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Sjukhusstyrelse Landskrona

Initiativärende om yttrande på planeringsdirektiv
Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Landskrona anser initiativärendet besvarat.
Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende kring yttrande på
planeringsdirektiv för budget 2020 från sjukhusstyrelse Landskrona.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-27
2. Initiativärende Ge styrelsen möjlighet att lämna budgetyttrande
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende kring yttrande på
planeringsdirektiv för budget 2020 från sjukhusstyrelse Landskrona.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 februari 2019 om en
budget- och uppföljningsplan samt planeringsdirektiv (§ 17) där
budgetprocessen nu förändras så att regionfullmäktige fattar beslut om
verksamhetsplan och budget redan i juni. Processen har också förändrats så
att det nu har skickats ut en Budgetplanering 2020 för yttranden. I
underlagen till besluten så framgår det att hälso- och sjukvårdsnämnden har
till uppgift att skriva ett samlat yttrande för all hälso- och sjukvård i Region
Skåne.
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Enligt Region Skånes reglemente för regionstyrelse och nämnder står det för
hälso- och sjukvårdsnämnden i den 8 § 1-2 st:
Nämnden ansvarar, i samverkan med sjukhusstyrelserna,
primärvårdsnämnden samt psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden, för bedömningen av det samlade
behovet av hälso- och sjukvård i Skåne ur ett
befolkningsperspektiv.
Nämnden ska till styrelsen lämna förslag till hälso- och
sjukvårdsbudget inför beslut i fullmäktige. Förslaget ska
innehålla uppdrag, prioriterade områden och övergripande
mål och måltal. Det ska också innehålla en fördelning av
budgeten utifrån fastställd nämndstruktur och fastställda
budgetfördelningsprinciper.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att låta efterhöra synpunkter på det
samlade yttrande som de har för avsikt att lägga från övriga nämnder och
sjukhusstyrelser inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vid hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde den 7 mars 2019 kommer beslut om det
samlande yttrandet tas och skickas ut till sjukhusstyrelserna,
primärvårdsnämnden samt psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
för att efterhöra åsikter. Dessa får sedan på sig att inkomma med eventuella
synpunkter senast den 26 april 2019. Detta möjliggör för sjukhusstyrelsen
Landskrona att innan dess ha ett ordinarie sammanträde den 25 april 2019
som är inplanerat sedan tidigare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer sedan den 9 maj 2019 att ta ett
beslut om förslag till hälso- och sjukvårdsbudget i enlighet med reglementet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet innebär inga miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan/MBL-förhandling.
Uppföljning

Uppföljning sker i enlighet med av regionstyrelsen fastställd budget- och
uppföljningsplan.
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