
Hälso- och sjukvårdsnämnden Protokoll 
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Hampus Engqvist (S) 
Lena J o hans son (V) 
Camilla Karlman (SD) 
Tobias Alm (SD) 
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Inger Pilthammar (M) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Magnus Arvidsson (M) ersätter Inger Pilthammar (M) 
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Inger Åkesson (I<D) 
J esper Rehn (L) 
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Magnus Dagmyr Winnetoft (S) 
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Linda Röman (SD) 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts 

upp l} 
1:;1 Q; -8J) tfl 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Datum när anslaget tas 
ner 

1/3 <1010 

1 (13) 



Hälso- och sjukvårdsnämnden 

F rånvarande 
ersättare: 

Regionråd: 

Politiska 
sekreterare: 

Tjänstemän: 

Plats och tid för 
justering: 

Underskrifter: 

Malin Wästfelt (C) 
Bengt J önsson (I<D) 
Roine Olsson (S) 
Kent Kullman (S) 
Agneta Wildros (S) 

Christina Matrisson (S) 

Elin Petersson (M) 
Anne-Sofie Mattsson (C) 
Annacarin Leufstedt (S) 

Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Asa J ersheim, ekonomichef 
Karin Norgren, HR-chef 
Peter Pettersson, verksamhetsstrateg 
Monica Magnusson, ekonomidirektör 
Kristina Bergqvist, regionjurist 
Martina Leinvall, beredningssekreterare 

Wämö center den 5 februari klockan 13.30 

sekreterare 

Martina Leinvall 

Ordförande 

Justerare 

Le J o hans sh n (V) 

Justerandes signatur 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

U t drags bestyrkande 

Paragraf 25-32 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Innehållsförteckning 

Val av justerare samt tid för justering 

Godkännande av föredragningslista 

Anmälan om protokolljustering 

Information 

Internkontrollplan 2019 

Verksamhetsplan och budget 2019- information 

Verksamhetsplan och budget 2019- beslut 

Nästa möte 

Justerandes signatur 

0" ~ 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

§ 25/19 

§ 26/19 

§ 27/19 

§ 28/19 

§ 29/19 

§ 30/19 

§31/19 

§ 32/19 

U t drags bestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 25/ 19 

Val av justerare samt tid för justering 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

1. Att protokollen i hälso- och sjukvårdsnämnden bredvid ordförande kommer att justeras med 
rullande schema S, V och SD. 
2. Att utse Lena Johansson (V) att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
den 5 februari 2019 

Justerandes signatur 

sr ~ 
U t drags bestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 26/19 

Godkännande av föredragningslista 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 
2019-02-01 

1. Att lägga till informationsärendet Internkontrollplan 2019. 
2. Att godkänna föredragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 27/ 19 

Anmälan om protokolljustering 

Hälso- och sjukvårdsnämnden finner 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

1. Att protokollet från sammanträdet med nämnden den 24 januari 2019 kornmer att justeras 
efter dagens sammanträde och därför kornmer att anmälas på nästa nämnd den 28 februari 
2019. 

Justerandes signatur 

q ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 28/19 

l nformation 

• Internkontrollplan 2019 
Föredras av Asa Jersheim, ekonomichef 

• Verksamhetsplan och budget 2019 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

Föredras av Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör 

Justerandes signatur 

Cf ~ 
Utdragsbestyrkande 

~ 7 (13) 



Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 29/19 

Internkontrollplan 2019 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

Internkontrollen för 2018 föreslås ligga till grund för internkontrollplanen 2019. 
Kontrollområdena avseende väntelistor, personalrörlighet och intäktssäkring föreslås utgå då 
kontrollerna visat att rutinerna fungerar i det dagliga arbetet och därmed är resultatet av 
kontrollerna tillfredställande. 

Kontrollområdet för kvalitet föreslås kontrolleras genom att registrerade vårdskador följs upp 
med en åtgärdsplan som avlägsnar risken för att vårdskadan ska uppstå igen. 

Kostnadskontroll avseende personalkostnader föreslås kontrolleras genom granskning att 
utanordningslistorna har kontrollerats och signerats av ansvarig chef. Regelbunden uppföljning 
av personalkostnader mäts därmed. 

En revidering av internkontrollen för inhyrd personal är nödvändig. Arbetet med föregående års 
internkontroller har belyst risken för att det finns felaktiga tidrapporter och därmed felaktiga 
fakturor, vilka ska förhållas till gällande avtal. 

