Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden

PROTOKOLL §§ 56-66
Datum

2021-12-03
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Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-03 kl.9:30-13:30
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Per Einarsson (KD), Ordförande
Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande
Maria Wharton-Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
AnnSofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M) (deltog fram till kl.13:00)
Adrian Borin (M), tjänstgörande ersättare för Albin Schyllert (M) (efter
kl.13:00)
Eva Hallmer Lindhal (L) (deltog på distans), tjänstgörande ersättare för Julia
Leliévre (M)
Susanne Bäckman (L)
Anders Månsson (S), tjänstgörande ersättare för Conny Bäck (S)
Birgitta Eriksson (S)
Monica Ero (S)
Louise Arndt (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Paul Svensson (SD), tjänstgörande ersättare för Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
David Liljedahl (C)
Marie Saltarski (S) (deltog på distans)
Torsten Nyman (S) (deltog på distans)
Gunilla Wahlberg (V) (deltog på distans)
Övriga
Katarina Hartman, förvaltningschef
Karin Wuttke, strateg
Per Johansson, ekonomichef
Maria Nermark, facklig representant
Cathrin Berthelson, HR-strateg (deltog under förmiddagen)

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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Pernilla Svartling, HR-chef (deltog under förmiddagen)
Yvonne Rosberg, områdeschef (deltog under förmiddagen)
Camilla Ahlstrand, chef hälso- och sjukvård (deltog under förmiddagen)
Johanna Clausen Ekefjärd, enhetschef (deltog under förmiddagen)
Charlotte Neurén, politisk sekreterare (KD)

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

§ 57 Verksamhetsinformation
•

Förvaltningschef informerar, Katarina Hartman

•

Information kring omställning för patienter i upptagningsområde
mottagning 3, Eslöv, Camilla Ahlstrand och Johanna Clausen Ekefjärd

§ 58 Anmälan av informationshandlingar nov 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 2021-11-24
2. RF § 86 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022- 2024
3. RS § 192 Skånes befolkningsprognos 2021-2030 m. bilagor
4. RS § 196 Delårsrapport januari-augusti
5. Nationellt kvalitetsregister - resultat.
6. Rapport kvalitetsregister hörselrehabilitering Region Skåne

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut nov PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000003
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger inkomna delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning

Region Skåne
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Inkomna delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-24
2. 2021 okt Delegationsbeslut R&S LSS
3. 2021 nov delegationsbeslut
§ 60 Månadsuppföljning med analys och prognos okt 2021 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer föreliggande
förslag till månadsrapport januari-oktober 2021 och lägger rapporten med
godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltning Psykiatri habilitering och hjälpmedel har lämnat förslag till
månadsrapport för januari-oktober för verksamheterna inom nämndens
ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18
2. Månadsuppföljning 181 Psykiatri habilitering och hjälpmedelsnämnd
2110

§ 61 Kompetensförsörjningsplan 2022 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000049
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden fastställer kompetensförsörjningsplan 2022-2023 för Psykiatri,
habilitering och hjälpmedel.
Protokollsanteckningar
Annelie Eskilandersson (SD) lägger bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Nämnden fastställer kompetensförsörjningsplan för ansvaret inom
verksamheten för 2022-2023 enligt fastställda regionriktlinjer för framtagning
av kompetensförsörjningsplan.
Yrkanden
AnnSofie Thuresson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18
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2. Kompetensförsörjningsplan Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedel 20222023

§ 62 Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan 2022 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
verksamhetsplan med internbudget för 2022.
2. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer intern
kontrollplan 2022 och översänder den till regionstyrelsen.
3. Att effekterna av de särskilda satsningarna följs upp kontinuerligt under
2022.
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Miljöpartiet deltar ej i beslutet.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckningar
Sverigedemokraterna lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Louise Arndt (MP) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Socialdemokraterna lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I enlighet med Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022 samt
reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne fastställer psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden verksamhetsplan, internbudget och intern
kontrollplan för år 2022.
Yrkanden
Charlotte Bossen (C) yrkar, med instämmande av AnnSofie Thuresson (M),
bifall till ordförandes förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-26
2. Verksamhetsplan 2022 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
3. Internbudget 2022 Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
4. Intern kontrollplan 2022 Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden
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§ 63 Uppsägning av ackreditering LARO-mottagning Lund
Ärendenummer: 2021-POL000545
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner uppsägning av ackrediteringsavtal för
Vuxenpsykiatrimottagning för läkemedelsassisterad rehabilitering för
opioidberoende (LARO) Lund
Sammanfattning
På grund av betydande svårigheter att bedriva en patientsäker vård föreslås en
uppsägning av ackrediteringsavtalet för LARO-mottagning i Lund.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-23

