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Protokoll från sjukhusstyrelse Landskronas
sammanträde
Tid:

2019-06-20 09.00-12:00

Plats:

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)
Övriga
Thomas Persson, sjukhuschef
Lars Nigelius, ekonom
Jenny Österlind, verksamhetscontroller
Susanne Silversand, HR-specialist
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Fredrik Kymle, facklig representant SACO
Annika Keijsner, facklig representant TCO
Jonas Tengsmar, verksamhetschef §25
Lovisa Eriksson, sekreterare

§ 24 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
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§ 25 Verksamhetsinformation

1. Mobilt läkarteam.
Jonas Tengsmar, verksamhetschef
2. Sjukhuschefen informerar.
Thomas Persson, sjukhuschef
3. Information om arbetsmiljölagstiftningen.
Susanne Silversand, HR-specialist

§ 26 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 2019-06-10

§ 27 Månadsuppföljning med prognos januari-maj 2019
Diarienummer 1900146

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer månadsuppföljning med
prognos och analys per maj månad för Lasarettet Landskrona.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning inklusive prognos för Lasarettet
Landskrona efter maj månad 2019.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-06-14
2. Månadsuppföljning per maj 2019

§ 28 Åtgärder för ekonomi i balans Landskrona lasarett handlingsplan
Diarienummer 1900146

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande handlingsplan
med åtgärder för en ekonomi i balans.
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Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckningar
Marlen Ottesen (SD) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar sjukhusstyrelsen om en handlingsplan med åtgärder
för en ekonomi i balans.
Yrkanden
Ordförande Warda Fatih (C) yrkar att sjukhusstyrelse Landskrona beslutar
enligt beslutet ovan.
Mecide Özer (S) yrkar återremiss av ärendet.
Ordföranden ställer först proposition på huruvida ärendet ska återremitteras
eller avgöras idag och finner att sjukhusstyrelse Landskrona har beslutat att
avgöra ärendet i dag.
Ordförande ställer därefter proposition på sitt förslag till beslut och finner
att sjukhusstyrelse Landskrona har bifallit hennes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-06-13
2. Åtgärder för en ekonomi i balans Lasarettet i Landskrona

§ 29 Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro Landskrona lasarett
Diarienummer 1900146

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande handlingsplan
för minskad sjukfrånvaro.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning bifogad reservation.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar sjukhusstyrelsen om en handlingsplan med åtgärder
för minskad sjukfrånvaro.
Yrkanden
Ordförande Warda Fatih (C) yrkar att sjukhusstyrelse Landskrona beslutar
enligt beslutet ovan.
Anders Svärd (S) yrkar, med instämmande av Mecide Özer (S) att det ska
tas fram en tydlig analys över varför Landskrona Lasarett har så hög
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sjukfrånvaro genom exempelvis en undersökning kring den organisatoriska
och psykosociala arbetsmiljön, förslagsvis tillsammans med de fackliga
organisationerna. Vi önskar också se en plan för vilka konkreta åtgärder som
ska vidtas för sjukskrivna samt vilka förebyggande åtgärder som tänker
vidta när undersökningen man tidigare nämnts är klar.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att sjukhusstyrelse
Landskrona har bifallit hennes förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-06-11
2. Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro

§ 30 Sammanträdesplanering 2019 - ändring och tillägg
Diarienummer 1801495

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer följande ändring och tillägg
av datum för styrelsens sammanträden under hösten 2019:
25 oktober (extra sammanträde)
11 december (ersätter tidigare beslutat datum 21 november)
Sammanfattning
För att uppfylla tidplanen om beslut av delårsrapport och nästa års budget
finns förslag om ändrade sammanträdesdatum under hösten 2019. Den 19
september kvarstår sedan tidigare planering och beslut. Ett extra
sammanträde läggs till den 25 oktober och sammanträdet den 21 november
flyttas till den 11 december.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-06-18
_____________________________________________________________
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Vid protokollet

Lovisa Eriksson
Sekreterare
Justeras 2019- 07-04

Warda Fatih
Ordförande

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona

Mecide Özer
2:e vice ordförande

SHS LKA 2019-06-20, § 28

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
2019-06-20

Ärende 5. Åtgärder för ekonomi i balans Landskrona lasarett
Månadsrapporten för maj månad visar på ett fortsatt stort underskott för Landskrona lasarett.
För att vända denna utveckling krävs en tydlig ekonomisk styrning som inte påverkar
tillgänglighet och kvalitet. Det är viktigt både för patienterna, personalen och för ekonomin. De
åtgärder som här presenterats vad gäller sjukhusstyrelse Landskrona, är inte utredda utifrån
sådana perspektiv.
Vi noterar särskilt att Landskrona lasarett sagt upp avtalet om servicevärdar med regionservice.
Det i en tid när Region Skåne, liksom hela Sverige, står inför stora utmaningar avseende
kompetensförsörjningen av vårdpersonal. Ett av områdena som vi arbetar med för att kunna
nyttja vårdpersonalens kompetens på bästa sätt är kompetensmixplanering. Det innebär att
regionen på ett strukturerat sätt ska uppgiftsväxla arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier och
föra in nya kompetenser i verksamheterna.
Arbetet med patientnära städ och måltidshantering på Landskrona lasarett hanteras idag av 12
servicevärdar. Enligt handlingsplanen ska de arbetsuppgifterna nu istället utföras av
vårdpersonal och i skrivningen står det att ”det medges tack vare färre vårdplatser”. För oss
Socialdemokrater är det ett högst märkligt sätt att skriva och resonera. Att se minskade
vårdplatser som en möjlighet och att det möjliggör för vårdpersonal att utföra arbetsuppgifter
som andra arbetsgruppen kan utföra vänder vi oss starkt emot.
Vi ser istället att arbetet med kompetensmixplanering ska fortsätta för att möjliggöra att
vårdpersonalens kompetens används på bästa sätt och arbetsuppgifter som inte är
vårdrelaterade ska utföras av annan personal än vårdpersonal. På det sättet kan vi i
förlängningen öppna upp fler vårdplatser.
Att avtalet nu sägs upp går tvärt emot det etablerade arbetet med kompetensmixplanering i
regionen.
Med anledning av det som beskriv ovan yrkade vi att handlingsplanen skulle återremitteras och
kompletteras med en risk och konsekvensanalys av de beskrivna åtgärderna. Då nämnden valde
att avslå vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i Landskrona sjukhusstyrelse
Mecide Özer

SHS LKA 2019-06-20, § 28

Protokollsanteckning
Landskrona sjukhusstyrelse 2019-06-20.
Ärende 5 ”Åtgärder för ekonomi i balans Landskrona lasarett handlingsplan”
Skånsk sjukvård står inför stora utmaningar med ett underskott på närmre 700
miljoner kronor. Sjukvården är i behov av mer resurser, men även nya arbetssätt. Vi
ser det som positivt att verksamheterna ständigt omvärderas i syfte att få till en
effektiv, väl fungerande organisation med kostnadskontroll.
Att man gör neddragningar av vårdplatser kan vi dock inte ställa oss bakom. Under
föregående mandatperiod minskade antalet vårdplatser med över 300 platser, vilket
får återverkningar i hela sjukvårdssystemet. Än om de kvarvarande platserna är
tillräckligt för att fullfölja närsjukvårdsuppdraget kvarstår faktum att vi har en
vårdplatsbrist i Skåne, vilket gör att patienter tyvärr behöver vårdas på annan plats
än sitt hemsjukhus. Landskrona sjukhus är inte heller förskonat från
överbeläggningar. I dagsläget behövs fler vårdplatser, inte färre, och tills en annan
organisering av vården är i full gång kommer tillgängligheten påverkas negativt av
sådana neddragningar, med större kostnadsökningar som följd.
Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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SHS LKA 2019-06-20, § 29

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
2019-06-20

Ärende 6. Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro Landskrona lasarett

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss.

För Socialdemokraterna i Landskrona sjukhusstyrelse
Mecide Özer

