Sjukhusstyrelse Kristianstad
PROTOKOLL §§ 26-32
Datum

2022-09-23
1 (5)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Kristianstads
sammanträde
Tid:
Plats:

2022-09-23 kl 09.30-12.15
Rum Ifö, Blekedamm, Centralsjukhuset Kristianstad

Beslutande
Patrik Holmberg (C)
Dan Ishaq (M)
Marianne Eriksson (S)
Karin Axelsson (M)
Daniel Petersen (S)
Niclas Nilsson (SD)
Ersättare
Oskar Månsson (M)
Måns Weimarck (L)
Miriam Nilsson (KD)
Birgitta Larsson Lindelöf (S)
Hans Forsberg (S)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Övriga
Johan Cosmo, sjukhuschef, CSK
Patrick Lindén, utvecklare, CSK
Petra Andersson, ekonomi, CSK
Bodil Holmquist, HR, CSK
Gösta Klinteberg, LO/Kommunal
Fanny Born, TCO/Vision
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Henrik Bergman, nämndsekreterare, Koncernkontoret

§ 26 Val av justeringsperson

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
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2022-09-23

Marianne Eriksson utses att jämte ordföranden justera protokollet från dagens
sammanträde.

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2022-POL000001
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger rapporten till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga angående ärendebilagan om ordförandebeslut
2022-09-06.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagd sammanställning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-16
2. Delegationsbeslut förvaltningschef 2022-07-11 Resor utanför Europa,
Resa till San Antonio, USA, för deltagande i San Antonio Breast Cancer
Symposium 2022-12-10--07
3. Delegationsbeslut förvaltningschef 2022-07-11 Anställning av personal
som är direkt underställd förvaltningschef, Anställning av verksamhetschef för VO Ögon
4. Delegationsbeslut ordförande 2022-09-06 Remiss Förändrings- och
genomförandeplan för mål och strategi för Framtidens hälsosystem

§ 28 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2022-POL000002
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-16
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2022-06-07 §
50 Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel - juni
3. Regionfullmäktige 2022-06-14 § 44 Återremiss Program för att tillgodose
rättigheter för personer med funktionsnedsättning
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4. Regionfullmäktige 2022-06-14 § 55 Sammanträdesplanering 2023
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-06-23 § 86 Fördelning av medel för
kvinnohälsa och förlossningsvård
6. Revisionskontoret 2022-08-25 Granskning av Effekter av avtalet om
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
- regionrapport - Rapport nr 2 - 2022
7. Revisionskontoret 2022-08-30 Granskning – Produktivitet och effektivitet
8. Månadsuppföljning januari-juli 2022

§ 29 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022
Ärendenummer: 2022-POL000004
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad fastställer föreliggande förslag till
verksamhetsberättelse januari-augusti 2022, i vilken uppföljningen av den
interna kontrollplanen ingår, och lägger informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en verksamhetsberättelse för perioden januari-augusti
2022 med ekonomiskt resultat och prognos för Centralsjukhuset Kristianstad,
vilken sjukhusstyrelsen föreslås godkänna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-15
2. Verksamhetsberättelse jan-aug 2022 Centralsjukhuset Kristianstad 202209-15.
3. Bilaga kvalitetsuppföljning 2022, Centralsjukhuset Kristianstad
4. Bilaga 5C investeringar Centralsjukhuset Kristianstad, delår jan-aug 2022
5. Uppföljning Intern kontroll 2022, Centralsjukhuset Kristianstad
6. Intern kontroll 2022, Huvuddokumentet, Centralsjukhuset Kristianstad
7. Uppföljning uppdrag Sjukhusstyrelse Kristianstad
8. Resultaträkning vårdval motpart 1-4, jan-aug.

§ 30 Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2023 med plan
för 2024 och 2025
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelsen Kristianstad överlämnar upprättat förslag till yttrande
över planeringsdirektiv med preliminär budget för 2023 med plan för åren
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2024-2025 till regionstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler att man inte
deltar i beslutet och anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Samtliga närvarande ledamöter från Sverigedemokraterna anmäler att man inte
deltar i beslutet och anmäler protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar sjukhusstyrelsen Kristianstad att överlämna förslag till
yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv 2023 med plan för 2024-2025.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-23
2. Yttrande från sjukhusstyrelsen Kristianstad 2022-09-23
3. Planeringsdirektiv 2023-2025
4. Regionstyrelsen 2022-06-07 § 154

§ 31 Initiativärende angående långsiktig åtgärdsplan för bättre arbetsmiljö
på Centralsjukhuset Kristianstad
Ärendenummer: 2022-POL000271
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad anser att initiativärendet är besvarat.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler reservation
enligt bilaga.
Sammanfattning
Marianne Eriksson (S) har i ett initiativärende föreslagit
att sjukhuschefen får i uppdrag att ta fram en långsiktig åtgärdsplan för att
säkerställa en god arbetsmiljö och en långsiktigt fungerande
kompetensförsörjning på Centralsjukhuset Kristianstad
● att medarbetarna genom de fackliga organisationerna involveras i arbetet
med att ta fram åtgärdsplanen.
●

Yrkanden
Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till initiativärendet från Socialdemokraterna.
Ordförande Patrik Holmberg (C) yrkar bifall till sitt ordförandeförslag om att
initiativärendet ska anses besvarat.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Marianne Eriksson och sitt
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ordförandeförslag och finner att Sjukhusstyrelse Kristianstad bifallit
ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-23
2. Initiativärende 2022-06-17
3. Sjukhusstyrelse Kristianstad 2022-06-17 § 24

§ 32 Verksamhetsinformation
a) Besök från revisionen (kl 09.30-10.00), summering av mandatperioden
och återkoppling med förtroendevalda revisorer Marie Nielsén, Conny
Johansson och Eskil Engström samt från Revisionskontoret Åsa Nilsson
b) Sjukhuschefen informerar
c) Utvärdering sommar, Anna Brostedt, chefsjuksköterska CSK

Vid slutet av sammanträdet överräckte ordföranden en blomma till Marianne
Eriksson som hedersbevisning från sjukhusstyrelsen och Region Skåne vid
födelsedag.
Vid protokollet
Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justeras 2022-09-30

Patrik Holmberg
ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
andre vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2022-09-23

Ärende 2. Anmälan av delegationsbeslut
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad vill föra följande synpunkter till
protokollet:
Angående ordförandebeslut om yttrande rörande framtidens hälsosystem, så delar vi
socialdemokrater de slutsatser som beskrivs i yttrandet. Vi vill dock även poängtera vi skulle
vilja se en ytterligare precisering av hur implementeringen ska gå till. De utpekade
milstolparna är otydliga. Dokumentet om framtidens hälsosystem är vagt och beskriver
utvecklingen av vården på en övergripande nivå. Vi delar ordförandens uppfattning om att
milstolparna behöver preciseras och att beslutade åtgärder måste finansieras. Vi vill även lyfta
behovet av att involvera sjukvårdens medarbetare i större utsträckning i arbetet med
framtidens hälsosystem.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2022-09-23

Ärende 4. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad vill föra följande synpunkter till
protokollet:
Det är ett ansträngt läge i hela den svenska vården efter pandemin. Det märks även på CSK.
Sjukvårdens medarbetare har behov av återhämtning och insatser behöver göras för att
förbättra rekryteringen framöver. Det uppstår en kompetensbrist när erfarna medarbetare
väljer att säga upp sig. Åtgärder behöver därför också göras för att fler medarbetare ska vilja
stanna kvar på CSK.
Det är även många patienter som väntar på att få vård och antalet överbeläggningar ökar.
Tillgängligheten till operation har försämrats, det kommer att behövas både kortsiktiga och
långsiktiga åtgärder för att vända utvecklingen.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2022-09-23

Ärende 5. Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024
och 2025
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad vill föra följande synpunkter till
protokollet:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv. Detta då dessa utgår från
planen i gällande budget. Socialdemokraterna tog i sitt budgetförslag höjd för större ökning av
behoven än Alliansen gjorde och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha
kunnat användas till förstärkningar av verksamheten också under 2023. Därför avstår vi från
att delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse CSK 2022-09-23.
Ärende 5 ”Yttrande över planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och
budget 2023 med plan för 2024 och 2025”

Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer redogöra för våra
satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Niclas Nilsson

_________________________________________________________________________________________________________________
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2022-09-23

Ärende 6. Initiativärende angående långsiktig åtgärdsplan för bättre arbetsmiljö på
CSK
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad reserverade sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Vi socialdemokrater lämnade strax innan sommaren in ett initiativärende om att det bör
arbetas fram en långsiktig åtgärdsplan för att förbättra arbetsmiljön på centralsjukhuset i
Kristianstad. Bakgrunden till initiativärendet är att antalet medarbetare som valt att sluta varit
högt under året, både på mottagningar och avdelningar. Det har lett till att mycket upparbetad
kompetens försvunnit och att vårdplatserna blivit färre. Uppsägningarna har till stor del berott
på en stressig arbetssituation och hög arbetsbörda och vi socialdemokrater är övertygade om
att detta måste åtgärdas om sjukhuset ska kunna bli en attraktiv arbetsgivare.
Då den styrande majoriteten valde att inte bifalla vårt initiativärende reserverade vi oss
motbeslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:
Marianne Eriksson

