Sjukhusstyrelse Kristianstad
PROTOKOLL §§ 38-48
Datum

2021-12-21
1 (6)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-21 kl 09.45-12.00
Digitalt möte på distans via Teams

Beslutande
Patrik Holmberg (C), ordförande, deltar från Rådhus Skåne, Kristianstad
Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande, deltar på distans
Marianne Eriksson (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans
Karin Axelsson (M), deltar på distans
Daniel Petersen (S), deltar på distans
Niclas Nilsson (SD), deltar på distans
Ersättare
Oskar Månsson (M), deltar på distans
Måns Weimarck (L), deltar på distans
Miriam Nilsson (KD), deltar på distans
Birgitta Larsson Lindelöf (S), deltar på distans
Hans Forsberg (S), deltar på distans
Carl Henrik Nilsson (SD), deltar på distans
Övriga
Gösta Klinteberg, facklig företrädare LO
Fanny Born, facklig företrädare TCO
Johan Cosmo, sjukhuschef
Patrick Lindén, verksamhetsutvecklare
Liselott Johansson, ekonomichef
Bodil Holmquist, HR-chef
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Henrik Bergman, nämndsekreterare

§ 38 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson utses att jämte ordföranden justera protokollet från dagens
sammanträde.
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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§ 39 Verksamhetsinformation
a) Sjukhuschefen informerar
b) Vårdplatsredovisning
c) Medarbetarenkät

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2021-POL000003
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt sammanställning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-21
2. Anställning av personal som är direkt underställd förvaltningschef,
delegationsbeslut av förvaltningschefen 2021-07-01
3. Granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur (rapport nr
2 - 2021), delegationsbeslut av sjukhusstyrelsens ordförande 2021-12-07

§ 41 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-14
2. Regionstyrelsen 2021-10-21 § 192 Skånes befolkningsprognos 20212030
3. Regionfullmäktige 2021-11-08--09 § 86 Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2022- 2024
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden beredningsutskott 2021-11-11 §
76 Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel - november
5. Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-11-30 § 35 Verksamhetsplan och
budget 2023 med plan för 2024-25 Arbetsprocess 2022
6. Månadsuppföljning jan-nov 2021 Sjukhusstyrelse Kristianstad
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§ 42 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer föreliggande månadsuppföljning
per oktober med prognos för Centralsjukhuset i Kristianstad.
Sammanfattning
I detta ärende finns en månadsuppföljning inklusive en prognos för perioden
januari-oktober 2021 för Centralsjukhuset i Kristianstad. Uppföljningsrapporten
innehåller uppföljning av tillgänglighet, personal, ekonomi och en
sammanfattande analys av utvecklingen för sjukhuset.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22
2. Månadsuppföljning januari-oktober 2021

§ 43 Internkontrollplan 2022
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer plan för intern kontroll för
Centralsjukhuset Kristianstad och översänder densamma till
regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Kristianstad ska i enlighet med beslut i regionstyrelsen årligen
upprätta en plan för intern kontroll. Utarbetande av planen har skett för hela
styrelsens ansvarsområde vad gäller ekonomiska och administrativa rutiner samt
verksamhetsområden
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-08
2. Internkontrollplan Centralsjukhuset Kristianstad
3. Rutin för arbete med internkontroll

§ 44 Verksamhetsplan och internbudget 2022
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer verksamhetsplan och internbudget
2022 för Centralsjukhuset Kristianstad
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Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler att man inte
deltar i beslutet samt anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Niclas Nilsson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet samt
anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på verksamhetsplan och internbudget 2022 för
Centralsjukhuset Kristianstad
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-20
2. Budget och verksamhetsplan 2022 Centralsjukhuset Kristianstad

§ 45 Fördelning av administrativa tjänster 2022
Ärendenummer: 2021-POL000548
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad ställer sig bakom förslaget om fördelning av
administrativa tjänster 2022.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på fördelning av administrativa tjänster mellan
Centralsjukhuset Kristianstad och Hässleholms sjukhus för 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22
2. Fördelning av administrativa tjänster 2022