Tillgänglighetsmålet avseende produktionsplanering föreslås förändras till att granska att 
samtliga mottagningar arbetar med införande eller har infört produktionsplanering. 

Ärendet kommer upp för beslut den 28 februari 2019. 
Informationen tas till protokollet. 

Justerandes signatur 

~J ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 30/19 

Verksamhetsplan och budget 2019 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

Den 1 januari 2019 övergår de tre tidigare hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, 
Blekingesjukhuset, primärvård, psykiatri och habilitering till en sammanhållen organisation 
under ledning av en gemensam hälso- och sjukvårdsnämnd. Syftet är att underlätta patientens 
resa genom vården genom att skapa bättre förutsättningar för samverkan inom och utanför 
regionen med integrerat arbetssätt mellan primärvård, sjukhusvård, psykiatri, tandvård och 
kommuner. Organisationsförändringen ska skapa förutsättning för arbete över tidigare gränser. 
Processorienterat arbete kommer att göra patientens väg genom vården bättre, minska variation 
och möjliggöra kunskapsstyrning. Ledning och styrning ska etableras som möjliggör enkla och 
snabba beslutsvägar och tar tillvara medarbetamas engagemang. 

I praktiken innebär den nya organisationen en sammanhållen hälso- och sjukvård där de olika 
delarna övergripande leds och styrs gemensamt. En förflyttning av verksamhet och resurser 
kommer att ske från sjukhus till den nära vården. Med dessa förändringar kommer hälso- och 
sjukvården i Blekinge ha förutsättningar för att klara de utmaningar inom demografi, ekonomi 
och kompetensförsörjning 

Justerandes signatur 

cs ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

§ 31/19 Ärendenununer: 2019/000SS 

Verksamhetsplan och budget 2019 

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar 

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2019. 
2. Att informera regionstyrelsen och regionfullmäktige om att hälso- och 

sjukvårdsnämnden inte kommer nå budgetföljsarnhet. 
3. Att för att påskynda arbetet med processomställning hos fullmäktige hemställa om ett 

tilläggsanslag på 30 miljoner kr. 
4. Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till nämndens möte 28 februari 2019 

återkomrna med förtydligande vad gäller intäktskraven, som underlag för vidare 
hantering i nämnden. 

5. Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att senast maj 2019 återkomrna med 
beskrivning av de särskilda uppdrag fullmäktige gett nämnden samt förslag på hur 
uppdragen ska genomföras. 

6. Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att fortsätta sitt arbete kring att nå en 
budget i balans samt att återkomrna till nämnden den 28 februari med förslag på 
effektiviseringar och besparingar för att minimera underskottet. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Alliansen lämnar yrkande, se bilaga 1. 

Socialdemokraterna lämnar yrkande, se bilaga 2. 

Sverigedemokraterna lämnar yrkande, se bilaga 3. 

Birgitta Ståhl (M) yrkar bifall tillliggande förslag, till socialdemokraternas yrkande och bifall till 
alliansens yrkande. 

Markus Alexandersson (S), Lena Johansson (V) och Erik Lindborg (KD) yrkar avslag på 
sverigedemokraternas yrkande. 

Camilla Karlman (SD) yrkar bifall sverigedemokraternas yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

Sammanfattning 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

Den 1 januari 2019 övergår de tre tidigare hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, 
Blekingesjukhuset, primärvård, psykiatri och habilitering till en sammanhållen organisation 
under ledning av en gemensam hälso- och sjukvårdsnämnd. Syftet är att underlätta patientens 
resa genom vården genom att skapa bättre förutsättningar för samverkan inom och utanför 
regionen med integrerat arbetssätt mellan primärvård, sjukhusvård, psykiatri, tandvård och 
kommuner. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse: Verksamhetsplan och budget 2019, missiv - hälso- och sjukvårdsnämn den, 
januari 2019 version 2. 
Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019, hälso- och sjukvårdsnämnden, januari 2019. 

Förslag till beslut 
Alliansen yrkar: 
Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att fortsätta sitt arbete kring att nå en budget i 
balans samt att återkomma till nämnden den 28 februari med förslag på effektiviseringar och 
besparingar för att minimera underskottet. 

