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Sjukhusstyrelse Landskrona

Verksamhetsplan och internbudget samt
internkontrollplan 2019 sjukhusstyrelsen Landskrona
Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer verksamhetsplan och
internbudget 2019 för Landskrona lasarett.
2. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer internkontrollplan 2019 för
Landskrona lasarett och överlämnar den till regionstyrelsen.
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.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-21
2. Verksamhetsplan och internbudget 2019 Landskrona lasarett
3. Intern kontrollplan 2019 Landskrona lasarett
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Förutsättningar och uppdrag för sjukhusstyrelse Landskrona är fastställda dels
enligt beslut i regionfullmäktige 2018-12-10, Budget 2019 och verksamhetsplan
för åren 2020 till 2021, dels genom att hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-0214 beslutade om Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag för 2019.
Verksamhetsplan och internbudget för Lasarettet i Landskrona är ett samlat
styrdokument med en beskrivning över prioriterade områden och målsättningar
som lasarettet har att följa, analogt med Region Skånes övergripande
målsättningar och verksamhetsplan. Den utgår även från målsättningar och
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prioriteringar som framgår av Region Skånes samlade hälso- och
sjukvårdsuppdrag.
Enligt reglementet för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne, fastställt av
regionfullmäktige 2018-12-10--11, ska sjukhusstyrelsen fastställa och följa upp
en årlig internkontrollplan och rapportera till regionstyrelsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ekonomiska konsekvenser och finansiering framgår i verksamhetsplan och
internbudget 2019.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga omedelbara miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL förhandling slutförs lokalt.
Uppföljning

Uppföljning och analys av verksamheten sker genom
uppföljningsindikatorer som är kopplade till de övergripande målen i
Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2019. Uppföljning delårsoch årsredovisning.

Warda Fatih
Ordförande

Thomas Persson
Sjukhuschef

Region Skåne

