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Rapport 11-05
Landstingsfullmäktige 2005 - 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 fem fullmäktigemöten, och tar upp beslutsärenden och besvarade
motioner. Interpellationer, valärenden, föredragningar och annan form av information tas inte
med i sammanställningen, 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.
Revisorernas iakttagelser.
De beslut landstingsfullmäktige tar i slutet av ett år, kan som regel följas upp först kommande
verksamhetsår. Med denna utgångspunkt kan följande iakttagelser göras:
När det gäller beslut som fullmäktige fattat under 2004, och som landstingsstyrelsen skulle
effektuera under 2005, kvarstod oklarheter vid 2005 års utgång kring två av dessa:
konkurrensutsättningen av laboratoriemedicin och fullmäktigeberedningarnas delaktighet i
budgetprocessen.
Vid fullmäktigemötet den 1 december 2004 beslutades att den laboratoriemedicinska
verksamheten skall konkurrensutsättas under året: (vilket innebär 2005). Det finns ingen
dokumentation i landstingsstyrelsens protokoll under 2005 om att detta uppdrag har behandlas
av styrelsen. Det finns heller ingen dokumenterad återrapportering från styrelsen till fullmäktige
under 2005 om ärendets gång. Det som finns protokollfört är att ärendet under 2005 varit
föremål för en enkel fråga från oppositionsföreträdare.
(Vid fullmäktiges möte i mars 2006 läggs fram ett förslag till beslut om att upphäva tidigare
beslut om konkurrensutsättning.)
Under 2004 behandlade fullmäktige en skrivelse från prioriteringsberedningen om
beredningarnas roll och delaktighet i budgetprocessen. Det finns inte heller beträffande detta
uppdrag någon dokumentation i styrelsens protokoll 2005 om att ärendet behandlats, ej heller
någon återrapportering till fullmäktige.
Under året har fullmäktige yttrat sig över 18 motioner, varav fyra är bifallna. De fyra bifallna
motionerna har samtliga resulterat i någon form av uppdrag till landstings-styrelsen. Det finns
dock ingen dokumenterad uppföljning i styrelsens protokoll om att styrelsen fått uppdragen
från fullmäktige, och hur styrelsen går vidare med uppdragen.
Beträffande en motion som rör telefontillgänglighet, har beslutet i fullmäktiges protokoll, inte
blivit det avsedda enligt underlaget som kommit till fullmäktige. En av de att-satser som togs då
motionen behandlades i landstingsstyrelsen, har fallit bort i beslutet, och fullmäktige tar således
inte det beslut motionären avsett och fått positivt svar på i styrelsen. (Protokollet har sedan
rättats till i efterhand under 2006)
När det gäller de beslut som landstingsfullmäktige tagit i under senare delen av 2005, finner
revisorerna inte anledning att, redan vid ingången av 2006 ställa frågor angående
2

verkställigheten. Det finns dock anledning för revisorerna att följa utvecklingen av, och att hålla
sig informerade om, ett antal av ärendena. Revisorerna menar också att det av
landstingsstyrelsens protokoll borde framgå vilka uppdrag styrelsen fått av fullmäktige och hur
styrelsen avser att gå vidare med uppdragen, direktiv till kansliet mm .

3

Landstingsfullmäktige 2005, beslut

Nr 1. 22 februari 2005
Ärenden
Samverkan med Arvika och Eda kommuner
Utvärdering av medborgarförslag
Direktiv för att utveckla kvalitet och effektivitet i vården…

§

Kommentar

9
10
11

Överenskommelse om lån om 40 Mkr avseende investeringar vid sjh Arvika
Möjligheten att lämna medborgarförslag bör kvarstå, beredningarna bör få yttra sig
Godkänna upprättade direktiv (gäller psykisk ohälsa och sjukdom)

Besvarade motioner (från 2004)
Folktandvården, Norlin och Svantorp (s)
Utveckling av ungdomsmottagningar, Ekström (v) Norlin (s)
Finansiell samordning inom rehabiliteringsomr, Svantorp (s)
Startande av projekt för överviktiga personer, Johnsson (s)
Alkolås i tjänstebilar, Åsterud (v)

12
13
14
15
16

Besvarad
Besvarad
Bifall, landstingsstyrelsen skall arbeta aktivt för att etablera samordning med f-kassan
Besvarad
Besvarad

Nr 2. 26 april 2005
Ärenden
Revisionsberättelse för Landstinget i Värmland
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004
Årsredovisning för år 2004
Direktiv för verksamhetsplan och budget för år 2006-2009

33
35
36
37

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

Besvarade motioner
Inga vid detta möte
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Nr 3. 14 juni 2005
Delårsrapport 1, 2005
Budget 2005
Budget 2005
100 miljonersprogrammet
Investeringar år 2006
Avgifter och taxor
Revisorernas budget för 2006
Oppositionens övriga budgetyrkanden
Drift- och resultatbudget, verksamhetsplan o ek flerårsplan
Anslag till handikapporganisationer
Folkhälsopolitiskt program för Värmland
Samverkan med Kristinehamns kommun

60
65
69
78
79
80
84
85
86
87
88
89

Information, inget beslut
§ 65 - 68 budget för länsverksamheterna tas enligt styrelsens förslag
§ 69 - 77 övriga budgetärenden; kansliet, förtroendevalda, Region Värmland m m
Att godkänna föreslagen åtgärd
Att fastställa investeringsramen till 300 Mkr
§ 80 - 83 patientavgiftsärenden, bl a tandvårdstaxa höjd med i genomsnitt 3,1 %
Att anvisa 3 730 000 kr
Avslag på punkterna 4 och 5 i yrkandet, i övrigt anses det besvarat. Viss textförändring
Fastställs med viss komplettering av verksamhetsplan
Beslutas i enlighet med styrelsens hemställan
Att anta programmet
Föreslagen överenskommelse godkänns

Besvarade motioner
Policy porrfria hotell, Ekström (v)
Behov av god man eller förvaltare, Röhr (s)
Vaccinationer, Norlin (s)

91
92
93

Bordlägges
Bordlägges
Bordlägges

Nr 4. 11 oktober 2005
Ekonomisk delårsrapport per 31 augusti
Region Värmlands utveckling - medlemsremiss
Försäljning av Mariebergsområdets kärna
Överenskommelse med Årjängs kommun
Ändring av patientavgifter m m
Skattesats för år 2006
Ändring av reglemente för och benämning på folkhögskolor

108
113
114
115
116
117
118

Information, inget beslut
Att godkänna upprättat yttrande. Vidgad roll för Region Värmland
Att sälja mark och byggnader mot en överenskommen köpeskilling om 1 krona
Att godkänna överenskommelsen, o bemyndiga styrelsens ordförande att underteckna
Att införa depositionsavgift på 500 kr vid korttidslån av rullstolar från barnhjälpmedels.centr.
Att utdebitera 10,50 kr per skattekrona (oförändrad skattesats)
Att omvandla nuvarande folkhögskolestyrelser till folkhögskoleråd.
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Besvarade motioner
HBT-kompetens bland hälso- och sjukv.pers, Birkflo (v)
Telefontillgänglighet vid vårdcentralerna, Carlsson (s)
MR - en viktig förbättring av rtg-diagnostik, Sundberg (siv)
Policy porrfria hotell, Ekström (v)
Behov av god man eller förvaltare, Röhr (s)
Vaccinationer, Norlin (s)

119
120
121
122
123
124

Besvarad
Besvarad, borttappad att-sats i beslutet enligt protokollet
Besvarad
Besvarad, tidigare bordlagd i § 91
Besvarad, tidigare bordlagd i § 92
Besvarad, tidigare bordlagd i § 93

Nr 5. 29 november 2005
Delårsrapport per den 31/8, samt revisorernas bedömning
Komplettering av 2006 års anslag till handikapporg.
Justering av reglemente och anvisningar för patientresor
Tandvårdstaxa för särskilda patientgrupper
Patientavgift vid tobaksavvänjning
God ekonomisk hushållning
Budget 2006 och flerårsplan 2006 - 2009
Borgensåtagande för Värmlandstrafik AB

140
141
142
143
144
151
152
153

Att med godkännande lägga redovisningen och bedömningen till handlingarna
Att bevilja bidrag enligt redovisat förslag och omfördela 37 000 kr till Afasiföreningen
Att godkänna upprättat förslag gällande från den 1 januari 2006
Att nu gällande "normaltaxa" och "förhöjd taxa" justeras till de priser som gäller fr 1/1 -06
Att fastställa avgiften till 100 kr per besök att gälla från 1 januari 2006
Att fastställa finansiella mål i enlighet med styrelsens förslag.
Att fastställa upprättade budgetdokument för år 2006 och godkänna flerårsplan
Att godkänna beskriven utökning av borgensåtagandet för AB Transitio, dels att det…

Besvarade motioner
Utbildning i jämställdhet, Ekström (v) och Svantorp (s)
IVPA, ( I Väntan På Ambulans ), Andersson m fl (s)
Utbildning i härskartekniker, Assadbegli och Zadik (v)
Höft- och knäskola, Ekström (v)
Hörselscreening av nyfödda, Wahrolin (s)
Stöd till tillväxtskapande arrangemang, Wåhlund, Järåsen (s)
Utvecklingen av strokevården i Värmland, Nilsson (siv) m fl

154
155
156
157
158
159
160

Besvarad
Besvarad
Besvarad
Bifall till motionens första att-sats, samt att resursallokeringen skall beaktas i budgeten
Bifall till motionen, möjligheten att införa allmän hörselscreening av nyfödda utreds
Besvarad
Bifall till motionen, utredning skall göras kring strokevårdens alla delar
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Sammanställning fullmäktigebeslut 2005
Antal
Beslut om avgift/taxeändring/skattesats

5

Godkänna yttrande/dokument

2

Besvara motioner
Godkänna/lägga till handlingarna

18
4

11 80, 116, 117, 143, 144

11,113

12-16, 119-124, 154-160

33,35,36,140

37, 65-77,79, 84-87, 141, 152

Beslut kring budget/verksamhetsplan

21

Övriga beslut kring reglementen mm

2

118, 142

Förvaltningsbeslut

2

114, 153

Införande av program

2

78, 88

Föredragningar, inga beslut

2

60, 108

Samverkan med kommuner

3

9, 89, 115

Utvärdering av medborgarförslag

1

10

Bordläggning av motionssvar

3

91-93

Fastställa finansiella mål

1

151
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