Socialdemokraterna yrkar: 
1. Att godkänna föreslagen Verksamhetsplan och budget 2019. 
2. Att informera regionstyrelsen och regionfullmäktige om att hälso- och sjukvårdsnämnden inte 
kommer nå budgetföljsamhet. 
3. Att för att påskynda arbetet med processomställning hos fullmäktige hemställa om ett 
tilläggsanslag på 30 miljoner kr. 
4. Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till nämndens möte 28 februari 2019 
återkomma med förtydligande vad gäller intäktskraven, som underlag för vidare hantering i 
nämnden. 
5. Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att senast maj 2019 återkomma med 
beskrivning av de särskilda uppdrag fullmäktige gett nämnden samt förslag på hur uppdragen 
ska genomföras. 

Sverigedemokraterna: 
Under överskriften "Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan", sista punkten, ta 
fram rutiner/ riktlinjer för att uppmärksamma HETQ-personers hälsa. 

SD yrkar att: 
"Sista bokstaven i HBTQ (Q) stryks då denna ej ännu är definierad". 

Beslutsgång 
Ordförande Emma Stjernlöf (M) prövar första attsatsen i liggande förslag "att godkänna 
föreslagen Verksamhetsplan och budget 2019" och finner att nämnden godkänner förslaget. 

Ordförande Emma Stjernlöf (M) prövar andra attsatsen i liggande förslag "att informera 
regionstyrelsen och regionfullmäktige om att hälso- och sjukvårdsnämnden inte kommer nå 
budgetföljsamhet" och finner att nämnden godkänner förslaget. 

Justerandes signatur 

cs ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

Ordförande Emma S~ernlöf (M) prövar socialdemokraternas tredje förslag "att för att påskynda 
arbetet med processomställning hos fullmäktige hemställa om ett tilläggsanslag på 30 miljoner 
kr" och finner att nämnden godkänner förslaget. 

Ordförande Emma S~ernlöf (M) prövar socialdemokraternas fjärde förslag "att ge hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att till nämndens möte 28 februari 2019 återkomma med 
förtydligande vad gäller intäktskraven, som underlag för vidare hantering i nämnden" och finner 
att nämnden godkänner förslaget. 

Ordförande Emma S~ernlöf (M) prövar socialdemokraternas femte förslag "att ge hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att senast maj 2019 återkomma med beskrivning av de särskilda 
uppdrag fullmäktige gett nämnden samt förslag på hur uppdragen ska genomföras" och finner 
att nämnden godkänner förslaget. 

Ordförande Emma S*rnlöf (M) prövar alliansens förslag "att ge hälso- och sjukvårdsdirektören 
i uppdrag att fortsätta sitt arbete kring att nå en budget i balans samt att återkomma till 
nämnden den 28 februari med förslag på effektiviseringar och besparingar för att minimera 
underskottet'' och finner att nämnden godkänner förslaget. 

Ordförande Emma S*rnlöf (M) prövar sverigedemokraternas yrkande "Under överskriften 
'Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan', sista punkten, ta fram 
rutiner/riktlinjer för att uppmärksamma HETQ-personers hälsa. Att sista bokstaven i HBTQ 
(Q) stryks då denna ej ännu är definierad" och finner att nämnden avslår förslaget. 

Protokollet ska skickas till 
Regionstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Diariet 

Justerandes signatur 

LS ~ 
U t drags bes tyrkand e 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 

§ 32/ 19 

Nästa möte 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 

Protokoll 

Sammanträdesdatum 

2019-02-01 

1. Att nästa möte med hälso- och sjukvårdsnämnden äger rum den 28 februari 2019 
klockan 09.15. 

Protokollet ska skickas till 
Diariet 

Justerandes signatur 

ts U 
Utdragsbestyrkande 
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m firA .. 1. 
MoDERATERNA Centerpartiet Liberalerna 

Hälso- och sjukvårdsnämnden 190201 

Yrkande ärende 5 Verksamhetsplan och budget 

Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att fortsätta sitt arbete kring 
att nå en budget i balans samt att återkomma till nämnden den 28/2 med 
förslag på effektiviseringar och besparingar för att nå en budget i balans 

För Alliansen 
Emma Stjernlöf (M) 



Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Sammanträdesdatum 1 februari 2019 