§ 64 Bidrag till handikapporganisationer 2022 - PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000561
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden fastställer fördelning av
bidrag till handikapporganisationerna för verksamhet 2022.
Protokollsanteckningar
Maria Wharton-Stjärnskog (S) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Bidragen till handikapporganisationerna i Skåne har fördelats enligt fastställda
regler då det gäller grund- och medlemsbidrag. Förslag till fördelning av det
sammanlagda bidraget har tagits fram.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-25
2. Fördelning av bidrag till handikapporganisationer 2022

§ 65 Svar på Initiativärende. Rådgivningstjänst för personal och anhöriga
på barnhabiliteringen
Ärendenummer: 2021-POL000456
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden avslår initiativärendet.
Reservationer
Samtliga ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har i ett initiativärende till nämnden föreslagit att
habiliteringen ska starta upp ett rådgivningsteam tillgängligt för olika
samhällsinstanser och föräldrar. Förslaget är att teamet skulle startas som ett
pilotprojekt som utvärderas efter ett års tid på utvalda mottagningar för barn och
unga.
Yrkanden
Annelie Eskilandersson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordförande ställer ovan ställda bifallsyrkande mot avslag och finner att
nämnden beslutat enligt 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 Annelie Eskilanderssons (SD) yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
Ja-röster ges av: AnnSofie Thuresson (M), Adrian Borin (M), Eva Hallmer
Lindahl (L), Susanne Bäckman (L), Anders Månsson (S), Monica Ero (S),
Birgitta Eriksson (S), Louise Arndt (MP), Maria Wharton Stjärnskog (S),
Charlotte Bossen (C) och Per Einarsson (KD)
Nej-röster ges av:
Annelie Eskilandersson (SD), Paul Svensson (SD)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-24
2. Initiativärende ”rådgivningstjänst för personal och anhöriga på
barnhabiliteringen” 2021-09-27

§ 66 Remiss Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000351
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden avger yttrande på strategi för kultur och hälsa 2022-2030.
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Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har beretts möjlighet att avge
yttrande på förslag till Strategi för kultur och hälsa 2022-2030. Nämnden avger
yttrande enligt föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-23
2. Yttrande 2021-11-23
3. Strategi kultur och hälsa i mall 210824

§ 67 Rapporter

Vid protokollet

Lovisa Eriksson

Justeras 2021-12-07

Per Einarsson
Ordförande
Maria Wharton Stjärnskog
2:e vice ordförande

Region Skåne

Protokollsanteckning
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 2021-12-03.
Ärende 6, Kompetensförsörjningsplan 2022

Sverigedemokraterna tycker kompetensförsörjningsplanen är innehållsrik och
heltäckande. Däremot uppmärksammar vi att många av våra förslag som framförts
i våra budgetförslag tidigare under mandatperioden går att återfinna i planen.
Sverigedemokraterna har också tidigare motionerat om flexibla arbetstidsmodeller
som inte fått gehör.
Vi är tacksamma att Alliansen nu börjar ta till sig våra förslag och börjat arbeta
aktivt med dem.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Anneli Eskilandersson (SD)
Paul Svensson (SD)
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Protokollsanteckning
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 2021-12-03.
Ärende 7, Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan 2022

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar och
prioriteringar.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Anneli Eskilandersson (SD)
Paul Svensson (SD)
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Psykiatri-, habilitering-och hjälpmedelsnämnden
2021-12-03
Protokollsanteckning
Ärende 7: Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan

2022 PHHN
Coronapandemin påverkar många medborgares psykiska hälsa, och trycket på psykiatrin ökar.
Framförallt ökar antalet patienter inom rättspsykiatrin och barn-och ungdomspsykiatrin. Det
är dessutom svårt att förutspå hur stor efterfrågan på vård kommer att vara efter pandemin,
och det finns en risk för ett uppdämt behov. För att kunna bygga ut verksamheterna och möta
ett ökat söktryck behövs därför betydligt större satsningar än de Alliansen gör i sin budget för
2022.
Inför 2022 ville Miljöpartiet därför genomföra en ordentlig satsning och tillföra sammanlagt
100 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkning, till Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden i extra satsningar, varav 50 miljoner kronor skulle gått till barn- och
ungdomspsykiatrin och 40 miljoner kronor till vuxenpsykiatrin. Sex miljoner kronor skulle ha
avsatts för att bygga ut Mariamottagningarna, tre miljoner kronor till att korta köerna vid
könsdysfori och en miljon till barnahusen.
Tyvärr vann vårt budgetförslag inte gehör i regionfullmäktige utan nämnden får istället inför
2022 hantera Alliansstyrets budgetram som visserligen innehåller satsningar – men satsningar
som med stor sannolikhet är otillräckliga för att möta verksamheternas, och därmed
patienternas, ökande behov av vård.
Av dessa skäl väljer jag att inte delta i ovanstående beslut.

