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Digitalt möte via Teams

Beslutande
Christer Sörliden (L), ordförande
Åsa Ekblad (M), 1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson-Svärd (S). 2:e vice ordförande
Eva Clausson (C)
Karl-Erik Olsson (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Kent Ivan Andersson (M)
Anne-Li Roshagen (KD)
Pia Ingvarsson (S)
Adrian Magnusson (S)
Lars Nyström (SD)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
Tobina Andersson HR chef
Sofie Thelander, verksamhetscontroller
Anna Österblad personalföreträdare SACO
Lotta Wedin, nämndsekreterare

§ 33 Godkännande av dagordning
Sjukhusstyrelsen godkänner att initiativärende Nattillägg även på Ystad lasarett
läggs till dagens möte.

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

§ 35 Åtgärder för att upprätthålla medicinavdelningen
Ärendenummer: 2022-POL000145
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
Nedanstående beslut omfattar enbart medicinavdelningen på Lasarettet i Ystad.
1. Sjukhusstyrelse Ystad ger sjukhuschefen i uppdrag att utföra en
direktupphandling avseende hyrsjuksköterskor under perioden 2022-1001 - 2023-03-31.
Ärendet justeras omedelbart
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Efter det att möjligheten till förhöjt timpris upphörde under våren inkom inga
nya avrop från bemanningsbolagen till medicinavdelningen. Då det inte fanns
tillräckligt med sjuksköterskor för att bedriva verksamheten gavs sjukhuschefen
i uppdrag att utföra en direktupphandling avseende hyrsjuksköterskor under
perioden 2022-03-28 - 2022-09-30. För att kunna upprätthålla verksamheten är
lasarettet fortsatt i stort behov av hyrsjuksköterskor.
I detta ärende ger sjukhusstyrelse Ystad sjukhuschefen i uppdrag att genomföra
en ny direktupphandling för perioden 2022-10-01 - 2023-03-31.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-23
2. Projektplan Medicinavdelningen i Ystad - en magnet i vården
3. Projektplan Införande av magnetmodellen på Lasarettet i Ystad

§ 36 Initiativärende Nattillägg även på Ystads lasarett
Ärendenummer: 2022-POL000335
Sjukhusstyrelse Ystads beslut
1. Sjukhusstyrelse Ystad avslår initiativärendet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår därför sjukhusstyrelsen besluta att nattillägg för
sjuksköterskor införs även på lasarettet i Ystad.
Yrkanden
Ordförande Christer Sörliden (L) yrkar bifall till ordförandens förslag om att
Sjukhusstyrelse Ystad uppdrar åt sjukhuschefen att bereda ärendet och
återkomma med en redovisning till sjukhusstyrelsen. Paul Svensson (SD)
bifaller ordförandes förslag. Cecilia Magnusson-Svärd (S) yrkar att
sjukhusstyrelsen ska ta beslut om nattillägg för nattsjuksköterskor på lasarettet i
Ystad, Cecilia Magnusson-Svärd (S) anser att ärendet är utrett sedan tidigare
samt att sjukhusstyrelsen ska ta beslut vid sittande möte.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att sjukhusstyrelse
Ystad har bifallit hans yrkande. Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Ystad
fastställer följande voteringsproposition:
Den som yrkar avslag på initiativärendet röstar ja.
Den som vill bifalla Cecilia Magnusson-Svärds (S) initiativärende röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Åsa Ekblad, Eva Clausson (C), Paul Svensson (SD) och
ordförande Christer Sörliden (L)
Nej-röster ges av:
Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Karl-Erik Olsson (S)
Sjukhusstyrelse Ystad har därmed bifallit ordförandens yrkande och yrkat avslag på initiativärendet.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2022-09-02
2. Initiativärende Nattillägg även på Ystad lasarett 2022-09-02
Vid protokollet
Lotta Wedin
nämndsekreterare
Justerat 2022–09-07

Christer Sörliden
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Cecilia Magnusson Svärd
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2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 3. Åtgärder för att upprätthålla medicinavdelningen
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad vill föra följande synpunkter till protokollet:
Vi inser behovet av att göra särskilda insatser för att kunna hålla medicinavdelningen öppen.
Därför ställde vi oss bakom förslaget till beslut, om att ge sjukhuschefen i uppdrag att
genomföra en direktupphandling av hyrsjuksköterskor. Vi hade dock gärna sett en bättre
beskrivning av vilka de ekonomiska konsekvenserna väntas bli, särskilt med tanke på att detta
beslut går utöver vad som är budgeterat.
Den särskilda inhyrningen av sjuksköterskor måste ses som en nödlösning. För att komma
tillrätta med bristerna i bemanningen behöver det göras andra åtgärder för att förbättra
personalens villkor och arbetsmiljön på lasarettet. Det är uppenbart att det borgerliga styret
misslyckats med dessa frågor under den här mandatperioden.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Ystad:
Cecilia Magnusson-Svärd

