Sjukhusstyrelse Landskrona
PROTOKOLL §§ 36-47
Datum

2020-1 2-1 1
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Landskronas
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-11 kl.9-14:30
Öresund, Plan 5, Lasarettet i Landskrona

Beslutande
Warda Fatih (C), ordförande
Marie Weibull kornias (M), 1:e vice ordförande
Mecide Özer (S), 2:e vice ordförande
Suzana Axeheim (M), tjänstgörande ersättare för Farishta Sulaiman (M) § 36-43
Cecilia Engström (KD), tjänstgörande ersättare för Farishta Sulaiman (M) § 4447
Anders Svärd (S) kl.9-12
Eva Örtegren (S), tjänstgörande ersättare för Anders Svärd (S) kl.12:45-14:30
Mona Olin (SD)
Ersättare
Johan Hallberg Berndtsson (S)
Ingrid Ekström (SD)
Övriga
Rickard Claesson, sjukhuschef
Elisabeth Aidemark, kanslichef
Darko Novoselic, ekonom
Susanne Silversand, HR-specialist
Anna-Karin Persson, verksamhetschef kl.9-10
Anneli Bryggt, handläggare kl.12:45-13:30
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Lovisa Eriksson, sekreterare
Lene Rosén, Kommunal

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 1 2
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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§ 36 Val av justeringsperson
Mecide Özer (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 37 Verksamhetsinformation
·
·
·
·
·

Verksamhetspresentation regionalt OP-team, Anna-Karin Persson
Sjukhuschef informerar, Rickard Claesson
Aktuella siffror gällande tillgänglighet, ekonomi, personal och
sjukfrånvaro, Rickard Claesson, Darko Novoselic, Susanne Silversand
Intern kontroll – gåvor och representation, Elisabeth Aidemark
SDV på Lasarettet i Landskrona, Annelie Bryggt

§ 38 Anmälan av informationshandlingar okt-dec 2020 SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona lägger inkommen information till
handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-04
§ 39 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos SHS Lkr
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande rapport för jan-okt
2020 inklusive bilagor och lägger den med godkännande till
handlingarna.
Sammanfattning
Ärendet innehåller månadsrapport med analys och prognos för perioden jan-okt
2020 för verksamhet inom styrelsens verksamhetsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-20
2. Månadsuppföljning 164 sjukhusstyrelse Landskrona 2010
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§ 40 Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 SHS
LKR
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer verksamhetsplan,
internbudget och intern kontrollplan 2021 för Landskrona lasarett.
Mona Olin (SD) deltar ej i beslutet
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna deltar ej i beslutet
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna och deltar ej i beslutet
och lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på verksamhetsplan, internbudget samt intern
kontrollplan för Lasarettet i Landskrona 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-09
2. Verksamhetsplan och internbudget 2021 Landskrona
3. Intern kontrollplan 2021 Landskrona

§ 41 Uppföljning av kontrollmoment intern kontrollplan 2020 SHS Lkr
Ärendenummer: 2020-POL000107
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande uppföljning av
utvalda kontrollmoment i styrelsens interna kontrollplan
Sammanfattning
Ärendet innehåller uppföljning av kontrollmoment Fakurahantering och
Remisser i Intern kontrollplan för Sjukhusstyrelse Landskrona 2020
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-09
2. Intern kontrollplan Sjukhusstyrelse Landskrona 2020
3. Tilläggsbeslut intern kontroll Sjukhusstyrelse Landskrona 2020-02-28
§ 42 Plan för planering och rapportering av intern kontrollplan 2021 SHS
LKR
Ärendenummer: 2019-POL000107
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Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner rutin planering och uppföljning
av intern kontroll.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag till rutin för planering och rapportering av intern
kontroll.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-09
2. Rutin för planering och rapportering av intern kontroll
3. Risker för uppföljning baserat på intern kontrollplan 2021 för lasarettet i
Landskrona
§ 43 Uppdaterad handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2021 SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000184
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande uppdatering av
handlingsplan för minskad sjukfrånvaro.
2. Sjukhusstyrelse Landskrona lägger uppföljning av sjukfrånvaro till
handlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar sjukhusstyrelsen om en uppdaterad handlingsplan med
åtgärder för minskad sjukfrånvaro, beslutad 2019-06-20 Dnr 1900146
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-10
2. Handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2021
3. Uppföljning sjukfrånvaro 2020

