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Beslutande
Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande
Annette Linander (C)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Niclas Nilsson (SD)
Sara Svensson (V)
Mätta Ivarsson (MP)

Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Tony Carlin, divisionschef
Rita Jedlert, strateg
Anna Appelgren, sekreterare

§ 6 Val av justeringsperson
Ingrid Lennerwald (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2 (3)

2021-02-19

§ 7 Analys avseende förutsättningarna för senareläggning av strategiska
investeringar
Ärendenummer: 2020-POL000532
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
1. Beredningen antar föreliggande yttrande och överlämnar det till
regionstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Beredningen har vid upprepade tillfällen framhållit behovet av en långsiktig
plan för den framtida hälso- och sjukvården i Region Skåne. Den pågående
pandemin understryker behovet av detta både för att ha en beredskap för
att kunna erbjuda den vård som behövs men också för att planering av
vårdinrättningar och sjukvårdens innehåll måste gå hand i hand med tanke på
den långa planeringshorisonten för byggnation. Beredningen har i tidigare
återrapporteringar konstaterat en planeringshorisont på minst tio år från beslut
till färdig byggnad att flytta in i.
Investeringar i nya fastigheter har ett samband med löpande fastighetsunderhåll
samt även den byggplanering som sker inom ramen för varje sjukhus egen pott.
Beredningen är ett av flera politiska organ som ska avge yttrande i frågan och
någon avstämning kring prioriteringarna med de övriga politiska organen har
inte skett. Beredningen har tillgång till skriftligt underlag och har haft muntlig
föredragning från respektive förvaltning. Efter genomgång prioriterar
beredningen följande för fortsatt arbete:
Fortsatt planering av FORTH med ett års fördröjning på grund av
pandemin och planärende i Hässleholms kommun
● Fortsatt arbete med barn- och ungdomsmedicin i Malmö
● Neonatal och förlossning i Lund
● Psykiatrin på södra området i Malmö
●

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-19
2. Uppdrag översyn investeringar BFSS 2021-02-09
3. Protokollsutdrag från regionstyrelsen, 2020-12-10, § 240

Vid protokollet
Anna Appelgren

Region Skåne

Datum

3 (3)

2021-02-19

Sekreterare
Justerat 2021-03-07

Stefan Lamme
Ordförande

Region Skåne

Ingrid Lennerwald

