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Protokoll från sjukhusstyrelse Landskronas
sammanträde
Tid:

2019-03-01 kl 09.00-11.45

Plats:

Konferensrum Öresund, plan 5, Lasarettet Landskrona

Beslutande
Warda Fatih (C), Ordförande
Hans Bertil Sinclair (M), 1:e vice ordförande
Mecide Özer (S), 2:e vice ordförande
Farishta Sulaiman (M)
Marlen Ottesen (SD)
Anders Svärd (S)
Ersättare
Suzana Axeheim (M)
Eva Örtegren (S)
Christian Brundu (L)
Ingrid Ekström (SD)
David Wasberger (S)
Cecilia Engström (KD)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
Darko Novoselic, ekonom
Jenny Österlind, verksamhetscontroller
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Shiva Lindahl, facklig representant SACO
Birgitta Palm, facklig representant Vårdförbundet
Lisa Jakobsen, facklig representant Kommunal
Anne Bengtsson, sekreterare

§ 6 Val av justeringsperson

Mecide Özer (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2019-03-01
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§ 7 Verksamhetsinformation

1. Sjukhuschefen informerar.
Thomas Persson, sjukhuschef

§ 8 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1900003

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona lägger sammanställningen till
handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning över informationshandlingar till sjukhusstyrelse
Landskrona sedan föregående möte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-13

§ 9 Verksamhetsberättelse Skånevård Sund 2018
Diarienummer 1703869

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende fattar sjukhusstyrelse Landskrona beslut om att lägga de delar
i verksamhetsberättelsen 2018 från Skånevård Sund som innefattar
sjukhusstyrelsens verksamhetsområde till handlingarna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-05
2. Verksamhetsberättelse 2018 Skånevård Sund
3. Resultaträkning 2018 Landskrona lasarett

§ 10 Verksamhetsplan och internbudget samt internkontrollplan 2019
sjukhusstyrelsen Landskrona
Diarienummer 1801143

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer reviderad verksamhetsplan
och internbudget 2019 för Landskrona lasarett.
2. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer internkontrollplan 2019 för
Landskrona lasarett och överlämnar den till regionstyrelsen.

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona
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Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Marlen Ottesen (SD) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Landskrona lasarett har utarbetat verksamhetsplan och budget 2019. Den
utgör ett samlat styrdokument där sjukhusets arbete för att fullgöra sitt
uppdrag beskrivs utifrån regionala beslut om mål, inriktning och uppdrag.
Ärendet innehåller även internkontrollplan 2019.
Yrkanden
Ordföranden Warda Fatih (C) yrkar att sjukhusstyrelse Landskrona beslutar
enligt beslutet ovan inklusive reviderat förslag till budgettabell sida 11
enligt dokument 4 i ärendet.
Mecide Özer (S) yrkar tillägg enligt följande:
- att internbudgeten kompletteras med en driftsbudget innehållandes en
ekonomisk fördelning mellan sjukhusets olika verksamheter, samt
- att internbudgeten kompletteras med tydlig beskrivning av hur
effektiviseringskravet på två procent ska hanteras och vad det får för
eventuella konsekvenser för sjukvårdsverksamheterna.
Ordföranden Warda Fatih (C) ställer proposition på yrkandena och finner att
sjukhusstyrelse Landskrona har beslutat enligt hennes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-03-01
2. Verksamhetsplan och internbudget 2019 Landskrona lasarett
3. Intern kontrollplan 2019 Landskrona lasarett
4. Ny budgettabell till sida 11 2019-03-01

§ 11 Investeringsplan 2020-2022 Landskrona lasarett
Diarienummer 1900013

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona ställer sig bakom föreliggande förslag
till investeringsplan 2020-2022 för Landskrona lasarett.
Sammanfattning
Förslag på investeringsplan 2020-2022 för Landskrona lasarett.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-21
2. Investeringsplan Landskrona lasarett 2020-2022

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona
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2019-03-01
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§ 12 Ansökan om avtal för enhet för öppen hudsjukvård i Vårdval
Skåne
Diarienummer 1900055

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona ställer sig bakom ansökan för öppen
hudsjukvård i Vårdval Skåne.
Sammanfattning
Landskrona lasarett ansöker om egen ackreditering för verksamheten för
öppen hudsjukvård inom Vårdval Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-22
2. Ansökan om avtal för enhet för öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne
3. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan - hud_1
4. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan - hud

§ 13 Ansökan om avtal för enhet för öppen ögonsjukvård i Vårdval
Skåne
Diarienummer 1900056

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona ställer sig bakom ansökan för öppen
ögonsjukvård i Vårdval Skåne.
Sammanfattning
Landskrona lasarett ansöker om egen ackreditering för verksamheten för
ögonsjukvård inom Vårdval Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-22
2. Ansökan om avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i vårdval Skåne
3. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan - ögon

§ 14 Initiativärende om yttrande på planeringsdirektiv
Diarienummer 1900096

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona anser initiativärendet besvarat.

