Sjukhusstyrelse Ystad
PROTOKOLL §§ 35-44
Datum

2021-12-10
1 (7)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Ystads
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-10 kl. 09:00-12:00
Blå rummet vid personalmatsalen, lasarettet i Ystad

Ordförande Christer Sörliden tillsammans med Ystads sjukhusstyrelse gratulerar
Malin Kristell Larsson BB/förlossning till utmärkelsen som årets handledare i
Sverige vid Vård- och omsorgscolleges digitala rikskonferens.
Beslutande
Christer Sörliden (L) ordförande
Åsa Ekblad (M), 1e vice ordförande
Cecilia Magnusson-Svärd (S), 2e vice ordförande
Eva Clausson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Kent Ivan Andersson (M)
Pia Ingvarsson (S)
Adrian Magnusson (S)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
David Evans-Axelsson, controller
Sofie Thelander, verksamhetscontroller
Lotta Wedin, nämndsekreterare,
Anna Österblad personalföreträdare, SACO
Eric Nordqvist, politisk sekreterare (L)

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

§ 36 Verksamhetsinformation
•
•
•
•

Sjukhuschefen informerar
Information kring situationen Covid-19
Information om investeringar
Information om SDV och 1177

§ 37 Anmälan av informationshandlingar december 2021 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 2021-11-19
2. RS § 192 Skånes befolkningsprognos 2021-2030, 2021-10-21
3. RS § 196 Delårsrapport januari-augusti, 2021-10-21
4. RF § 86 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022- 2024, 21-1108--09

§ 38 Månadsuppföljning oktober med prognos och analys SHS YSTAD
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer månadsuppföljning med prognos och
analys per oktober 2021.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
Sjukhusstyrelse Ystad efter oktober månad 2021. Rapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-11
2. Månadsuppföljning med prognos och analys per oktober 2021
Sjukhusstyrelse Ystad
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§ 39 Verksamhetsplan och budget 2022
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer verksamhetsplan och internbudget 2022.
2. Sjukhusstyrelse Ystad ger sjukhuschefen i uppdrag att arbeta vidare
med föreliggande förslag till kostnadsreducerande åtgärder.
3. Sjukhusstyrelse Ystad ger sjukhuschefen i uppdrag att utreda
förutsättningar för ytterligare kostnadsreducerande åtgärder.
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.
Åsa Ekblad (M) yrkar bifall på liggande beslutsförslag.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad
protokollsanteckning tillika sverigedemokraterna bifogar en
protokollsanteckning.

Sammanfattning
Verksamhetsplan och internbudget 2022 utgår från Region Skånes fem
övergripande mål samt uppdrag för hälso- och sjukvård och tydliggör specifika
mål för Lasarettet i Ystad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-01
2. Verksamhetsplan och internbudget 2022 Sjukhusstyrelse Ystad
3. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2022

§ 40 Intern kontroll 2022 SHS YSTAD
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer plan för intern kontroll 2022.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på intern kontrollplan 2022 för Sjukhusstyrelse
Ystad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-11
2. Intern kontrollplan 2022 Sjukhusstyrelse Ystad
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§ 41 Komptensförsörjningsplan 2022 SHS YSTAD
Ärendenummer: 2021-POL000049
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad fastställer föreliggande förslag till
Kompetensförsörjningsplan för Lasarettet i Ystad 2022-2024.
Reservation
Socialdemokraterna yrkar bifall till förmån för deras tilläggsyrkande.
Sammanfattning
Lasarettets kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats. Framtagen plan gäller
för åren 2022-2024.
Yrkande
Ordförande Christer Sörliden (L) yrkar att nämnden beslutar enligt
beslutsförslaget. Åsa Ekblad (M) yrkar bifall till liggande förslag. Cecilia
Magnusson Svärd (S) yrkar på ett tilläggsyrkande till beslutsförslaget:
•

•

Att sjukhusstyrelsen vid sammanträdet i mars 2022 har en workshop tillsammans med de fackliga organisationerna för att diskutera mer konkreta kortsiktiga och långsiktiga målsättningar med kompetensförsörjningsplanen samt lokalt förankrade aktiviteter för kompetensförsörjning
Att kompetensförsörjningsplanen som antas idag revideras med hänsyn
till resultatet av workshopen och tas upp för beslut igen på sjukhusstyrelsens sammanträde i april

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beredningen bifallit
liggande förslag.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Ystad fastställer följande
voteringsproposition:
Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Cecilia
Magnusson Svärd (S) tilläggsyrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 2 nej-röster.
Ja-röster ges av: Åsa Ekblad (M), Eva Clausson (C), Paul Svensson (SD) och
Christer Sörliden (L)ordförande.
Nej-röster ges av: Cecilia Magnusson Svärd (S) och Karl-Erik Olsson (S).
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-11
2. Kompetensförsörjningsplan Lasarettet i Ystad 2022-2024

