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§ 146

Val av protokolljusterare
Maria Salmgren (m) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 147

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter tillägg med ärendena:
 Begäran om extra styrelsesammanträde vecka 33 om den ekonomiska situationen.
 Samverkan med Luleå kommun om matproduktion.

§ 148

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 149

Förutsättningarna för
förlossningsverksamhet i Kiruna, Piteå
och Kalix
Dnr 1040-03

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige har i Landstingsplan 2003 uppdragit åt landstingsstyrelsen att kartlägga förutsättningarna för förlossningsverksamhet i Kiruna,
Piteå och Kalix.
I underlaget ska finnas:
 Utvärdering av konsekvenserna av nedläggningen av BB-enheterna i
Kiruna, Piteå och Kalix.
 En redovisning av förutsättningarna för förlossningsverksamhet i respektive kommun vad gäller kostnader för personal, utrustning och lokaler.
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 En redovisning av kvaliteter, kostnader, möjligheter och var försöksverksamhet av typ ABC-klinik, födestugor enligt norsk modell eller liknande
kan införas.
 En beskrivning av effekterna för BB-enheterna i Sunderbyn och Gällivare
av ovan nämnda verksamheter.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
Ärendet återremitteras för att till landstingsfullmäktige i november, där budgeten för 2004 slutligt fastställs, ge underlag för prövning av möjligheterna
att:
 Öppna ytterligare en förlossningsenhet i länet.
 Införa barnmorskebaserade utvecklingsprojekt inom förlossningsvården på
de två övriga orterna.
Kostnaderna för ovanstående åtgärder ska sammanvägas med de samlade besparingsåtgärder som krävs och de övriga behov av satsningar som finns
inom landstingets övriga verksamhetsområdena.
----------------------------------------------------På förslag av Maria Salmgren (m) och Kenneth Backgård (ns) ajourneras
sammanträdet för överläggningar kl 8.10–8.40.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Yvonne Stålnacke (s):
 Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Monica Carlsson (v) och Agneta Granström (mp):
Fullmäktige föreslås besluta:
 Att öppna Kiruna BB.
 Att uppdra åt en grupp barnmorskor att ta fram ett underlag på utvecklingsprojekt för förlossningsverksamhet med ett glesbygdsperspektiv i Piteå
och Kalix. Underlaget ska vara klart senast oktober 2003.
 Att finansieringen av öppnandet av BB samt utvecklingsprojektet hänvisas
till tilläggsbudgeten som ska antas i november 2003.
Yrkande 3

Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m) och Stefan Tornberg ( c):
 Förlossningsverksamheten i Kiruna, Piteå och Kalix återöppnas.
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Yrkande 4

Jens Sundström (fp):
 Förlossningsverksamheten i Piteå återöppnas då ekonomin utifrån de nationella prioriteringsreglerna medger det.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
Omröstning begärs.
Omröstning företas, varvid ja-röst gäller för bifall till yrkande 1 och nej-röst
för bifall till yrkande 3.
Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster för bifall till yrkande 1 och 6 nej-röster för bifall till yrkande
3 antas yrkande 3. Fyra ledamöter avstår från att rösta.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Yvonne Stålnacke (s)
Kenneth Backgård (ns)
Kent Ögren (s)
Margareta Henricsson (ns)
Marita Björkman (s)
Doris Sevä-Messner (ns)
Monica Carlsson (v)
Maria Salmgren (m)
Folke Spegel (s)
Ann-Christine Åström (ns)
Bengt Ek (s)
Stefan Tornberg (c)
Agneta Granström (mp)
Maria Holmquist (v)
Jens Sundström (fp)
Summa

Ja
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

5

6

x
x
x
4

-----------------------------------------------------

Beslut
Landstingsstyrelsens beslutsförslag till fullmäktige:
Förlossningsverksamheten i Kiruna, Piteå och Kalix återöppnas.
Reservationer

Av samtliga ja-röstande till förmån för yrkande 1.
Särskilt yttrande

Av Monica Carlsson (v), Maria Holmquist (v) och Agneta Granström (mp):
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Vårt förslag innebär att förlossningsverksamheten i länet ska utvecklas. Det
ska gagna hela länets förlossningsverksamhet. Ett glesbygdsperspektiv ska
finnas för att öka kvaliteten för blivande mödrar, barn samt fäder som idag
har långa avstånd till BB.
Vårt förslag går ut på att knyta ihop hela vårdkedjan, graviditet - förlossning eftervård där fokus flyttas till att kvinnor föder och barnmorskor bistår och
stödjer.
 Vi vill att BB i Kiruna öppnas.
 Vi vill ge barnmorskorna ett uppdrag att ta fram ett underlag på hur utvecklingsprojekt ska utformas konkret. Ett glesbygdsperspektiv ska finnas
med. Underlaget ska vara klart senast oktober 2003.
 Finansieringen av öppnandet av BB samt utvecklingsprojekten hänvisas till
tilläggsbudgeten som antas i november 2003.

§ 150

Begäran om extra
styrelsesammanträde vecka 33 om
den ekonomiska situationen
Dnr 1485-03

Ärendebeskrivning
Jens Sundström (fp) lämnar in följande skrivelse:
Utifrån den information som landstingsstyrelsen fick angående åtgärder mot
det prognostiserade underskottet för år 2003 vid förra styrelsemötet ser vi ett
akut behov av att arbeta fram och politiskt besluta ett åtgärdsprogram i syfte
att rädda årets budget. De förslag som informerades om från verksamhetens
sida är för lite och ger resultat för sent.
Landstingsstyrelsen har ett tydligt uppdrag från fullmäktige när det gäller att
klara årets budget för att säkra framtidens sjukvård. För att klara detta behöver styrelsen vidta ytterligare åtgärder. Styrelsen ska använda det extra sammanträdet till att gå igenom alla förslag som redan presenterats, nya åtgärdsförslag och gå igenom vilka kostnader som fortfarande är påverkbara för innevarande år. Med denna hantering har vi en reell chans att till vårt ordinarie
sammanträde den 27 augusti ha ett politiskt åtgärdsprogram klart för beslut
som kan ge den besparingseffekt som krävs för att klara årets budget.
Landstingsstyrelsen behöver ytterligare befogenheter i sitt arbete med ett åtgärdsprogram. Därför kommer folkpartiet begära att fullmäktige ger styrelsen
delegation på att omfördela mellan budgetramarna där så är nödvändigt för
att klara årets budget.
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Förslag

Ett extra styrelsesammanträde planeras in under vecka 33 för att fastställa
vilka åtgärder som krävs för att klara landstingets budgetram.

-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande 1

Yvonne Stålnacke (s):
Förslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns) och Maria Salmgren (m):
Förslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
-----------------------------------------------------

Beslut
Förslaget bifalls.

§ 151

Samverkan med Luleå
kommun om matproduktion
Dnr 1484-03

Ärendebeskrivning
Jens Sundström (fp) föreslår att landstingsstyrelsen uppdrar åt landstingsrådet
Kent Ögren och chefen för division Service Göran Wallo att omedelbart kontakta Luleå kommun för att ta upp frågan om en samverkan kring matproduktionen.

Beslut
Förslaget bifalls.
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