Protokoll
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnd

2021-02-24

Plats och tid

Digitalt möte via Skype (RK Lodjuret) kl. 10:00-12:00

Beslutande ledamöter

Jan Lahenkorva (S) (ordförande)
Per-Ewert Olsson Björk (C) (vice ordförande)
Ann-Charlotte Granath (M) (2:e vice ordförande)
Linnéa Wickman (S)
Anders Bergsten (S)
Annika Huber (S)
Richard Carlsson (SD)
Kent Olsson (SVG)
Kristina Sjöström (V)
Ingemar Kalén (KD)
Helena Englund (L)
Remzija Kolasinac (S) ersätter Shida Kinuka (S)
Elizabeth Puhls (SD) ersätter Latifa Löfvenberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Unborg (M)
Birgitta Medin (M)
Joakim Westlund (C)

Övriga närvarande

Johan Kaarme (Hälso- och sjukvårdsdirektör)
Janet Kling (Sekreterare)
Tommy Stokka (Stabschef)
Dennis Jönsson (Handläggare)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare)
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Janet Kling

Ordförande

................................................
Jan Lahenkorva

……………………………………….

Justerande

................................................
Richard Carlsson

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Underskrift

.................................................
Janet Kling

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Richard Carlsson

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

§34
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§34

Motion - Utveckling av BB-födelsehus / barnahus vid Bollnäs sjukhus BESLUT (RS 2020/2133)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Motionen avslås.

Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SvG:



Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla
förlossningsvården vi Bollnäs sjukhus på liknande sätt som man gör vid Lycksele
sjukhus



Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta del av andra små förlossningskliniker i Sverige
och redovisa hur man kan utveckla förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus



Att målet ska vara att kunna återöppna förlossningsvård i Bollnäs

Region Gävleborg följer kontinuerligt utvecklingen inom aktuellt verksamhetsområde.
Utvecklingen av vård före förlossning och efter förlossning i Bollnäs, är resultat av bl.a. sådan
omvärldsbevakning av andra aktörers arbete. Det föreligger inte förutsättningar att, vid sidan
av dagens befintliga förlossningsavdelningar, öppna förlossningsenhet i Bollnäs.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Motionen avslås.
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Yrkanden

Ingemar Kalén (KD) yrkar bifall till motionens första attsats och avslag till övriga attsatser
Kent Olsson (SVG) yrkar bifall till motionen

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag om avslag till motionen mot Ingemar
Kalén (KD) yrkande om bifall till motionens första attsats och avslag till övriga attsatser samt
Kent Olssons (SVG) bifall till motionen. Varje attsats beslutas var för sig.



Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla
förlossningsvården vi Bollnäs sjukhus på liknande sätt som man gör vid Lycksele
sjukhus
o Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag



Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta del av andra små förlossningskliniker i Sverige
och redovisa hur man kan utveckla förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus
o Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag



Att målet ska vara att kunna återöppna förlossningsvård i Bollnäs
o Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag

Beslutsunderlag




Svar på motion Motion - Utveckling av BB-födelsehus _ barnahus vid Bollnäs
sjukhus
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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