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Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-10
Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från extra sammanträde med styrelsen
för Alingsås lasarett den 10 november 2016
Tid: 14.00–15.00
Plats: Anten, Plan 7, Alingsås lasarett

Närvarande
Beslutande

Ingvar Frid (L), ordförande
Dan Björk (M), ersätter Stefan Kristiansson, (MP)
Eva Nihlblad (S), ersätter Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
Marlene Segerson (S)
Dennis Jeryd (S)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), ersätter Anneli Rhedin (M)
Ersättare

Justerare

Dennis Jeryd (S)
Datum och ort för justering

Den 10 november 2016 i Alingsås
Underskrifter

Sekreterare:
Kristina Stålberg
Ordförande:
Ingvar Frid
Justerare:
Dennis Jeryd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Politiska sekreterare
Hanna Sundberg Werner (mp)
Personalföreträdare

John Andersson, SACO
Maria Adrell och Catharina Smith, TCO
Marie Gustafsson, LO
Övriga närvarande

Susanne Lidén, t f sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Niklas Liljegren, student vid Chalmers
Kristina Stålberg, sekreterare

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat (§ 115, § 116). Justeringen har gjorts offentlig genom
anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på
Östergatan i Vänersborg.
Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2016-11-10
Datum när anslag sätts upp: 2016-11-11
Datum när anslag tas ned: 2016-12-02
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:
Kristina Stålberg

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 14.00–15.00
Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 14.50–14.55
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-2 på föredragningslistan kl. 14.00–15.00

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 115
Uppföljning delrapport intern kontroll 2016 för Alingsås
lasarett
Diarienummer AL 4-2015
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar godkänna redovisning av
delrapport intern kontroll 2016 för Alingsås lasarett.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Ärendet bordlades vid föregående sammanträde 20 oktober då styrelsen fick underlag till
beslut presenterat vid sittande bord.
Intern kontroll regleras i kommunallagen, kapitel 6, 7 §. Där framgår att styrelsen ansvarar
för den interna kontrollen i respektive förvaltning och att verksamheten bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Syftet med intern kontroll är att:
 det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och riktlinjer för styrning
 det lämnas en rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om
verksamheten
 det är säkerställt att lagar, policys, reglementen mm tillämpas
 det finns ett skydd mot förluster eller förstörelse av regionens/förvaltningens
tillgångar
 förutsättningar skapas för eliminering eller upptäckt av allvarliga fel eller brister
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-20

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 116
Vårdöverenskommelse 2017
Diarienummer AL 1-2016
Beslut
1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar godkänna förslag till vårdöverenskommelse

2.

3.

4.

5.

år 2017 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås lasaretts styrelse.
Förvaltningschef och styrelsens presidium ges i uppdrag att uppta förhandling med
västra hälso- och sjukvårdsnämnden om tilläggsöverenskommelse för budgetåret
2017.
Styrelsens presidium ges i uppdrag att inleda dialog med Regionstyrelsen,
ägarutskott och hälso- och sjukvårdsstyrelsen angående central medelstilldelning
budgetåret 2017.
Styrelsens presidium återkommer till styrelsen med förslag på skrivelse till
Regionstyrelsen angående konferens kring Alingsås lasaretts framtida roll och
uppdrag i Västra Götalandsregionen.
Beslutet justeras omedelbart.

Protokollsanteckning

Eva Nihlblad (S), Marlene Segerson (S) och Dennis Jeryd (S) lämnar en
protokollsanteckning. Styrelsen medger att protokollsanteckning får bifogas
protokollet (bilaga 1).
Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till vårdöverenskommelse mellan västra hälso- och
sjukvårdsnämnden (beställare) och styrelsen för Alingsås lasarett (utförare).
Förslaget är framtaget av västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tog den 24 oktober 2016, beslut om att
godkänna vårdöverenskommelsen för år 2017, under förutsättning att styrelsen för
Alingsås lasarett fattar ett likalydande beslut vid sitt sammanträde den 10
november.
Förvaltningschefen för Alingsås lasarett kan inte rekommendera styrelsen att ta
beslut om att godkänna förslag till vårdöverenskommelse för år 2017.
Förvaltningschefen kan inte se att förvaltningen erhållit tillräcklig ekonomisk
ersättning för att uppfylla gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter,

