LANDSTINGET I VÄRMLAND
Revisorerna
Anders Marmon

Rev/08002
2008-02-13

Landstingsfullmäktiges
beslut under 2007

Rapport 7-07

Landstingsfullmäktige 2007 - uppföljning av beslut
Bakgrund, syfte
En uppföljning av de beslut som landstingsfullmäktige fattar under ett år,
ingår i den granskningsplan som landstingets revisorer fastställt. Föreliggande rapport innehåller en genomgång av 2007 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 något fall. Det kan då gälla budget och
verksamhetsplan eller landstingsdirektörens rapport.
Kartläggningens syfte är att kortfattat beskriva de beslut landstingsfullmäktige fattat under ett verksamhetsår. Denna kartläggning redovisas huvudsakligen i bilagan. I de fall uppgifterna i rapportens bilaga kan kompletteras
med mera information, ges i några ärenden ytterligare kommentarer nedan.
Detta gäller i första hand de motioner som bifallits, och rapportens fokus
ligger på hur styrelsen hanterat de av fullmäktige givna uppdragen.

Landstingsfullmäktiges möten
Landstingsfullmäktiges möten under 2007 har i huvudsak varit tvådagarsmöten. Undantaget är den 17 september som var ett extra möte avseende
ansvarskommitténs förslag.
Vid mötet den 6-7 mars beslutade landstingsfullmäktige bifalla en motion
om utlandsutbyte för vårdpersonal. Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att
under hösten 2007 genomföra en kartläggning av intresset från sjukvårdens
olika verksamheter. Någon tidpunkt för återrapportering är inte fastställt i
beslutet. Det har trots kontakt både med en av de förtroendevalda som
väckte motionen och tjänstemän på landstingets kansli inte framgått hur
ärendet har fortskridit.
Vid fullmäktigemötet den 24-25 april togs beslut om att genomföra en
utredning av behovet av internmedicinska platser. Styrelsen fick i uppdrag
att återkomma till fullmäktige i november med en samlad redovisning av
planeringen. En lägesrapport gavs på fullmäktigemötet 27-28 november.
Vid fullmäktigemötet i april bifölls också en motion om akut omhändertagande av våldtagna kvinnor. Ärendet skulle hanteras av enheten för
forskning och folkhälsa vid landstingets kansli. Vid tidpunkten för
rapportens framställande har det inte framgått hur ärendet har fortskridit.
Vid samma möte bifölls ytterligare en motion. Det gällde föräldramedverkan vid vården av för tidigt födda barn. Av styrelsens protokoll i
september 2007 framgår att en förstudie är gjord och att ett förslag har
utarbetats. Ansvarig tjänsteman eller ärendets fortsatta hantering framgår
dock ej.
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Vid fullmäktigemötet den 19-20 juni fick styrelsen i uppdrag att redovisa
förslag för utveckling av den palliativa verksamheten. Ett förslag skulle
redovisas vid fullmäktigemötet i oktober. Det framgår dock inte av protokollet från fullmäktiges oktobersammanträde att någon dokumenterad
redovisning med denna rubricering har gjorts. Under rubriken ”landstingsdirektörens rapport” informeras dock om att en redovisning skall komma att
ske på fullmäktiges novembersammanträde. Av protokollet från novembersammanträdet går dock inte att utläsa någon redovisning med denna rubrik.
Under junimötet bifölls också en motion om akutläkare. Denna motion
finns dock inte upptagen i den redovisning styrelsen gör i september över
givna uppdrag. Ärendets fortsatta hantering och utveckling är därför oklar.
Vid novembermötet den 27-28 november tog fullmäktige beslut om
verksamhetsplan, budget och flerårsplan för perioden 2008 – 2011. I
samband med beslutet togs också beslut om att under planperioden tillfälligt
frångå målet om ett årligt överskott på minst 2 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Under ett verksamhetsår görs ett antal s k tekniska justeringar av den budget
som fullmäktige fastställer. De tekniska justeringarna består av
omfördelningar mellan divisionerna föranledda av olika förändringar i
verksamheten. Revisorerna menar att fullmäktige under året, vid exempelvis
redovisningen av delårsrapporter, bör få en sammanställning över vilka
förändringar som gjorts i budgeten. Detta för att fullmäktiges ledamöter
skall ha en aktuell bild av verksamheternas budgetförutsättningar.

