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Landstingsfullmäktige 2006 - uppföljning av beslut
1. Bakgrund, syfte
En uppföljning av de beslut som landstingsfullmäktige fattar under ett år, ingår i
den granskningsplan som landstingets revisorer fastställt. Förelig-gande rapport
innehåller en genomgång av 2006 års fullmäktigemöten, och innehåller
beslutsärenden och besvarade motioner. Interpellationer, enkla frågor,
valärenden, föredragningar och annan form av information tas inte med i
sammanställningen, utom i ärenden som gäller budget och verksam-hetsplan.
Kartläggningens syfte är att kortfattat beskriva de beslut landstingsfullmäk-tige
fattat under ett verksamhetsår. I de fall kommentarerna i rapportens bilaga
behöver kompletteras, ges i några ärenden ytterligare kommentarer nedan.

2. Landstingsfullmäktiges möten
Vid mötet den 7-8 mars beslutade landstingsfullmäktiges om ny förbunds-ordning
för Region Värmland. Beslutet innebär bland annat att huvudman-naskapet för
landstingets fem folkhögskolor övergår till Region Värmland vid årsskiftet
2006/2007. Vid samma möte upphävdes också det tidigare beslutet om
konkurrensutsättning av laboratoriemedicin, något som revi-sorerna avsåg att följa
upp i enlighet med föregående års sammanställning av fullmäktigebeslut.
Vid fullmäktigemötet den 13 juni togs beslut om budget för 2007 och landstingsstyrelsens förslag kompletterades med att antal tillägg från majoritetspartierna avseende: MR-undersökningar, tillgänglighet inom allmänmedicin,
strokevården, reumatologi, lokalt ansvar för sjukhusen i Torsby och Arvika,
regional samverkan och närsjukvård. Förslagen går i huvudsak ut på att
utredningar/utvärderingar skall starta inom de nämnda områdena. Även
oppositionspartierna lade fram ett antal budgetyrkanden, av vilka flertalet bifölls
och inkluderades i den verksamhetsplan fullmäktige fastställde.
Vid mötet den 13 juni togs också beslut om stora fastighetsinvesteringar vid
centralsjukhuset med nya byggnader för vuxenpsykiatri, medicinsk service och
internmedicinsk vård. Upphandlingsformen kommer att vara så kallad
partneringentreprenad, en upphandlingsform som landstinget tidigare använt för
stora byggprojekt.
Under junimötet antogs också demokratiberedningens förslag till nya, mera
restriktiva, riktlinjer för partipolitisk verksamhet på landstingets arbets-platser.
Beslutet innebär bland annat att endast partier som har, eller som tidigare har haft,
plats i landstingsfullmäktige har denna möjlighet.
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Möten skall vidare vara avsedda för landstingets anställda, ej allmänheten. Det
skall också finnas möjlighet att ta ut lokalhyra.
Vid fullmäktigemötet den 28-29 november togs beslut om mammografiverksamheten, som innebär att screeningverksamheten förläggs till Karlstad och
att åldersgruppen som undersöks utökas till 40 – 74 år. Verksamheten har som
mål att efter årsskiftet 2007 – 2008 börja kalla den nya åldersgrup-pen till
undersökning. Den utökade verksamheten kräver upphandling av utrustning,
anpassning av lokaler och rekrytering av ytterligare radiologer. Detta arbete har
startat. I och med beslutet anses också Inga-Lill Röhrs motion i frågan bifallen (§
208)
Vid novembermötet tog det nyvalda fullmäktige slutlig ställning till verksamhetsplan, budget och flerårsplan 2007 – 2010. Ytterligare komplet-teringar
och förändringar i gjordes verksamhetsplanen, bland annat minskat
reduceringskrav för psykiatrin och ökade anslag till externa organisationer.
Dessutom skall ett antal kompletterande analyser genomföras. Resultatet av
analyserna skall redovisas senast i samband med fullmäktiges beslut om budget
och verksamhetsplan för 2008 – 2011 i juni 2007.

