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Landstingsfullmäktige 2004 - uppföljning av fattade beslut
Bakgrund, syfte
En uppföljning av verkställigheten av de beslut som fattas under ett år av landstingsfullmäktige ingår i den granskningsplan som landstingets revisorer fastställt. Rapporten innehåller en genomgång av årets sju fullmäktigemöten, och tar upp beslutsärenden och
besvarade motioner. Interpellationer, valärenden, föredragningar och annan form av
information tas inte upp i rapporten, utom det som gäller budget och verksamhetsplan.
Granskningens syfte är att kortfattat beskriva de beslut landstingsfullmäktige fattat under
ett verksamhetsår och hur de har verkställts.
Kommentarer till ärenden och besvarade motioner som lett till beslut under 2004.
De ”tunga” ärenden som fullmäktige haft att hantera under 2004, har förutom budgetfrågorna
som behandlas i annan revisionsrapport, rört upphandling och konkurrensutsättning.
Ärendena är kopplade till den gemensamma plattform som den politiska majoriteten haft
som utgångspunkt för sitt arbete.
I mars månad tilldelades bolaget ”Närsjukvård i Värmland AB” upphandlingskontrakt
avseende närsjukvård i Kristinehamn och Säffle. Verksamheten är i gång sedan 1 november
2004.
I juni beslutade fullmäktige att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra upphandling
av PCI-verksamhet, samt att införa ett familjeläkarprogram. Vad avser det senare är
avsikten att de första patientgrupperna skall börja registrera sig under januari 2005.
Vid fullmäktigemötet i november beslutades om ett ”Mångfaldsprogram – riktlinjer för
alternativa driftformer” och landstingsstyrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med
programmet.
Vid fullmäktiges möte den 1 december beslutades också att den laboratoriemedicinska
verksamheten skall konkurrensutsättas under året: (vilket innebär 2005).
Under året har fullmäktige också beslutat att tillsätta en nämnd, som gemensamt med övriga
Värmlandskommuner, skall hantera hjälpmedelsfrågor. Nämndens arbete har startats, och
man har under hösten 2004 haft sina två första sammanträden.
Under året har fullmäktige yttrat sig över fyra motioner, varv två anses bifallna. Detta bifall
består i att motionernas intentioner anses uppfyllda i pågående arbete, inte att några specifika
beslut tas kopplat till motionerna.
Sammanfattning
När det gäller de beslut som landstingsfullmäktige tagit under 2004, finner revisorerna inte
anledning att, redan vid ingången av 2005 ställa frågor angående verkställigheten. Det finns
dock anledning för revisorerna att följa utvecklingen av, och att hålla sig informerade om, ett
antal av ärendena.
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Landstingsfullmäktige 2004, beslut

Nr 1. 2 mars 2004
Ärenden
Samverkan mellan Värmlands kommuner och LiV
Ansökan om medlemskap i Kommuninvest Ek Förening

§
21
22

Sida
n
16
17

Kommentar
Bilda gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor med start den 1 juli 2004
Anta erbjudandet om medlemskap, betala in medlemsinsats om 2,7 Mkr med mera

Besvarade motioner
Inga vid detta möte

Nr 2. 15 mars 2004
Ärenden
Hantering av aktuella upphandlingsärenden
Upphandling av närsjukvård i Kristinehamn
Upphandling av närsjukvård i Säffle

32
32
33

Att hålla överläggningen i ärendena inom stängda dörrar
Att upphandlingskontrakt tilldelas Närsjukvård i Värmland AB
Att upphandlingskontrakt tilldelas Närsjukvård i Värmland AB

39
41
42
43

Lades till handlingarna
Beviljad
Godkänns
Upprättat förslag fastställs, uppdrag ges till landstingsdirektören om kompletteringar

Besvarade motioner
Inga vid detta möte

Nr 3. 27 april 2004
Revisionsberättelse för Landstinget i Värmland
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003
Årsredovisning för år 2003
Direktiv för verksamhetsplan och budget för år 2005-2008
Besvarade motioner
Inga vid detta möte
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Nr 4. 15 juni 2004
Ekonomisk delårsrapport per 30 april
Kompletteringsdirektiv avseende långsiktiga åtgärder
Etablering av PCI-verksamhet
Vidareutveckling av familjeläkarverksamheten i Värmland
Ägartillskott till Värmlandstrafik AB
Reglering av negativt resultat
Låneram för 2004-2007 för landstinget i Värmland
Fördelning av 2005 års anslag till handikapporganisationerna
Gallringsbeslut för allmänna handlingar
Betänkandet "Högspecialiserad vård-kartläggning o förslag"
Betänkandet "Tvång och förändring"
Återta uppsägning av LiV:s medlemskap i region Värmland

53
54
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Lades till handlingarna
Föreslagna kompletteringar fastställes
Uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra upphandling av PCI-verksamhet
Införa ett familjeläkarprogram enligt föreslagen princip, med flera att-satser
För förstärkning av Värmlandstrafiks budget samt överkurs vid nyemission
Avstå från reglering av kvarstående underskott för år 2000.
För per 2004-2007 uppta krediter till ett sammantaget högsta belopp på 1 200 000 Mkr
Fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens hemställan att anvisa….
Dessa handlingar kan återlämnas eller överlämnas till enskild, företag eller myndighet.
Avge yttrande i enlighet med det som avgivits samlat från Samverkansnämnden i ...
Avge yttrande över betänkandet i enlighet med styrelsens hemställan
Återta fullmäktiges tidigare beslut om att säga upp medlemskapet

Besvarade motioner
Inga vid detta möte

Nr 5. 28 september 2004
Budget och verksamhetsplan o prel. delårsrapport per 31/8
Ändr. av åldersgräns i Reglemente och Anvisn. för Pat.resor

86
90

406
408

Föredragningar, inga beslut
Revidera reglementet så att alla som ej fyllt 18 år räknas till gruppen "barn o ungdomar"

Besvarade motioner
Utveckling av primärvården , Andersson och Norlin (s)
Riktlinjer för läkemdelskonsulenter, Norlin (s), Ekström (v)
Behovet av flygplats i Karlstad, Warholm och Nordström (fp)

91
92
93

408
409
409

Bifalles, motionens intentioner anses uppfyllda
Bifalles, motionens intentioner anses uppfyllda
Besvarad
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Nr 6. 3 november 2004
Info om budget 2005, flerårspl och verksamhetspl 2005-2008
Mångfaldsprogram- riktlinjer för alternativa driftformer
Tillämpning av program för mångfald
Huvudmannaskap för och styrning av LiV:s folkhögskolor
Prioriteringsberedningens skrivelse om beredningarnas roll…
Borgen för Värmlandstrafik AB
Arvode till ordförande i hjälpmedelsnämnden
Komplettering av 2005 års anslag till handikapporg.
Budget för landstingets revisorer för år 2005
Skattesats för år 2005

106
107
108
109
111
112
113
114
115
116

441
442
443
444
445
445
446
446
447
447

Föredragningar av tjänstemannaförslaget, inga beslut
Godkänna principresonemanget i dokumentet, fastställa angivna principer m m
Bemyndiga landstingsstyrelsen, att utifrån fastställt mångfaldsprogram, besluta om...
Inte gemomföra någon förändring av vare sig huvudmannaskap eller styrformer för fhs
Landstingsstyrelsen uppdras att i samråd med fullm. beredningar utarbeta former för….
Gå i borgen såsom för egen skuld för Värmlandstrafik AB, avseende finansiering av...
Fastställa arvodet till 10 % av landstingets jämförelsetal för arvoden, att utgå från 1 nov
Anvisa ytterligare medel till handikapporganisationerna, 717 000 kr
Anvisa 3 600 000 kr till landstingets revisorer för verksamhetsåret 2005.
Hos landstingskommunens skattskyldiga utdebitera 10,50 kr per skattekrona

Besvarade motioner
Inga vid detta möte

Nr 7. 1 december 2004
Budget 2005
Budget 2005
Investeringsplan
Avgifter och taxor
Konkurrensutsättning - laboratoriemedicin
Verksamhetsplan och ekonomisk flerårsplan 2005-2008
Tandvårdstaxa för särskilda patientgrupper
Attestreglemente för landstinget

134
138
147
148
152
153
154
155

§ 134 - 137: budget för de olika länsverksamheterna tas enligt styrelsens förslag
§ 138 - 146: övriga budgetärenden, kansliet, förtroendemannaorg, Region Värmland mm
Fastställa investeringsramen till 300 Mkr
§ 148 - 151 : Patientavgiftsärenden av olika typ
Den laboratoriemedicinska verksamheten ska under året konkurrensutsättas.
Fastställes
Att gälla från 1 januari 2005
Fastställa nytt attestreglemente för verksamheter som är med i den sk fakturaportalen

Besvarade motioner
Barnkonventionspolicy, Ekström (v)

156

Besvarad
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Sammanställning fullmäktigebeslut 2004
Antal
Beslut om avgift/taxeändring/skattesats

3

116,148,154

Godkänna yttrande/dokument

2

67,68

Besvara motioner

4

91,92,93,156

Godkänna/lägga till handlingarna

3

39,41,42

Beslut kring budget/verksamhetsplan

12

Övriga beslut reglemente/beredningar

2

90,155

Förvaltningsbeslut

7

32,66,69,109,111-113,155

Bilda gemensam nämnd

1

21

Ansöka om medlemskap

1

22

Upphandlingsärenden/konkurrensuts.

4

32,33,60,153

Införande av program

3

61,107,108

Föredragningar, inga beslut

2

86,106

Besvara medborgarförslag

2

72,157

43,54,6265,114,115,134,138,147,153
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