§ 42 Remiss av Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030 SHS
YSTAD
Ärendenummer: 2021-POL000351
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad överlämnar upprättat förslag på yttrande över
Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030 till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har i samarbete tagit fram en
regional strategi för kultur och hälsa 2022-2030 Hela människan, hela livet.
Strategin är en revidering av den gemensamma strategin som nämnderna tog
fram 2014 och som omfattade åren 2015-2020. Tidigare strategi fokuserade
främst på insatser som kan göras inom kulturnämndens och hälso- och
sjukvårdsnämndens gemensamma arbetsfält, d.v.s. kultur i vårdsammanhang. I
den reviderade versionen tydliggörs kulturens roll i förebyggande och
hälsofrämjande arbete även utanför hälso- och sjukvårdens väggar
samt betonas vikten av samverkan med fler aktörer.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-10
2. Yttrande Remiss av Region Skånes strategi för kultur och hälsa 20222030 SHS YSTAD
3. Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030
4. Beslut HSN § 109 2021-09-30
5. Beslutsförslag hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 43 Projekt Optimerade vårdflöden - rätt använd kompetens -delrapport
SHS YSTAD
Ärendenummer: 2021-POL000233
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad godkänner Delrapport Optimerade vårdflöden rätt använd kompetens och översänder den till personalnämnden.
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Sammanfattning
Detta ärende innehåller en delrapport av projektet Optimerade vårdflöden - rätt
använd kompetens. Pilotprojektet har drivits utifrån ambitionen att hitta former
för införande av en vårdnära service som bidrar till optimerade vårdflöden inom ramen för RAK, rätt använd kompetens. Projektet som är ett samarbete
mellan Lasarettet i Ystad och Regionservice startade i liten skala i december
2020 och skalades upp till att omfatta 8 avdelningar inklusive akutmottagning i
maj 2021. Effekterna har hittills varit svåra att mäta då pandemin ändrat
förutsättningarna för vårdproduktionen under införandet. Bristsituationen på
utbildad vårdpersonal har under samma tid även varit påtaglig. En slutrapport
kommer upprättas efter att projektet har slutförts.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18
2. Delrapport Optimerade vårdflöden - rätt använd kompetens

§ 44 Projekt Optimerade vårdflöden - rätt använd kompetens - förlängning
av projekt SHS YSTAD
Ärendenummer: 2021-POL000544
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad ställer sig bakom förlängningen av projektet
Optimerade vårdflöden - rätt använd kompetens.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i Verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023 2024 tilldelat sjukhusstyrelse Ystad 4 miljoner kronor för projektet 2022 och
den politiska styrgruppen har föreslagit en förlängning av projektet.
Sjukhusstyrelse Ystad ställer sig bakom en förlängning av projektet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19
2. Delrapport Optimerade vårdflöden - rätt använd kompetens

Christer Sörliden, ordförande (L) tackade sjukhuschef Thomas Persson och all
personal på Lasarettet i Ystad för ett fantastiskt arbete under det ansträngande
året 2021 samt tackade samtliga i styrelsen för ett gott samarbete och med en
önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År. Cecilia Magnusson-Svärd (S), 2:e
vice ordförande instämde med ordförandes inlägg och tackade ordförande och
styrelsen för detta år.
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Vid protokollet

Lotta Wedin
nämndsekreterare

Justerat 2021-12-16

Christer Sörliden
ordförande

Region Skåne

Cecilia Magnusson Svärd
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-12-10

Ärende 5. Verksamhetsplan och budget
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad vill föra följande synpunkter till protokollet:
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit gehör i regionfullmäktige hade samtliga
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de fått med Alliansens budget. För lasarettet i Ystad
hade det ökat möjligheten att nå budget i balans.
Vi socialdemokrater står inte bakom de budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse
Ystad. De riskerar att innebära onödiga nedskärningar. Pandemin är dessutom fortsatt ett
orosmoln, som gör att vi inte kan utesluta en ytterligare ökning av belastningarna på
sjukvården. Därför valde vi att inte delta i beslutet om nästa års internbudget för
sjukhusstyrelse Ystad.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:
Cecilia Magnusson-Svärd

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse Ystad 2021-12-10.
Ärende 5, Verksamhetsplan och internbudget 2022 sjukhusstyrelse
Ystad.
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslut om internbudget då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar inom den skånska
sjukvården

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson (SD)
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