3. Revisorernas iakttagelser
Flertalet av de beslut landstingsfullmäktige tar under ett verksamhetsår, kan följas
upp först kommande verksamhetsår. Övervägande delen av fullmäk-tiges beslut
under 2006 är också framåtsyftande och gäller budget, verksam-hetsplan,
investeringar och förändringar i verksamheten.
Under året har fullmäktige yttrat sig över sju motioner, varav tre anses som
bifallna. De bifallna motionerna ligger i linje med en inriktning som redan påbörjats
eller tillgodoses genom fattat beslut. Förutom den ovan nämnda motionen om
utökad mammografiverksamhet bifölls en motion av Lisbeth Staaf Igelström och
Christina Wahrolin om brukarinflytande i läkemedels-rådet samt en motion av
Ulrik Andersson och Gunilla Svantorp om ambu-lerande läkare.
När det gäller den förstnämnda motionen har läkemedelsrådet (numera
läkemedelskommitén) tagit initiativ till möten med brukarorganisationerna.
Läkemedelskommiteén avser också att använda brukarorganisationerna som
samarbetspartner vid framtagandet av riktlinjer inom olika områden.
Beträffande motionen om ambulerande läkare hänvisar verksamheten allmänmedicin till en formulering i sitt motionssvar som lyder: ”Den eko-nomiska
konstruktionen för familjeläkarsystemet är inriktad på att skapa incitament för ett
ökat antal hembesök främst för äldregruppen, och vi kommer att följa upp att så
också sker.” Företrädare för allmänmedicin uppger också att länsverksamheten
har en grupp läkare som inte är fast placerade vid en vårdcentral utan kan flyttas
mellan vårdcentraler vid olika behov.
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När den gäller den utredning som motionärerna vill få genomförd, är uppgifterna
från verksamheten dock inte tydliga avseende vem som fått uppdraget, hur långt
man kommit med mera.
De uppgifter revisorerna erhållit, ger vid handen att verksamheterna fått del av
fullmäktigebesluten och påbörjat ett arbete för att uppfylla dem, men att
verksamheterna har kommit olika långt i sitt arbete.
När det gäller de beslut som landstingsfullmäktige tagit under 2006 finner
revisorerna inte i övrigt anledning att vid ingången av 2007 ställa frågor angående
verkställigheten. Revisorerna kommer i sin löpande uppföljning av landstingets
verksamhet att följa utvecklingen av, och hålla sig informerade om
landstingsstyrelsens verkställighet av fullmäktiges beslutsärenden.
Revisorerna har noterat att landstingsstyrelsen i protokoll numera tydligt redovisar
fullmäktiges uppdrag till styrelsen, exempelvis i protokollet från styrelsens möte i
september. Av protokollet framgår också tidpunkter för avrapportering av
ärenden.
Revisorerna har tidigare framhållit vikten av att det finns en systematik i
landstingstyrelsens sätt att dokumentera sin hantering av fullmäktiges ären-den.
Revisorerna menar att denna förtydligade redovisning av fullmäktiges uppdrag till
styrelsen är ett viktigt steg i en förbättrad intern kontroll.

Anders Marmon
Certifierad kommunal revisor
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Landstingsfullmäktige 2006, beslut

Nr 1. 7-8 mars 2006
Ärenden
Direktiv för arbetet m budget o verksamh.plan 2007-2010
Region Värmland 2007 - ny förbundsordning
Depositionsavgift för trehjuliga cyklar för barn och ungdom
Konkurrensutsättning av laboratoriemedicin
Riktlinjer för partipolitisk verksamhet på LiV:s arbetsplats
Etablering av rättspsykiatrisk enh i samv mellan LiV o Öll