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

7 (8)

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2016-11-10
regionala riktlinjer samt regionala vård- och handlingsprogram och beslut som
berör utförarens verksamhetsområde.
Förvaltningschefen kan inte se att föregående års vårdöverenskommelse kan vara
utgångspunkt för 2017 års förslag, då inte heller denna var tillräckligt ekonomiskt
finansierad.
Styrelsen för Alingsås lasarett noterar under överläggningen:
 att västra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställt sitt förslag till VÖK2017 utan att
invänta ställningstagande från styrelsen för Alingsås lasarett.
 att inga av de strategiska frågor som Alingsås lasarett nominerat in till
överenskommelsearbetet har beaktats i VÖK2017.
 att skrivningen från VÖK2016 om underfinansiering ensidigt tagits bort av västra
hälso- och sjukvårdsnämnden.
 att basuppdraget i likhet överenskommelsen för år 2016 är underfinansierat.
 att en tilläggsöverenskommelse (TÖK) kring Alingsås lasaretts nominerade
prioriterade frågor, ersättningar för brutna tak, fastställande av ersättningar i bilaga
2D samt övriga tillkommande frågor snarast behöver förhandlas i dialog med
västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
 att VÖK2017 och TÖK2017 behöver kompletteras med ersättningar från
Regionstyrelsen, ägarutskott och/eller Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att skapa
budget i balans.
 att Alingsås lasaretts roll som specialistsjukhus med akut- och planerad vård, samt
sjukhusets roll i den nära vårdens långsiktiga utveckling behöver tydliggöras och
fastställas.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2016-10-27

Yrkanden på sammanträdet

Ingvar Frid (L), Dan Björk (M) och Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) yrkar


att Styrelsen för Alingsås lasarett fastställer vårdöverenskommelse 2017.

Eva Nihlblad (S), Marlene Segerson (S) och Dennis Jeryd (S) yrkar


bifall till tjänstemannaförslaget.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Ingvar Frid (L), Dan Björk (M) och Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) yrkar
 att förvaltningschef och styrelsens presidium ges i uppdrag att uppta förhandling
med västra hälso- och sjukvårdsnämnden om tilläggsöverenskommelse för
budgetåret 2017.
 att styrelsens presidium ges i uppdrag att inleda dialog med regionstyrelse,
ägarutskott och hälso- och sjukvårdsstyrelse angående central medelstilldelning
budgetåret 2017.
 att styrelsens presidium återkommer till styrelsen med förslag på skrivelse till
regionstyrelsen angående konferens kring Alingsås lasaretts framtida roll och
uppdrag i Västra Götalandsregionen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Ingvar Frid (L), Dan Björk (M) och Ann-Lie
Tulokas Olsson (KD) yrkande om att godkänna vårdöverenskommelse 2017 mot
liggande tjänstemannaförslag och finner att styrelsen bifaller yrkandet från
Ingvar Frid (L), Dan Björk (M) och Ann-Lie Tulokas Olsson (KD).
Ordförande yrkar på






att förvaltningschef och styrelsens presidium ges i uppdrag att uppta förhandling
med västra hälso- och sjukvårdsnämnden om tilläggsöverenskommelse för
budgetåret 2017.
att styrelsens presidium ges i uppdrag att inleda dialog med regionstyrelse,
ägarutskott och hälso- och sjukvårdsstyrelse angående central medelstilldelning
budgetåret 2017.
att styrelsens presidium återkommer till styrelsen med förslag på skrivelse till
regionstyrelsen angående konferens kring Alingsås lasaretts framtida roll och
uppdrag i Västra Götalandsregionen.

