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Beslutande
Warda Fatih (C), ordförande
Hans-Bertil Sinclair (M), 1:e vice ordförande
Mecide Özer (S), 2:e vice ordförande
Farishta Sulaiman (M)
Anders Svärd (S)
Marlen Ottesen (SD)
Ersättare
Suzana Axeheim (M)
Cecilia Engström (KD)
Eva Örtegren (S), deltog via länk
Ingrid Ekström (SD)
Övriga
Jonas Tengsmar, tf. sjukhuschef
Jenny Österlind, verksamhetscontroller
Viveka Bredhe, ekonom
Susanne Silversand, HR-specialist
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Lovisa Eriksson, sekreterare

Innan mötet öppnades fick styrelsen besök av vårdval hud. De berättade om sitt
arbete och hur deras vardag på mottagningen ser ut.

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se
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§ 21 Val av justeringsperson
Mecide Özer (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 22 Verksamhetsinformation
-

Sjukhuschef informerar

-

Månadsuppföljning per april

-

Månadsuppföljning med prognos jan-maj

-

Medborgardialog, presentation och diskussion

§ 23 Anmälan av informationshandlingar mars-juni SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona lägger inkomna informationshandlingar till
handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-05

§ 24 Handlingsplan för en ekonomi i balans SHS Lkr
Ärendenummer: 2019-POL000122
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande uppföljning av
handlingsplan med åtgärder för en ekonomi i balans.
2. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande uppdatering av
handlingsplan med åtgärder för en ekonomi i balans.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Detta ärende innehåller uppföljning av handlingsplan med åtgärder för en
ekonomi i balans, beslutad 2019-06-20 Dnr 1900146. Ärendet innehåller även
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en uppdatering med nya åtgärder för en ekonomi i balans.
Yrkanden
Mecide Özer (S) yrkar att planerade besparingar pausas för att sjukvården istället ska kunna fokusera på den pågående coronapandemin.
Ordförande ställer ovanstående yrkande mot ordförandes förslag till beslut i
andra att-satsen, gällande godkännande av uppdatering av handlingsplan med
åtgärder för en ekonomi i balans, och finner att sjukhusstyrelse Landskrona beslutat i enlighet med hennes förslag till beslut.
Votering begärs och sjukhusstyrelse Landskrona fastslår följande propositionsordning:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande svarar JA
Den som vill bifalla Mecide Özers (S) yrkande svarar NEJ
Ja-röster ges av:
Farishta Sulaiman (M), Marlen Ottesen (SD), Hans-Bertil Sinclair (M), Warda
Fatih (C)
Nej-röster ges av:
Mecide Özer (S), Anders Svärd (S)
Därmed har styrelsen beslutat i enlighet med ordförandes förslag.
Mecide Özer yrkar även att sjukhusstyrelsen tillskriver regionstyrelsen och ansöker om kompensation för de extra kostnader som beräknas uppstå som följd
av coronapandemin.
Ordförande ställer tilläggsyrkandet mot avslag och finner att sjukhusstyrelsen
beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Votering begärs och sjukhusstyrelse Landskrona fastslår följande propositionsordning:
Den som vill bifalla ordförandes yrkande svarar JA
Den som vill bifalla Mecide Özers (S) yrkande svarar NEJ
Ja-röster ges av:
Farishta Sulaiman (M), Marlen Ottesen (SD), Hans-Bertil Sinclair (M), Warda
Fatih (C)
Nej-röster ges av:
Mecide Özer (S), Anders Svärd (S)
Därmed har styrelsen beslutat avslå tilläggsyrkandet från Mecide Özer (S)
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-05
2. Uppföljning av Åtgärder för ekonomi i balans SHS LKR
3. Nya åtgärder för en ekonomi i balans SHS LKR
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§ 25 Kompetensförsörjningsplan SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000010
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona antar redovisad kompetensförsörjningsplan
2020 för Landskrona Lasarett.
Sammanfattning
Lasarettet i Landskrona har tagit fram en kompetensförsörjningsplan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-15
2. Kompetensförsörjningsplan Region Skåne 2020
3. Kompetensförsörjningsplan SHS LKR

§ 26 Specialistmottagning för familjär hyperkolesterolemi (FH)
Ärendenummer: 2019-POL000078
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona avger yttrande på hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag att ge sjukhusstyrelse SUS utökat regionalt
uppdrag avseende en specialistmottagning för Familjär hyperkolestrolemi
och lämnar över yttrandet till hälso-och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören har efter samråd med sjukhusen i Region Skåne
tagit fram plan för införande av specialiserad mottagning för Familjär
Hyperkolestrolemi, Sjukhusstyrelse Landskrona ställer sig bakom förslaget om
införande av mottagning men inte föreslagen finansieringsmodell.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-05
2. Yttrande 2020-06-05
3. HSN beslutsförslag 2020-03-25

Ärende gällande månadsuppföljning per maj med analys och prognos kunde inte
färdigställas i tid för sammanträdet. Ledamöterna fick information gällande de
aktuella siffrorna i uppföljningen och kunde under mötet ställa frågor. Eftersom
uppföljningen är en standardiserad mall från koncernkontoret kunde inte
sjukhusstyrelsen ta beslut om innehållet i den specifika rapporten när underlaget
inte fanns tillgängligt.
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Vid protokollet
Justeras 2020-06-16

Lovisa Eriksson
Sekreterare

Warda Fatih
Ordförande

Region Skåne

Mecide Özer
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-06-12

Ärende 4. Handlingsplan för en ekonomi i balans SHS Lkr
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Regionfullmäktige har antagit en tilläggsbudget för Region Skåne för att fördela cirka 900
miljoner kronor i extra statsbidrag. Pengarna har tillfallit regionstyrelsen. Vi socialdemokrater
anser att vården bör få ut dessa pengar så snart som möjligt för att kunna täcka ökade
kostnader till följd av den pågående coronapandemin.
Vi socialdemokrater ville därför att SHS Landskrona skulle vända sig till regionstyrelsen och
begära kompensation för den extra kostnad sjukhuset fått till följd av pandemin.
Vi yrkade även att planerade besparingar ska pausas under den pågående krisen. Vi
socialdemokrater är bekymrade över vilka signaler som skickas ut till våra medarbetare och
patienter när sjukvården måste spara pengar mitt under en allvarlig kris.
Då detta yrkande inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona:

Mecide Özer