§ 46 Kompetensförsörjningsplan 2022
Ärendenummer: 2021-POL000049
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad ställer sig bakom förslaget till
kompetensförsörjningsplan 2022.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelsen beslutar om årlig kompetensförsörjningsplan som innehåller
följande utvecklingsområde: Attraktiv arbetsgivare, ledarskapet, introduktion,
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rätt använd kompetens, kompetensstegar, behålla och utveckla medarbetare
samt utbildningsuppdraget.
Yrkande
Marianne Eriksson (S) yrkar från Socialdemokraterna att Sjukhusstyrelse
Kristianstad beslutar följande:
• Att sjukhusstyrelsen vid sammanträdet i februari 2022 har en workshop
tillsammans med de fackliga organisationerna för att diskutera mer
konkreta och mätbara kortsiktiga och långsiktiga målsättningar samt
lokalt förankrade aktiviteter för kompetensförsörjning.
• Att kompetensförsörjningsplanen som antas idag vid behov revideras
med hänsyn till resultatet av workshopen och återkommer för beslut igen
vid sjukhusstyrelsens sammanträde i maj.
Ordförande Patrik Holmberg ställer proposition på Marianne Erikssons yrkande
mot det liggande ordförandeförslaget och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad
beslutat enligt ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-12-21
2. Kompetensförsörjningsplan Centralsjukhuset Kristianstad 2022

§ 47 Åtgärder med anledning av ekonomisk obalans
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen i Kristianstad ställer sig bakom handlingsplanen och
översänder densamma till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Ärendet avser handlingsplan för ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-23
2. Handlingsplan för centralsjukhuset i Kristianstad 2021-06-04
3. Regionstyrelsen 2021-10-21 § 196

§ 48 Remiss Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030
Ärendenummer: 2021-POL000351
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad avger till Kulturnämnden yttrande på remiss
av Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2022-2030 enligt bilagt
förslag.
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Sammanfattning
År 2014 antog kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden en gemensam
strategi för arbetet med kultur och hälsa i Region Skåne. Strategin omfattade
åren 2015-2020 och ett förslag till en reviderad strategi har nu tagits fram.
Remissversionen av strategin har tagits fram på uppdrag av och i samarbete
mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-18
2. Yttrande 2021-11-18
3. Beslutsförslag 2021-08-23
4. Remissversion Strategi kultur och hälsa

Sedan samtliga ärenden på dagordningen genomgåtts, avslutar ordföranden mötet och tackar ledamöterna och tjänstemännen för goda insatser under året och
önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Andre vice ordföranden framför önskan om detsamma från Socialdemokraterna.
Niclas Nilsson framför önskan om detsamma från Sverigedemokraterna.
Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
Vid protokollet
Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justeras

Patrik Holmberg
ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
andre vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-12-21

Ärende 7. Verksamhetsplan och internbudget 2022 Kristianstad sjukhus
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad vill föra följande synpunkter till
protokollet:
Vi socialdemokrater står inte bakom de budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse
Kristianstad. Om Socialdemokraternas budgetförslag hade vunnit gehör i regionfullmäktige
hade samtliga av Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de får med Alliansens budget.
Den prognostiserade kostnaden för sjukhuset under 2022 är högre än tilldelad budgetram,
vilket innebär att budgeten är underfinansierad. Det finns en diskrepans mellan
verksamhetsplan och budget, där budgeten inte motsvarar den ambitionsnivå som finns i
verksamhetsplanen. Detta kommer att innebära nedskärningar. Pandemin är dessutom fortsatt
ett orosmoln, som gör att vi inte kan utesluta en ytterligare ökning av belastningarna på
sjukvården. Att i dessa tider föreslå effektiviseringskrav om 1 procent, och utan att precisera
hur detta ska realiseras, är inte ansvarsfullt. Inte heller att avsätta för lite pengar till personal.
Enligt beslutad budget ska kostnader för personal och inhyrd personal minska med 95
miljoner kronor från prognostiserade kostnader för innevarande år till nästa år. Ska en så stor
besparing genomföras kommer antalet anställda att minska på CSK, vilket är helt orimligt.
Av dessa skäl valde vi att inte delta i beslutet om nästa års internbudget och verksamhetsplan
för sjukhusstyrelse Kristianstad.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
CSK sjukhusstyrelse 2021-12-21.
Ärende 7, Verksamhetsplan och internbudget samt Intern kontrollplan
2022.
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
Niclas Nilsson (SD)
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