Primärvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 39-48
Datum

2021-12-01
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Protokoll från primärvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-01, klockan 13:00-15:30
Fritiden Hotell & Konferens, Ystad

Beslutande
Birte Sandberg (C), ordförande
Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande
Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande
Gunilla Nordgren (M), tjg ersättare för Anja Nordberg Sonesson (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Hanna Skånberg (S), tjg ersättare för Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Tommy Rosenberg (SD), tjg ersättare för Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Anna Ingers (S)
Per Skoog (S)
Tayfun Erden (S)
Lena Östholm-Munkberg (MP), tjg ersättare för Saima Jönsson Fahoum (V)
Marlen Ottesen (SD)
Carl Henrik Nilsson (SD)

Ersättare
Jaqueline Maly (SD)
Övriga
Sofia Ljung, förvaltningschef
Peter Sigsjö, förvaltningsstabschef
Anders Fransson, ekonomichef
Bruno Malmlind, HR-chef (via länk)
Marie Ljung, kommunikationschef
Olivia Brinck, politisk sekreterare (C)
Gustaf Hallqvist, sekreterare

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

2 (7)

2021-12-01

§ 39 Val av justeringsperson
Mattias Olsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 40 Verksamhetsinformation
•
•
•
•

Förvaltningschefen informerar
Kommunikationschefen informerar – Marie Ljung
Uppföljning efter oktober månad samt verksamhetsplan 2022 –
ekonomichef Anders Fransson
Medarbetarenkäten – HR-chef Bruno Malmlind

§ 41 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-02
2. PN 2021-09-16, § 86
3. PN 2021-09-16 Beslutsförslag
4. PN 2021-09-16 Klagomålsstatistik
5. RS 2021-10-21, § 192
6. RS 2021-10-21 Skånes befolkningsprognos 2021-2030
7. RS 2021-10-21, § 196
8. Förstudie av Minskning av listade inom primärvården Rapport nr 7 –
2021
9. Förstudie av Minskning av listade inom primärvården - missiv
10.
Förstudie av Minskning av listade inom primärvården sammanfattning
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§ 42 Uppföljning efter oktober månad 2021 med analys och prognos –
primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2021-POL000106
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner uppföljning och prognos per oktober
månad 2021 för primärvårdsförvaltningen och lägger informationen till
handlingarna.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder för att centralt stödja
vårdcentralerna i att omsätta de extra intäkterna från vaccinationen mot covid-19 i utbyggd vaccinationskapacitet.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet lägger en gemensam protokollsanteckning enligt bilaga.
Sverigedemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Resultat per oktober månad samt helårsprognos för 2021.
Yrkanden
Mattias Olsson (S) yrkar på följande tillägg; att förvaltningschefen får i uppdrag
att vidta åtgärder för att centralt stödja vårdcentralerna i att omsätta de extra
intäkterna från vaccinationen mot covid-19 i utbyggd vaccinationskapacitet.
Birte Sandberg (C), Caroline Hedenström (M), Torbjörn Ekelund (L), Marlen
Ottesen (SD) och Lena Östholm-Munkberg (MP) instämmer i Mattias Olssons
(S) yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-11
2. Månadsrapport oktober 2021

§ 43 Internbudget och verksamhetsplan 2022 - Primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000532
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden fastställer internbudget och verksamhetsplan 2022
avseende primärvård i egen regi enligt föreliggande förslag under
förutsättning att samverkan/MBL lokalt genomförs den 8 december 2021.
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2. Primärvårdsnämnden fastställer internkontrollplan 2022 enligt
föreliggande förslag.
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet deltar ej i beslutet.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sverigedemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås primärvårdsnämnden ställa sig bakom föreliggande
förslag om internbudget, verksamhetsplan och internkontrollplan för 2022 för
Primärvården Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-08
2. Internbudget och verksamhetsplan 2022 - Primärvården Skåne
3. Internkontrollplan 2022 - Primärvården Skåne

§ 44 Remiss. Region Skånes strategi för kultur och hälsa
Ärendenummer: 2021-POL000351
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden avger yttrande gällande förslag till Region Skånes
strategi för kultur och hälsa till hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet
med föreliggande förslag.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2021-09-30, § NN att remittera förslag
till Region Skånes strategi för kultur och hälsa till bland annat
primärvårdsnämnden för synpunkter. Förslaget har arbetats fram gemensamt
mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kulturnämnden och är en revidering
av den första versionen från 2014 som omfattade åren 2015-2020. Ett förslag till
yttrande från primärvårdsnämnden finns upprättat, och primärvårdsnämnden
föreslås ställa sig bakom detta.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-04
2. Yttrande
3. HSN:s beslut 2021-09-30, §
4. Beslutsförslag HSN 2021-08-23
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5. Förslag till Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030

§ 45 Ansökan om avackreditering BMM - Gasverksgatan, Helsingborg
Ärendenummer: 2021-POL000515
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner ansökan om uppsägning av
vårdöverenskommelse BMM Gasverksgatan, Helsingborg.
Sammanfattning
I detta ärende tar primärvårdsnämnden ställning till och godkänner ansökan om
Uppsägning av vårdöverenskommelse enligt valfrihetssystemet inom LOV för
BMM i Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-08