§

Kommentar

18
20
21
22
25
26

Fastställa förslaget till direktiv till arbetet med budget och övergripande verksamhetsplan
Från 07-01-01 ombilda Region Värmland - kommunalförbund till samverkansorgan mm
Från 1 april -06 införa depositionsavgift på 1 000 kr och egenavgift på 250 kr för stödhjul
Upphäva tidigare beslut om konkurrensutsättning av laboratoriemedicin
Återremittera ärendet till landstingsstyrelsen och demokratiberedningen för beredning
Planeringsarbetet får fortsätta med den inriktning som redovisats i slutrapporten

Besvarade motioner (från 2005)
Brukarinflytande i läkemedelsrådet, Igelström, Wahrolin (s)

27 Bifall, i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.

Nr 2. 25 april 2006
Ärenden
Revisionsberättelse för år 2005 i Landstinget i Värmland
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005
Årsredovisning för år 2005
Yttr över betänkandet "förenklad hantering av medborgarf"

63
65
66
67

Besvarade motioner
Psykisk ohälsa, Röhr (s)

68 Besvarad

Lades till handlingarna
Beviljades för landstingsstyrelse, nämnder och beredningar.
Godkändes
Att godkänna yttrandet över medborgarförslag till finansdepartementet
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Nr 3. 13 juni 2006
Ärenden
Delårsrapport per den 30 april 2006
Budget för hälso- o sjukvårdens länsverksamheter 2007
Budget för 2007 övriga verksamheter
100-miljonersprogrammet
Investeringar år 2007samt inv. ramar för 2008 -2010
Majoritetspartiernas tilläggsförslag
Oppositionens övriga budgetyrkanden
Drift- och resultatbudget, verksamhetsplan o ek flerårsplan
Revisorernas budget för 2007
Anslag till handikapporganisationer
Gemensam infrastruktur vid Centralsjukhuset i Karlstad
Nya lokaler för medicinsk service o internmedicinsk vård
Samlokalisering av vuxenpsykiatrisk slutenvård
Vertikala prioriteringar inom hälso- och sjukvården
Närsjukvård i Värmland
Översyn av riktlinjer för partipolitisk verksamhet på LiV:s
Översyn av landstinget politiska organisation
Överföring av huvudmannaskapet för LiV:s folkhögskolor
Avgift för CPAP-apparater och tillbehör

§
91
95
96
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Besvarade motioner
Ambulerande läkare, Andersson o Svantorp (s)
Allergicentrum, Andersson (s)

125 Att anse motionen bifallen, då en utredning i frågan förbereds inom LV Allmänmedicin
126 Besvarad

Kommentar
Redovisningen lades till handlingarna
Budget för länsverksamheterna togs enligt styrelsens förslag
§ 96 - 108 övriga budgetärenden; kansliet, förtroendevalda, Region Värmland m m
Att godkänna föreslagen åtgärd
Att fastställa investeringsramen till 362 Mkr för 2007, samt planerade för 2008 - 2010
Fullmäktige beslutade i enlighet med majoritetsförslagen
Avslag på punkterna 1,9,10 och 11 samt bifall till övriga punkter
Fastställs för 2007 - 2010 med bilagor o tillägg enl § 111 o 112, behålla fin. mål om 2%
Att godkänna upprättat förslag och anvisa 3 712 000 kr
Beslut tas i enlighet med styrelsens hemställan
Att godkänna genomförandet enligt styrelsens hemställan, bl a partneringentreprenad
Att godkänna genomförandet enligt styrelsens hemställan
Att godkänna genomförandet enligt styrelsens hemställan
Att ställa sig bakom den modell som prioriteringsgruppen skisserat
Att ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta arbetet med rapporten som underlag
Att fastställa reviderade riktlinjer i enlighet med demokratiberedningens förslag
Att uppdra åt styrelsen att återkomma till fullmäktiges sammanträde i nov, med förslag
Att godkänna upprättat avtal, överföring till Region Värmland
Att patienter med OSAS betalar en leasingavgift om 50 Kr/månad från 1 juli 2006
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Nr 4. 31 oktober 2006
Ärenden
Delårsrapport per 31 augusti
Återställande av 2005 års underskott
Reglemente för landstingets revisorer
Försäljning av fastigheten Norra Stöllet 1:114

§
147
148
149
150

Kommentar
Att godkänna delårsrapporten och lägga den och revisorernas skrivelse till handlingarna
Att godkänna föreslagen åtgärdsplan
Att godkänna förslaget till reglemente att gälla från 1 januari 2007
Att godkänna upprättat köpeavtal med Torsby k-n o bemyndiga LS ordf att underteckna

Besvarade motioner
Inga vid detta möte
Nr 5. 1 november 2006
Ärenden
Mammografi i Värmland

173 Att återremittera ärendet

Nr 6. 28 - 29 november 2006
Ärenden
Landstingets politiska organisation
Mammografi i Värmland
Komplettering av 2007 års anslag till handikapporganis.
Ändrade avgifter för ortopediska hjälpmedel
Tandvårdstaxa
Höjning av avgift för sjukvårdande behandling
Förhöjda egenavgifter patientresor
Borttagande av bilanpassningsbidrag
Transport av avlidna
Slopande av besöksavgifter för barn och ungdom
Tandvårdstaxa för särskilda grupper
Skattesats för år 2007
Verksamhetsplan, budget och flerårsplan 2007 - 2010
Revidering av förbundsordning för Region Värmland

192
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Besvarade motioner
Hälsokontroll med mammografi från 40 år, Röhr (s) - 2005
Läkemedelsförväxling, Ekström (v)

208 Att anse motionen bifallen, se § 195
209 Besvarad

Att godkänna föreslagna förändringar i landstingets förtroendemannaorganisation
Att åldersgränserna i screeningprogrammet för mammografin utökas till 40 - 74 år, samt
Att bevilja bidrag till handikapporganisationerna enligt redovisat förslag
Att fastställa redovisade förändringar av egenavgifter för ort-tekn.hjälpmedel fr 1 jan -07
Att tandvårdstaxan fr 1 jan 2007 höjs med i genomsnitt 1 %
Att höja avgiften för sjukvårdande behandling till 100 kr från 1 jan 2007
Att egenavgiften för patientresa med taxi höjs från 75 till 100 kronor per enkelresa mm
Att ta bort det bilanpassningsbidrag som hanteras av hjälpmedelsservice
Att bemyndiga styrelsen att besluta om avgifter vid transport av avlidna
Att slopa besöksavgifter för barn och ungdom under 19 år inom hälso-och sjukvården
Att nu gällande "normaltaxa" och "förhöjd taxa" för särskilda grupper justeras
Att hos landstingskommunens skattskyldiga utdebitera 10,50 kr per skattekrona
Att fastställa verksamhetsplan med bilagor, budget med bilagor mm
Att godkänna förslaget till ändring i § 10 i Region Värmlands förbundsordning
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Utvecklandet av vården i Värmland, Wåhlund, m fl (s)

210 Besvarad
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Sammanställning fullmäktigebeslut 2006
Antal

Beslut om avgift/taxeändring/skattesats

11

Paragr

21, 124, 197-205

Godkänna yttrande/dokument

1

67

Besvara/bifalla motioner

7

27, 68, 125, 126, 208-210

Godkänna/lägga till handlingarna

5

56, 65, 66, 91,147

Beslut kring budget/verksamhetsplan

13

18, 95-115, 148, 196, 206

Reglementen, riktlinjer mm

3

25, 121, 149

Förvaltningsbeslut

3

22, 150, 173

Prioritering, vårdfrågor mm

3

119, 120, 195

Frågor kring Region Värmland

3

20, 123, 207

Infrastruktur, byggnation

4

26, 116-118

Översyn förtroendemannaorg

2

122, 192

Fastställa finansiella mål

1

113
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