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Beslutande
Warda Fatih (C), ordförande
Marie Weibull Kornias (M), 1:e vice ordförande
Mecide Özer (S), 2:e vice ordförande
Elisabeth Kullenberg (M)
Anders Svärd (S)
Ingrid Ekström (SD, tjänstgörande ersättare för Mona Olin (SD)
Ersättare
Suzanna Axeheim (M)
Cecilia Engström (KD)
Eva Örtegren (S)
Johan Hallberg Berndtsson (S)
Ingrid Ekström (SD)
Övriga
Rickard Claesson, sjukhuschef
Elisabeth Aidemark, kanslichef
Darko Novoselic, ekonom
Susanne Silversand, HR-specialist
Linus Hannedahl, politisk sekreterare (C)
Lovisa Eriksson, sekreterare
Birgitta Palm, facklig representant
Greger Linander, hälso- och sjukvårdsstrateg (deltog under punkt §9)
Petra Vogt, biträdande primärvårdschef (deltog under punkt §9)
Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg (deltog under punkt §9)
Lars Nilback, verksamhetschef (deltog under punkt §9)

§ 8 Val av justeringsperson

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
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Mecide Özer (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 9 Verksamhetsinformation
-

Sjukhuschef informerar, Rickard Claesson
Information mobila team, Greger Linander
Information styrning av vårdval, Johanna Linde
Lägesrapport OP samt information kring samordnade patienter, Lars
Nilback

§ 10 Anmälan av informationshandlingar SHS LKR - maj
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Styrelsen lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-16

§ 11 Månadsuppföljning med analys och prognos mars 2021 SHS LKR
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande rapport för jan-mars
2021 inklusive bilagor och lägger den med godkännande till
handlingarna.
Sammanfattning
Ärendet innehåller månadsrapport med analys och prognos för perioden janmars 2021 för verksamhet inom styrelsens verksamhetsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-15
2. Månadsuppföljning sjukhusstyrelse Landskorna

§ 12 Uppföljning handlingsplan för en ekonomi i balans SHS LKR
Ärendenummer: 2019-POL000122

Region Skåne

Datum

3 (5)

2021-05-07

Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner uppföljningen av handlingsplan
för en ekonomi i balans och lägger informationen till handlingarna.
2. Sjukhusstyrelse Landskrona uppdaterar handlingsplan för en ekonomi i
balans enligt liggande förslag.
Reservationer
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig till förmån
för eget yrkande och inlämnar skriftlig reservation till protokollet
Sammanfattning
Ärendet innehåller en uppföljning av handlingsplan för en ekonomi i balans som
Sjukhusstyrelse Landskrona fattade beslut om 2020-12-11.
Yrkande
Mecide Özer (S) yrkar att tillskriva regionstyrelsen och ansöka om kompensation för de underskott som uppstått till följd av att tilldelad ekonomisk ram inte
överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget.
Ordförande ställer ovanstående yrkande mot ordförandes förslag i andra beslutspunkten och finner att styrelsen 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) yrkande säger NEJ
Voteringen utfaller med 3 JA-röster, 3 NEJ-röster.
Ja-röster gavs av: Marie Weibull Kornias (M), Elisabeth Kullenberg (M), och
Warda Fatih (C)
Nej-röster gavs av: Mecide Özer (S), Anders Svärd (S) och Ingrid Ekström (SD)
Med ordförandes utslagsröst har styrelsen beslutat i enlighet med hennes förslag
till beslut.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-23
2. Uppföljning handlingsplan

§ 13 Uppföljning handlingsplan för minskad sjukfrånvaro 2021 SHS LKR
Ärendenummer: 2020-POL000184
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner uppföljningen av handlingsplan
för minskad sjukfrånvaro och lägger informationen till handlingarna
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Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Landskrona beslutade på styrelsemötet den 11 oktober 2020 om
en uppdaterad handlingsplan för att minska sjukfrånvaron. Ärendet visar på
nuvarande siffror gällande sjukfrånvaron och uppföljning av handlingsplanen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-29
2. Uppföljning handlingsplan

§ 14 Uppföljning särskilda kontrollmoment intern kontrollplan 2021 SHS
LKR
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner uppföljningen av särskilda
kontrollmoment, intern kontrollplan 2021 och lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Vid Sjukhusstyrelse Landskronas styrelsemöte 2020-12-11 beslutades om plan
för planering och rapportering av intern kontrollplan. Ärendet innehåller
uppföljning av de kontrollmoment som enligt beslut om intern kontrollplan
2021 ska rapporteras vid vartannat sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-23
2. Uppföljning särskilda kontrollmoment, intern kontrollplan 2021

§ 15 Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av
samordnade insatser - regionrapport (rapport nr 18 - 2020) SHS LKR
Ärendenummer: 2021-POL000112
Sjukhusstyrelse Landskronas beslut
1. Sjukhusstyrelse Landskrona avger yttrande på granskning av samverkan
kring barn och unga med behov av samordnade insatser till Region
Skånes revisorer.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Landskrona har beretts tillfälle att yttra sig över granskning av
samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser och ge svar
på vilka åtgärder sjukhusstyrelsen avser vidta med anledning av granskningens
resultat och de rekommendationer som ges. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i
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enlighet med lagar och gemensamma regelverk.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-15
2. Yttrande 2021-04-05
3. Granskningsrapport Missiv
4. Granskningsrapport, sammanfattning
5. Granskningsrapport

Vid protokollet
Lovisa Eriksson, sekreterare

Warda Fatih
Ordförande
Mecide Özer
2:e vice ordförande

Region Skåne
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-05-07

Ärende 5. Uppföljning handlingsplan för en ekonomi i balans SHS LKR
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Det är tydligt att sjukhusets tilldelade ekonomiska ram inte står i proportion till kostnaderna
för uppdraget. Prognosen för 2021 visar på ett underskott om 6 miljoner kronor. Revisionen
har riktat kritik mot regionstyrelsen när det gäller den ekonomiska styrningen av den skånska
sjukvården. Revisionen poängterar att tidigare års tilldelade budgetar för sjukvården inte varit
realistiska. Sjukhusets prognostiserade underskott visar att denna problematik kvarstår.
Vi socialdemokrater yrkade genom en tilläggsattsats att sjukhusstyrelsen skulle vända sig till
regionstyrelsen och be om en ekonomisk ram som bättre harmonierade med uppdraget. Det
finns annars en risk att den återkommande underfinansieringen går ut över kvalitet och
tillgänglighet i sjukvården. Då vårt förslag ej vann gehör valde vi att reservera oss mot
beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Landskrona:
Mecide Özer

Yrkande
Socialdemokraterna i Region Skåne
2021-05-07

Ärende 5. Uppföljning handlingsplan för en ekonomi i balans SHS LKR
Socialdemokraterna yrkar att sjukhusstyrelse Landskrona beslutar:
Att tillskriva regionstyrelsen och ansöka om kompensation för de underskott som uppstått till
följd av att tilldelad ekonomisk ram inte överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget

