställer sammanträdesdatum för 2022 enligt
följande:
2 mars
29 april
15 juni
23 september
26 oktober
14 december
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS ÄNH 2021-11-05

Vid protokollet

Lotta Wedin
nämndsekreterare

Justerat 2021-12-09

Maria Berglund
ordförande

Region Skåne

Susanne Jönsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-11-26

Ärende 5. Verksamhetsplan, budget och intern kontrollplan 2022, SHS ÄNH
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm vill föra följande synpunkter till protokollet:
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnet gehör i regionfullmäktige hade samtliga
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de fått med alliansens budget. Sjukhuset i Ängelholm
hade fått ytterligare 7 miljoner kronor. Vi socialdemokrater står inte bakom de budgetramar
som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse Ängelholm, de riskerar att innebära onödiga
nedskärningar. Därför valde vi att inte delta i beslutet om nästa års internbudget för
sjukhusstyrelse Ängelholm.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ängelholm:
Susanne Jönsson

Reservation från Socialdemokraterna Region Skåne
På kompetensförsörjnings planen 2021-11-26
Socialdemokraterna reserverar sig mot svaret på sidan 13 längst ner.
Svarets första mening, om möjligheter finns för bättre löneutveckling för
omvårdnads personalen.
Socialdemokraterna sjukhusstyrelsen Ängelholm.
Susanne Jönsson

Richard Ridwall

BrittMarie Hansson