Styrelsen bifaller enhälligt yrkandena.
Skickas till

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Bilaga 1

Till
Styrelsen Alingsås Lasarett
Vårdöverenskommelse 2017 mellan styrelsen för Alingsås lasarett och Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsanteckning VÖK 2017
Vi vill med denna protokollsanteckning visa att vi inte delar majoritetens förslag
till vårdöverenskommelse då denna inte klarar av att finansiera det behov av
vård som finns i vår del av Västra Götalandsregionen.
Efter att ha lyssnat till personalföreträdarnas organisationer och
förvaltningschefen så har vi kommit fram till att avslå vårdöverenskommelsen.
Vi vill tydliggöra vår oro för vad denna överenskommelse kommer att få för
konsekvenser för invånarnas möjligheter att få tillgång till en jämlik hälso- och
sjukvård, samt sjukhusets möjligheter att nå en ekonomi i balans under 2017.
Vi anser också att den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen har
uppenbara brister när det gäller ledning och styrning när den inte ser de brister
som nu blir mer och mer uppenbart.
HSN Västra har vid beslut angående VÖK 2016 tagit ställning till att sjukhusen
inte fullt ut får basfinansierat sin verksamhet enligt överenskommelsen.
Detta trots att regionledningen vid olika tillfällen sänt ut signaler om att
sjukhusen skall kompenseras i första hand för att klara sin basverksamhet innan
nya verksamheter aktualiseras.
HSN Västra har erhållit en uppräkning av anslagen med 293,2 mkr motsvarande
5,06 procent. Alingsås Lasarett har kompenserats med 2 procent.
För att klara basverksamheten enligt det nu liggande VÖK förslaget måste
basfinansieringen enligt förvaltningens förslag ökas med ytterligare 30,5 mkr.
Vi beklagar den politiska ledningen i HSN Västras ovilja att föra dialog med
styrelsen om den underfinansiering som nu beslutats och dessutom att nämnden
som befolkningsföreträdare inte vill föra en dialog vilka effekter som kan
accepteras ur ett befolkningsperspektiv som det innebär om styrelsen måste

Bilaga 1

starta ytterligare nedskärningar i verksamheten på 30,5 mkr eller ca 5 procent av
omsättningen.
När vi följer upp de nu redan genomförda neddragningarna för 2016 konstateras
att tillgängligheten drastiskt försämrats och nödvändiga kvalitetsförbättringar
uteblivit.
Vi kan konstatera att vårdöverenskommelsen inte ger oss som utförare
nödvändiga resurser för att förbättra kvaliteten i sjukvården och att korta
vårdköerna. I delårsbokslutet för augusti uppvisade regionen ett överskott på ca
2,1 miljarder kr.
Pengar finns i regionen om viljan finns.
Vi ser med oro över den höga sjukfrånvaron och de ökande arbetsmiljöproblem
som redan nu genomförda besparingar under 2016 åstadkommit.
Personalomsättningen har dessutom ökat katastrofalt.
Det kommer att bli än värre med ytterligare 30,5 mkr i besparingar.
Vi anser att HSN Västra tillsammans med regionledningen borde ta sjukhusets
situation på större allvar.
Det bör också tilläggas att enligt de nyss gjorda jämförelserna som Ekan
genomfört så är Alingsås Lasarett redan nu ett av de effektivaste. Vi anser att
effektivitet skall premieras inte missgynnas.
Den moderatledda ledningen i regionen har det fulla ansvaret för den fortsatt
problemfyllda utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Som
utförarrepresentanter i styrelsen för Alingsås Lasarett känner vi
socialdemokrater en stor oro för konsekvenserna på kort och lång sikt.
Gert-Inge Andersson (S)
Vice ordförande, Alingsås Lasarett

Marlene Segerson (S)

Eva Nihlblad (S)

Dennis Jeryd (S)