§ 46 Ansökan om BVC - Förslöv
Ärendenummer: 2021-POL000516
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner ansökan av vårdöverenskommelsen
BVC i Förslöv.
Sammanfattning
Det föreligger förslag från Primärvårdsnämnden att ansöka om
vårdöverenskommelse BVC i Förslöv.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-08

§ 47 Initiativärende. Öka valfriheten i Simrishamn
Ärendenummer: 2021-POL000116
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden bifaller initiativärendet.
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Sammanfattning
Socialdemokraterna har i initiativärende 2021-03-10 föreslagit att
förvaltningschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna en
offentlig vårdcentral i Simrishamn.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-10
2. Initiativärende från (S)

§ 48 Initiativärende. Öppna vårdcentralfilial i Furulund
Ärendenummer 2021-POL000567
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att bereda
ärendet och återkomma till nämnden.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i initiativärende 2021-12-01 föreslagit att Primärvården
Skåne öppnar en vårdcentralfilial i Furulund.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-12-01 från Socialdemokraterna.
________________________________________________________________
Ordföranden Birte Sandberg avslutar sammanträdet med att tacka alla ledamöter
och ersättare samt förvaltningens tjänstemän för det gångna året, och önskar
dem en God Jul och ett Gott Nytt År.
2:e vice ordföranden Mattias Olsson tackar ordföranden för hennes sätt att leda
nämndens arbete i en positiv och trevlig anda, samt önskar henne, alla andra i
nämnden samt närvarande tjänstemän en God Jul och ett Gott Nytt År.
________________________________________________________________

Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare
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Justeras 2021-12-07

Birte Sandberg
Ordförande

Region Skåne

Mattias Olsson
2:e vice ordförande

ALLIANS

FÖR SKÅNE

Protokollsanteckning

4. Uppföljning efter oktober månad 2021 med analys och
prognos - primärvårdsnämnden
Dnr 2021-POL000106

Allians för Skåne anser att det redan ingår i förvaltningens uppgifter att stödja
vårdcentralerna i att omsätta extra intäkter från vaccinationen mot covid-19 och behöver
därmed inte adderas till uppdraget.

För Allians för Skåne i Primärvårdsnämnden den 01 December 2021
Birte Sandberg (C), Primärvårdsnämndens ordförande
Caroline Hedenström (M), 1:a vice ordförande
Torbjörn Ekelund (L), Ledamot

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna – utgör under mandatperioden 2018 – 2022 den
styrande konstellationen i Region Skåne med 62 av 149 mandat i
regionfullmäktige. Våra ledord för mandatperioden är öppenhet, närhet,
professionalism och hållbarhet.

Protokollsanteckning
Primärvårdsnämnden 2021-12-01.
Ärende 4, Uppföljning efter oktober månad 2021 med analys och
prognos
Sverigedemokraterna väljer att bifalla yrkandet från Socialdemokraterna men vill
understryka att vi uppfattar att arbete med föreslagna åtgärder redan sker inom
förvaltningen.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
Carl-Henrik Nilsson (SD)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Primärvårdsnämnden 2021-12-01
Ärende 5. Internbudget och verksamhetsplan 2022 - Primärvårdsnämnden
Socialdemokraterna ser ett större behov av resurser till primärvårdsnämndens verksamhet än
vad som avsätts i förslaget till internbudget. I vårt förslag till regionfullmäktigebudget för 2022
avsatte vi också mer resurser både till den anslagsfinansierade och ackrediterade verksamheten.
Vår budget hade inneburit 7,3 miljoner mer till den anslagsfinansierade verksamheten och minst
85,3 miljoner mer till Hälsovalet än styrets budget. Den innehöll utöver detta en riktad satsning
om 20 miljoner på bättre tillgänglighet i primärvården. Vi väljer därför att inte delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden,

Mattias Olsson

1

Protokollsanteckning
Primärvårdsnämnden 2021-12-01.
Ärende 5, Internbudget och verksamhetsplan 2022 – Primärvården
Skåne.
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslut om internbudget då vi hade ett
annat budgetförslag i regionfullmäktige.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottosen (SD)
Carl-Henrik Nilsson (SD)
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Primärvårdsnämnden
2021-12-01
Protokollsanteckning
Ärende 5: Internbudget och verksamhetsplan 2022
Coronapandemin har satt hälso- och sjukvården i en exceptionell situation. Personalen har
gjort ett enastående arbete för att klara krisen, men många medarbetare har också pressats till
sitt yttersta. Coronapandemin har påverkat många medborgares psykiska hälsa och det är idag
svårt att förutspå hur efterfrågan på vård ser ut efter pandemin.
Inför 2022 ville Miljöpartiet tillföra primärvården sammanlagt 311 miljoner kronor extra,
utöver ordinarie uppräkningar. 120 miljoner kronor av primärvårdssatsningen skulle lett till
bättre arbetsvillkor för personalen. 100 miljoner kronor skulle stärkt primärvårdens arbete
med psykisk hälsa, av dessa skulle 8 miljoner satsats på ungdomsmottagningarna och 6
miljoner på mottagningarna för unga vuxna.
Tyvärr vann vårt budgetförslag inte gehör i regionfullmäktige utan nämnden får nu inför 2022
lägga sin budget inom Alliansstyrets budgetram som visserligen innehåller satsningar – men
satsningar som Miljöpartiet anser är otillräckliga för att möta verksamheternas behov och
patienternas ökande behov av vård.

Lena Östholm-Munkberg
Ersättare i primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna

