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Fullmäktigebeslut – uppföljning av bifallen motion.
Hörselscreening av nyfödda ÖG 5 – 06
Bakgrund
Landstingets revisorer har beslutat genomföra ett antal översiktliga granskningar inom olika delar av landstingets verksamhet. De översiktliga granskningarna kan vara av olika slag med avseende på syfte och metod. En översiktlig granskning kan ge en bild av en verksamhet eller ett område, och
fungera som underlag för en fördjupad granskning. En översiktlig granskning kan också, som i föreliggande fall, vara ett led i en uppföljning av en
tidigare gjord granskning och ett sätt att dokumentera arbetet.
Landstingets revisorer har givit revisionskontoret i uppdrag att följa upp de
beslut som landstingsfullmäktige fattat. Uppföljningen av 2005 års fullmäktigebeslut finns redovisad i rapport 11 – 05. Landstingets revisorer, har i
denna granskning, valt att följa upp en av de motioner som redovisas i rapporten. Det gäller en motion som bifölls vid fullmäktigemötet den 29 november 2005 och gällde hörselscreening av nyfödda.
Förslaget som framfördes i motionen var att fullmäktige skulle besluta att
utreda möjligheten att införa allmän hörselscreening på nyfödda. I det yttrande över motionen som landstingsstyrelsen lämnade till fullmäktige,
framgår att frågan är aktuell inom landstingets verksamheter, och att en utredning i enlighet med motionärens förslag redan pågår. Styrelsen föreslog
dock fullmäktige att besluta om bifall till motionen, vilket också blev fullmäktiges beslut: att möjligheten att införa allmän hörselscreening för nyfödda utreds.
Resultat av granskningen
Under den inledande granskningen av verkställigheten av fullmäktigebeslut,
( rapport 11 – 05 ) konstaterades att ingen dokumentation fanns i landstingsstyrelsens protokoll av att styrelsen fått uppdraget av fullmäktige och hur
man avsåg att gå vidare med ärendet. För att få klarhet i vad som hänt i
ärendet, har revisionskontoret i ett första steg ställt ett antal frågor till berörda länsverksamhetschefer; vid kvinnokliniken och öron- näs- och halskliniken.
Av svaren till revisionskontoret, framgår att arbetet med att införa hörselscreening kommit långt på väg och att man redan i maj månad 2006 kommer att starta hörseltesten av nyfödda.
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I ett andra steg har revisionskontoret ställt frågor till den fullmäktigeledamot
som fått sin motion bifallen, och som tillika är ledamot i landstingsstyrelsen.
Frågorna har handlat om huruvida vederbörande som ledamot i fullmäktige
och styrelse och motionär fått någon information om vad som hänt i frågan.
Av svaren framgår att vederbörande varken i egenskap av styrelse- eller
fullmäktigeledamot fått någon avrapportering om verkställigheten av denna
eller andra bifallna motioner.
Revisorernas iakttagelser:
Revisorerna har redan i den inledande granskningen av verkställigheten av
fullmäktigebesluten under 2005, konstaterat att det finns en förbättringspotential när det gäller informationen kring vad som händer med fullmäktigebesluten. Det gäller både revisorernas möjligheter att följa upp verkställigheten av fullmäktigebesluten och fullmäktigeledamöternas möjligheter till
insyn och delaktighet i vad deras beslut leder till.
Ovan relaterade exempel avseende hörselscreening av nyfödda är ett viktigt
beslut, där ledamöterna i fullmäktige och landstingsstyrelsen dock inte har
fått någon information om verkställigheten. Revisorerna menar att det skulle
stärka den förtroendevaldes roll att få information om de beslut man fattar.
I det aktuella fallet innebar fullmäktiges beslut att landstingsstyrelsen skulle
utreda frågan om ett införande av hörselscreening för nyfödda, inte att med
omedelbar verkan starta verksamheten. En rimlig utgångspunkt borde då
vara att styrelsens ledamöter får information om resultatet av denna utredning; ekonomiska konsekvenser, påverkan på annan verksamhet med mera.
Det bör därför skapas rutiner som innebär att konsekvenserna av genomförda utredningsuppdrag och verkställda beslut återkopplas till styrelse och
fullmäktige som en del i den interna kontrollen.

Anders Marmon
Certifierad kommunal revisor

ÖG Hörselscreening av nyfödda2.doc

