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§ 152

Val av protokolljusterare
Lars Wikström (kd) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 153

Slutlig föredragningslista
Utdelad preliminär föredragningslista fastställs efter komplettering med ärendena:
 Förutsättningar för förlossningsverksamhet i Kiruna, Piteå och Kalix
(§ 158).
 Rehabiliteringsinsatser för Kent Ögren (§ 159).

§ 154

Närvarorätt
Det sista ärendet på föredragningslistan (§ 159) ska behandlas inom stängda
dörrar. Sammanträdet i övrigt är offentligt.

§ 155

Planeringsförutsättningar och
preliminära ekonomiska ramar för 2004
Dnr 4-03

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde landstingsplanen för år 2004 den 19 juni
2003.
Nästa steg i planeringsprocessen är att landstingsstyrelsen fastställer sin verksamhetsplan för år 2004. Det sker vid styrelsens sammanträde i november
2003.
För att ge styrelsen ett väl genomarbetat förslag till verksamhetsplan för det
kommande året är det nödvändigt att underlag för planen arbetas fram i en
process där verksamheter och medarbetare ges tillfälle att deltaga. Förutsättningarna för att innehållet i styrelsens verksamhetsplan ska genomföras kraftfullt bedöms öka väsentligt om medarbetarna ges tillfälle till engagemang på
ett tidigt stadium.
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Planeringsförutsättningar som innehåller strategiska mål, uppdrag samt preliminära ekonomiska ramar divisionerna har tagits fram. Dessa ska ligga till
grund för planeringsprocessen under sensommar och höst som ska utmynna i
förslag till verksamhetsplan för styrelsen 2004.

Förslag till beslut
Planeringsförutsättningarna fastställs.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 156

Återköp av
köksutrustning vid Sunderby sjukhus
Dnr 1493-03

Ärendebeskrivning
När Sodexho övertog kostverksamheten vid Sunderby sjukhus i april 2001
överlät landstinget köksutrustningen till bolaget för 12,1 mkr. Till överlåtelsen
kopplades en återköpsklausul som gav landstinget rätt att återköpa utrustningen vid avtalstidens utgång efter fem år för 5 mkr.
Sodexho har sagt upp avtalet om kostverksamheten i förtid. För att oavsett
driftsform säkerställa driften av sjukhusköket måste landstinget återköpa utrustningen. Eftersom återköpet sker i förtid blir priset 7,1 mkr.

Förslag till beslut
Utrustningen återköps för 7,1 mkr.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

5

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 24 JUNI 2003

§ 157

Kompletterande yttrande till
JO om handläggning av begäran om
utlämnande av vissa personalhandlingar
Dnr 664-03

Ärendebeskrivning
En anställd vid division Folktandvård har i anmälan till JO hemställt att JO
granskar divisionens handläggning av den anställdes begäran om utlämnade
av vissa personalhandlingar. På anmodan av JO yttrade sig landstingsstyrelsen den 29 april 2003 över vad som framförs i anmälan, genom att avge divisionschefens yttrande som eget yttrande.
JO har nu begärt att styrelsen ska göra en kompletterande utredning och inkomma med yttrande över hur den anställdes begäran om utfående av handlingar formellt har handlagts mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och 15 kap. 6–7 §§ sekretesslagen.
En kompletterande utredning har gjorts inom division Folktandvård och divisionschefen har lämnat nytt yttrande till landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen avger divisionschefens yttrande som eget yttrande.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Ajournering

Efter behandlingen av detta ärende ajourneras sammanträdet för överläggningar kl 9.55–10.15.
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§ 158

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.
 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.
Återremiss

Ärendet behandlades vid landstingsfullmäktiges sammanträden den 18 juni
2003, varvid fullmäktige beslutade om återremiss för att till ett kommande
landstingsfullmäktige 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 verksamhetsområden.
Begäran om att BB-frågan ska tas upp till
behandling vid styrelsesammanträdet den 24 juni 2003

Jens Sundström (fp) har i en skrivelse begärt att frågan ska tas upp vid styrelsesammanträdet den 24 juni 2004 och föreslagit att beslutet ska vara att Piteå
BB ska öppnas då ekonomin utifrån de nationella prioriteringsreglerna så tilllåter.
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Förslag till beslut
1 Öppning av förlossnings/BB-verksamhet vid Kiruna sjukhus ska beredas.
Beredningen ska ske med avseende på ekonomiska konsekvenser, inklusive
finansiering, möjligheter att bemanna verksamheten samt tillgång till lämpliga lokaler och behovet av investeringar.
2 Förutsättningarna att införa barnmorskebaserade utvecklingsprojekt inom
förlossningsvården i Piteå och Kalix ska beredas.
3 Beredningen ska redovisas till landstingsstyrelsen senast i oktober 2003
och landstingsfullmäktige i november 2003.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Yvonne Stålnacke (s):
 Beslutsförslaget, som är ett gemensamt förslag från (s), (v) och (mp), bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m), Elisabeth Fjällström (c) och
Lars Wikström (kd):
 Förlossningsverksamheten i Kiruna, Kalix och Piteå återöppnas.
Propositionsordning

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

Beslut
1 Öppning av förlossnings/BB-verksamhet vid Kiruna sjukhus ska beredas.
Beredningen ska ske med avseende på ekonomiska konsekvenser, inklusive finansiering, möjligheter att bemanna verksamheten samt tillgång
till lämpliga lokaler och behovet av investeringar.
2 Förutsättningarna att införa barnmorskebaserade utvecklingsprojekt
inom förlossningsvården i Piteå och Kalix ska beredas.
3 Beredningen ska redovisas till landstingsstyrelsen senast i oktober 2003
och landstingsfullmäktige i november 2003.
Reservationer

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), Doris Sevä-Messner
(ns), Ann-Christine Åström (ns), Maria Salmgren (m), Elisabeth Fjällström
(c) och Lars Wikström (kd) till förmån för yrkande 2.
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§ 159

Rehabiliteringsinsatser för Kent Ögren
Dnr 1501-03

Ärendebeskrivning
Landstingsrådet Kent Ögren har med anledning av konstaterade alkoholproblem av landstinget erbjudits behandling vid Nämndemannagården.

Förslag till beslut
Vidtagna åtgärder godkänns.
-----------------------------------------------------

Yrkande och propositionsordning
Yrkande

Kenneth Backgård (ns), Maria Salmgren (m) och Elisabeth Fjällström (c):
 Ärendet bordläggs till dess att landstingsfullmäktige kompletterat regelverket på bl a denna punkt.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om bordläggning och finner
att det avslås.
Därefter ställer ordföranden proposition på beslutsförslaget och finner att det
antas.
-----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

På grund av jäv deltar Kent Ögren (s) inte i, och är inte närvarande vid, behandlingen av ärendet.
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