§ 44 Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans SHS Lkr
Ärendenummer: 2019-POL000122
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande uppdatering
av handlingsplan med åtgärder för en ekonomi i balans.
2. Sjukhusstyrelse Landskrona uppdrar åt sjukhuschef att till sammanträde
2021-02-17 återkomma med uppdatering av handlingsplan för ekonomi i
balans.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad skrivelse.
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Sammanfattning
Detta ärende innehåller en uppdatering av handlingsplan med åtgärder för en
ekonomi i balans, beslutad 2019-06-20 Dnr 1900146.
Yrkanden
Mecide Özer (S) yrkar avslag till den första att-satsen i ordförandes förslag till
beslut.
Ordförande ställer bifall mot avslag gällande den första att-satsen och finner att
nämnden beslutat enligt hennes förslag till beslut.
Votering begärs och sjukhusstyrelse Landskrona fastställer följande
voteringsordning:
Den som önskar bifall ordförandes förslag till beslut säger JA
Den som önskar bifall till Mecide Özers (S) avslagsyrkande säger NEJ
Voteringen utfaller med 4 JA-röster, 2 NEJ-röster.
Ja-röster gavs av: Marie Weibull Kornias (M), Cecilia Engström (KD, Mona
Olin (SD) och Warda Fatih (C)
Nej-röster gavs av: Mecide Özer (S), Eva Örtegren (S)
Därmed har sjukhusstyrelse Landskrona beslutat i enlighet med ordförandes
förslag till beslut i den första att-satsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-04
2. Uppdatering av handlingsplan med åtgärder för ekonomi i balans SHS LKR

§ 45 Digitaliseringsstrategi SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000501
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer digitaliseringsstrategi för 2021.
Sammanfattning
Ärendet innehåller strategi för lasarettets digitaliseringsarbete med mål inför
införandet av SDV i förvaltningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-20
2. Digitaliseringsstrategi Lasarettet i Landskrona 2021
3. Tabell digitaliseringsstrategi 2021
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§ 46 Plan för medborgardialog 2021 SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000235
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona fastställer plan för medborgardialog 2021.
Sammanfattning
Ärendet innehåller beslut om plan för medborgardialog för 2021. Med de
rådande restriktionerna och osäkerheten inför framtiden gällande möjligheten
till fysisk medborgardialog på grund av Covid-19 är planen att ses mer som en
viljeriktning inför nästa år. Sjukhusstyrelsen planerar för två aktivitet under
2021. Hur dessa aktiviteter ska genomföras kommer planeras närmare i
styrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-04
2. Plan för medborgardialog sjukhusstyrelse Landskrona 2021

§ 47 Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården (rapport nr 3 - 2020) SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000499
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona avger yttrande på granskning av
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i Region Skåne till
Region Skånes revisorer.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Landskrona har beretts möjlighet att yttra sig Region Skånes
revisorers granskning av kompetensförsörjningen i Region Skånes hälso- och
sjukvård.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-11
2. Yttrande 2020-11-11
3. Granskningsrapport Missiv
4. Granskningsrapport, sammanfattning
5. Granskningsrapport

Ordförande avslutar med att önska alla en god jul och tackar för arbetet i
styrelsen under det gånga året.
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Vid protokollet
Lovisa Eriksson
Sekreterare

Warda Fatih
Ordförande

Region Skåne

Mecide Özer
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-12-11

Ärende 5. Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 SHS LKR
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona vill föra följande synpunkter till protokollet:
Det finns en osäkerhet om hur pandemin kan komma att belasta vården 2021. Många
operationer och behandlingar har skjutits på framtiden och invånare har låtit bli att söka vård
av rädsla för att smittas. Detta kommer behöva hanteras under det kommande året. Sjukhuset i
Landskrona kan fylla en viktig roll när det gäller att arbeta av den uppskjutna vården för att
garantera att patienterna får vård i tid.
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnet gehör i regionfullmäktige hade samtliga
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de fått med alliansens budget. Vi socialdemokrater
står inte bakom de snäva budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse Landskrona. De
riskerar att leda till onödiga nedskärningar i sjukvården. Därför valde vi att inte delta i
beslutet om nästa års internbudget för sjukhusstyrelse Landskrona.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona:
Mecide Özer

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-12-11

Ärende 9. Uppdaterad handlingsplan för en ekonomi i balans
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet i sjukhusstyrelse Landskrona och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Sjukhusstyrelse Landskrona står inför påtagliga ekonomiska problem under nästa år till följd
av alliansstyrets underbudgetering av verksamheten. Sjukhuset ser under 2020 ut att gå mot
ett underskott på 16 miljoner kronor och det ekonomiska läget ser inte bättre ut nästa år.
Det finns åtgärder som kan medföra ett lägre underskott som även kan gagna verksamheten,
några sådana kan vara en minskad sjukfrånvaro eller att minska kostnaderna för inhyrd
personal. Men förslaget innehåller krav på nedskärningar i verksamheterna som inte är
förenliga med en ökad tillgänglighet för patienterna eller en bättre arbetsmiljö för våra
medarbetare. Ett exempel är att färre tjänster ska ersättas vid pensionsavgångar vilket medför
en ökad belastning på kvarvarande medarbetare och därmed en sämre arbetsmiljö eller ökade
kostnader för inhyrning. Förslaget om att förlänga den reducerade kapaciteten på
medicinavdelningen under sommaren med 50 procent rimmar illa med behovet av att arbeta
av den uppskjutna vård som blivit en allvarlig konsekvens av coronapandemin.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona:
Mecide Özer
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