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

PHHN 2021-12-03
Protokollsanteckning ärende 7
Vänsterpartiet hänvisar till sitt eget budgetförslag
För Vänsterpartiet
Gunilla Wahlberg

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-12-03
Ärende 7. Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan 2022 PHHN
Socialdemokraterna ser ett större behov av resurser till psykiatri-, habilitering och
hjälpmedelsnämndens verksamhet än vad som avsätts i det borgerliga styrets förslag till
internbudget. I vårt förslag till regionfullmäktigebudget avsatte vi därför 34,3 miljoner mer än
styret, vilket hade skapat ekonomiskt utrymme för angelägna satsningar. De resurser som
avsätts i förslaget till internbudget kommer troligtvis inte att vara tillräckliga för att nå
verksamhetsmålen. Vi avstår därför från att delta i beslutet.
Vi vill särskilt understryka att den riktade satsning som görs på barn- och ungdomspsykiatrin
är ren underskottstäckning och att den uppräkning som verksamheten får inte kommer att räcka
för att täcka löne- och prisökningar samt det växande demografiska behovet. Trots sitt tal om
satsningar planerar alltså styret för fortsatta underskott, alternativt nedskärningar, inom barnoch ungdomspsykiatrin. Satsningen på könsidentitetsutredningar är också mindre än en
femtedel av vad förvaltningen beräknar behövs för att klara vårdgarantin, enligt svaret på vårt
initiativärende 2021-06-17. Även inom rättspsykiatrin är den ekonomiska situationen särskilt
bekymmersam, då de föreslagna tillskotten är långt ifrån tillräckliga för att täcka ens det
befintliga underskottet. Utöver en generell förstärkning av de verksamheter nämnden ansvarar
för så ser vi också behov av fler utbildningsplatser och satsningar inom området kultur och
hälsa, i enlighet med den strategi som nämnden också avger yttrande på under dagens
sammanträde.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton-Stjärnskog
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-12-03
Ärende 9. Bidrag till handikapporganisationer 2022 - PHHN
Frågan om bidragen till Funktionsrätt Skåne har varit aktuell sedan det borgerliga regionstyret
och Sverigedemokraterna beslutade att sänka dem med en dryg tredjedel i april i år. Vi invände
redan då mot beslutet, som i praktiken innebar att Funktionsrätt Skåne straffades för bristerna i
Region Skånes rutiner för hantering av föreningsbidrag. Styret har nu haft över sju månader på
sig att reda ut situationen, utan att lyckas.
Vi får därför motvilligt acceptera att beslutet om bidragen till just Funktionsrätt Skåne skjuts
till första kvartalet 2022, så att beslut åtminstone kan fattas om bidrag till övriga organisationer.
Det är trots allt viktigare att det blir rätt än att det går fort, men det är beklagligt att Funktionsrätt
Skåne återigen blir lidande till följd av omständigheter de inte kunnat påverka, i det här fallet
det borgerliga regionstyrets senfärdighet. Det bör också noteras att styret hittills inte kunnat
presentera några som helst bevis för att Funktionsrätt Skåne medvetet försökt kringgå regionens
regelverk eller på annat sätt agerat klandervärt.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton-Stjärnskog

1

Reservation
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 2021-12-03.
Ärende 10, Svar på initiativärende: Rådgivningstjänst för personal och
anhöriga på barnhabiliteringen
Sverigedemokraterna anser att intentionen i initiativärendet har feltolkats. Faktum
är precis som nämns i svaret så är det ”först efter att patienter fått diagnos utifrån
målgruppen som behandling ges och också möjlighet att få rätt stöd och
information.” Det innebär att på grund av att patienterna eller personalen som
möter dem inom olika samhällsinstanser inte har någon att vända sig till för stöd
och information under väntetiden. Väntetid kan variera då tillgängligheten inte är
optimal över hela regionen. Det är av stor vikt att tidigt
erbjuda professionellt stöd för att inte orsaka ökat lidande för barnen och deras
familjer, som från att misstanke uppstått tills remiss behandlats och behandling
påbörjats, lämnas ensamma med sina dagliga problem och utmaningar.
Dessutom kan personalen inom till exempel förskola och skola vara i behov av
handledning och rådgivning kring hur de ska bemöta och hjälpa familjerna under
väntetiden fram till diagnos och eventuell inskrivning på barnhabiliteringen.
I nämndens svar hänvisas till att det finns svårigheter med att starta ett pilotprojekt.
Med tanke på att det ständigt genomförs och utvärderas pilotprojekt inom olika
områden i hälso- och sjukvården kan inte habiliteringens verksamhet anses vara ett
undantag. Pilotprojekt behöver alltid avgränsas och anpassas för att sedan kunna
ligga till grund för en utvärdering och eventuellt implementering av dess syfte. Ett
exempel är Enheten för Prehospital Akut Psykiatri (PAP), även kallad
psykiatriambulansen. Som känt är det ett pilotprojekt med målet att utveckla
omhändertagandet av patienter med akut psykisk ohälsa som nu permanentas.
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Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Anneli Eskilandersson (SD)
Paul Svensson (SD)
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