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona

Datum

2019-03-01
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Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har inkommit med ett initiativärende kring yttrande på
planeringsdirektiv för budget 2020 från sjukhusstyrelse Landskrona.
Yrkanden
Ordförande Warda Fatih (C) yrkar att sjukhusstyrelse Landskrona beslutar
enligt beslutet ovan.
Mecide Özer (S) yrkar att sjukhusstyrelse Landskrona beslutar enligt
initiativärendets förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att sjukhusstyrelse
Landskrona beslutat enligt hennes förslag.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Landskrona fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mecide Özers yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Hans-Bertil Sinclair (M), Farishta Sulaiman (M), Marlen Ottesen (SD) och
Warda Fatih (C).
Nej-röster ges av:
Mecide Özer (S) och Anders Svärd (S).
Sjukhusstyrelse Landskrona har därmed beslutat enligt ordförandens
förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-27
2. Initiativärende Ge styrelsen möjlighet att lämna budgetyttrande
____________________________________________________________
Vid protokollet

Anne Bengtsson
Sekreterare

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona

Datum

2019-03-01
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Justeras 2019-03-14

Warda Fatih
Ordförande

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona

Mecide Özer
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
2019-03-01

Ärende 5. Verksamhetsplan, internbudget 2019 – sjukhusstyrelse Landskrona
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona reserverar sig med förmån för eget förslag
till beslut.
Vi yrkade på att internbudgeten skulle kompletteras med en driftsbudget som skulle innehålla
en ekonomisk fördelning mellan sjukhusets olika verksamheter. Det är viktigt för att styrelsen
ska få insyn och möjlighet att fatta kloka beslut. Det är styrelsen som har ansvaret för
personalens arbetsmiljö, patienternas tillgänglighet och för att lasarettet har en ekonomi i
balans.
Alliansen har i regionfullmäktige beslutat att vården ska effektiviseras med två procent. Vi
yrkade i styrelsen på att det skulle framgå i budgeten hur detta skulle gå till och att det skulle
finnas en beskrivning av hur det påverkade olika områden i vården.
Då våra yrkanden inte fick gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona

Mecide Özer

Protokollsanteckning gällande ”Verksamhetsplan och
internbudget samt internkontrollplan 2019 Sjukhusstyrelsen
Landskrona”, ärende 5, Sjukhusstyrelsen Landskrona 2019-03-01
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet då vi hade ett eget budgetförslag
som inneburit andra satsningar och prioriteringar.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
2019-03-01

Ärende 9. Initiativärende om yttrande på planeringsdirektiv
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona reserverar sig med förmån för eget förslag
till beslut och vill föra följande synpunkter till protokollet.
Alliansens förslag till budgetprocess som fastställdes på regionstyrelsen i februari, innebar att
sjukvårdsnämnderna och styrelserna inte skulle yttra sig på regionstyrelsens
planeringsdirektiv. Vi socialdemokrater yrkade att sjukvårdsnämnderna skulle yttra sig på
planeringsdirektiven till HSN och att HSN sedan skulle skriva ett samlat yttrande till
regionstyrelsen. Det yrkade Alliansen avslag på.
Efter att frågan avgjordes i regionstyrelsen lämnade Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse
Landskrona in initiativärende om att styrelsen ändå skulle få yttra sig över
planeringsdirektiven. Detta har nu besvarats och inte bifallits. Beskedet är istället att styrelsen
kommer kunna yttra sig över HSN:s yttrande. Men än så länge har HSN inte fattat något
beslut om att skicka ut sitt yttrande på remiss till sjukhusstyrelserna så det finns fortfarande
stora oklarheter.
Alliansen har till viss del anpassat sig efter våra krav vilket är bra men vi är inte nöjda. Det
vore rimligare att styrelsen fick yttra sig över regionbidragsfördelningen och föra fram de
specifika behov som finns i Landskrona så att underlaget inför HSN:s beslut blir väl
underbyggt.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona

Mecide Özer