Ärende 
Verksamhetsplan och budget 2019 

Vid nämndens möte 24 januari 2019 yrkade socialdemokraterna följande 

"I redovisat förslag till verksamhetsplan och internbudget saknas i nuläget tillräcklig 
underlag för att hos fullmäktige hemställa om utökat anslag. Det bör tydligare 
beskrivas hur underskottet fördelas mellan de olika områden som föreslås inrättas 
(nära vård, specialiserad vård, medicinsk service, förvaltningsstab) . Det bör också 
beskrivas hur det beräknade underskottet inom primärvårdsverksamheten är fördelat 
mellan anslagsfinansierad verksamhet och den via hälsovalspengen 
intäktsfmansierade. Vidare bör det framgå om och hur underskottet är fördelat när 
det gäller intäktsbudget och kostnads budget. Detta då fullmäktige har gett alla 
nämnder i uppdrag att säkerställa att förväntade intäkter erhålls. Av 
verksamhetsplanen framgår inte hur detta ska ske. 
Av beslutsunderlaget framgår att delar av underskottet beror på att statsbidrag som 
2018 redovisats som verksamhetsintäkter under Blekingesjukhuset nu är budgeterade 
under regionstyrelsen. Detta utan att nettoanslaget justerades för nämnden. 
I förslaget till verksamhetsplan framgår också att fullmäktiges riktlinjer inte följts när 
det gäller interna ~änsteköp. Framförallt gäller detta mellan nämnden och 
regionstyrelsen där budgeterade kostnader för nämndens köp från styrelsen är lägre 
än budgeterade intäkter hos styrelsen. Om besparingar/ effektiviseringar ska 
genomföras av den som köper ~änsten eller den som producerar ~änsten bör 
tydliggöras av fullmäktige. 

Fullmäktige har gett ett antal uppdrag till nämnden. Bland andra ska nämnden 
omsätta jämlikhetskommissionens förslag i verksamhetsplanen. Dessa förslag bör 
verbaliseras och kostnadsberäknas. Nämnden ska också genomföra insatser för att 
implementera LOS och läkarmedverkan i hemsjukvården. Dessa planerade insatser 
bör också beskrivas och kostnadsberäknas. 

Nämnden föreslås besluta 
Att godkänna Verksamhetsplan och budget 2019 

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att omarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget i enlighet med ovan redovisade förslag. 

Socialdemokraterna, Landstinget Blekinge Besöksadress V ä mö Center, Karlskrona 
Kontaktuppgifte r: Oppositionsråd Christina Mattisson 0709 31 30 09 Presskontakt Annacarin Leufstedt 0734 47 10 12 



Att ge förvaltningschefen i uppdrag att omarbeta beslutsförslaget så att det tydligt 
framgår hur ev kommande begäran om tilläggsanslag ska fördelas mellan de olika 
områdena och intäkts- och kostnadsslagen. 

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att i verksamhetsplanen, i ett särskilt avsnitt, 
beskriva de särskilda uppdragen fullmäktige givit nämnden och lämna förslag till hur 
uppdragen ska genomföras. 

Att ovanstående uppdrag skall redovisas för nämnden vid nästkommande 
sammanträde." 

Nämndens ordförande tog inte upp yrkandet till behandling utan drog i stället ut 
ärendet från dagordningen och kallade till presidieöverläggning dagen efter. 
Denna överläggning utgick helt och hållet från vårt inlämnade yrkande. 

Omarbetning av verksamhetsplan och budget har skett. Våra synpunkter har delvis 
tillgodosetts. Vi bedömer att materialet nu är bättre genomarbetat och kan utgöra 
underlag för följande yrkanden. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta 

Att godkänna föreslagen Verksamhetsplan och budget 2019 

Att informera Regionstyrelsen och Regionfullmäktige om att Hälso- och 
sjukvårdsnämnden inte kommer nå budgetföljsamhet 

Att för att påskynda arbetet med processomställning hos fullmäktige hemställa om 
ett tilläggsanslag på 30 miljoner kr 

Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till nämndens möte 28 februari 
2019 återkomma med förtydligande vad gäller intäktskraven, som underlag för vidare 
hantering i nämnden 

Att ge hälso- och sjukhusdirektören i uppdrag att senast maj 2019 återkomma med 
beskrivning av de särskilda uppdrag fullmäktige gett nämnden samt förslag på hur 
uppdragen ska genomföras 

Karlskrona 2019-02-01 

Markus Alexandersson (s) 
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Yrkande i ärende 11 Missiv Verksamhetsplan och budget 2019 24 Jan 2019 

Under överskriften " Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan" , sista punkten. 

Ta fram rutiner /riktlinjer för att uppmärksamma HBTQ- personers hälsa. 

Sverigedemokraterna yrkar på att 

Sista bokstaven i HBTQ (Q) stryks då denna ej ännu är fullt definierad. 

Camilla Karlman (SD) 