Revisorernas iakttagelser
Flera av de beslut landstingsfullmäktige tar under ett verksamhetsår, kan
följas upp först kommande verksamhetsår. Övervägande delen av fullmäktiges beslut under 2007 är också framåtsyftande och gäller budget, verksamhetsplan, investeringar och förändringar i verksamheten. Bifallna motioner
innebär oftast att en utredning eller kartläggning skall göras inom ett
område eller en fråga. Även detta ger en tidsutdräkt som gör att
verkställandet av fullmäktigebeslut går in i kommande verksamhetsår.
Under året har fullmäktige yttrat sig över fjorton motioner, varav fyra är
bifallna. Tre av de bifallna motionerna har tagits upp på den förteckning
över givna uppdrag som styrelsen redovisade i september, den fjärde finns
inte redovisad.
När det gäller de beslut som landstingsfullmäktige tagit under 2007 finner
revisorerna inte i övrigt anledning att vid ingången av 2008 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.
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Revisorerna har noterat att landstingsstyrelsen i protokoll från och med
föregående år redovisar fullmäktiges uppdrag till styrelsen, exempelvis i
protokollet från styrelsens möte i september 2007. Av protokollet framgår
dock inte tidpunkter för avrapportering av ärenden, vilket gjordes vid
motsvarande tillfälle 2006.
Revisorerna har tidigare framhållit vikten av att det finns en systematik i
landstingstyrelsens sätt att dokumentera sin hantering av fullmäktiges ärenden. Revisorerna menar att den förtydligade redovisning av fullmäktiges
uppdrag till styrelsen som påbörjades under 2006, är ett steg i en förbättrad
ärendehantering. Det bör dock ske ytterligare förbättringar, innebärande
återrapportering till styrelsen när ett uppdrag är slutfört, alternativt
delrapportering av uppdragets status. Det bör också på ett tydligare sätt
framgå vilken tjänsteman som har huvudansvaret för att uppdraget blir
genomfört.

Anders Marmon
Certifierad kommunal revisor
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Landstingsfullmäktige 2007, beslut

Nr 1. 6-7 mars 2007
Ärenden
Direktiv för arbetet m budget o verksamh.plan 2008-2011
Landstingets förtroendemannaorganisation
Finansiell samordning
Fördelning av betalningsansvar Ädel-personal

§

Beslut, att-sats

16 Fastställa förslaget till direktiv till arbetet med budget och övergripande
verksamhetsplan
17 Fastställa förslag till ny arbetsordning för fullmäktige och nytt reglemente för LS
18 Ingå i Klarälvdalens och Filipstads samordningsförbund, utse revisorer
19 Anta reviderat avtal angående fördelning av betalningsansvar

Besvarade motioner (från 2006)
Alkoholfri representation, Ekström (v)
Handlingsplan mot övervikt, Åsterud (v)
Utlandsutbyte för vårdpersonal, Melin (fp) Ekström (v) m fl
Äldrevårdscentraler, Ivarsson, Bjureld ( c )
Genomlysning av ”Familjeläkarsystemet” Höglund (siv) m
fl
FN:s kvinnokonvention – ett verktyg i jämställd., Röhr (s)
Mottagning för hemlösa, Ekström (v)
Avskaffad ambulansavgift, Warholm (fp)

25 Besvarad
26 Besvarad
27 Avslag

Nr 2. 24-25 april 2007
Ärenden
Revisionsberättelse för år 2006 i Landstinget i Värmland
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
Årsredovisning för år 2006
Behovet av internmedicinska vårdplatser

53
55
56
58

Besvarade motioner (från 2006)
Akut omhändertagande av våldtagna kvinnor, Ekström (v)
Föräldramedverkan av för tidigt födda barn, Åsterud mfl (v)

59 Bifall, uppdra åt LS att fullfölja utredning och genomföra förbättringar
60 Bifall, förutsättningar för föräldramedverkan/samvård skall skapas

20
21
22
23
24

Avslag
Besvarad
Bifall, uppdrag till LS att utreda möjligheten att etablera utökat, systematiskt utbyte
Besvarad
Besvarad

Lades till handlingarna
Beviljades för landstingsstyrelse, nämnder och beredningar.
Godkändes
Projektet får genomföras, återredovisning till fullmäktige i november
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Nr 3. 19- 20 juni 2007
Ärenden
Delårsrapport per den 30 april 2007
Datortomografer i Säffle och Kristinehamn
Palliativ verksamhet i Värmland
Budget och verksamhetsplan 2008 - 2011
Finansiell samordning- fortsatt bildande av samordningsf.
Glasögon-/kontaktlinsbidrag
Trafiksäkerhetsprogram – en avsiktsförklaring för LiV

§
78
79
81
82
83
84
85

Besvarade motioner (från 2006)
Vaccin mot livmoderhalscancer, Röhr (s)
Förebyggande åtgärder mot höftfrakturer, Hansson (siv)
Akutläkare, Hansson (siv)

86 Besvarad
87 Besvarad
88 Bifall

Nr 4. 17 september 2007
Ärenden
Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande

Nr 5. 30-31 oktober 2007
Ärenden
Delårsrapport 2 per 31 augusti
Patientavgift för livsmedel för särskilda näringsändamål

§

Beslut, att-sats
Redovisningen lades till handlingarna, åtgärdsplan skall redovisas för fullm.
Ge klartecken för radiologins förslag
Tills vidare undanta den palliativa verksamheten från kostnadsreduktioner
Senareläggs till fullmäktiges oktobersammanträde
Godkänna förbundsordning för samordningsförbund i Karlstad samt Arvika och Eda
Från 1 juli 2007 införa egenavgift på 1 000 kr för kontaktlinser för vuxna berättigade till..
Anta upprättat trafiksäkerhetsprogram för landstinget

Beslut, att-sats

10 Att godkänna yttrandet till finansdepartementet
8

§
Kommentar
13 Att godkänna delårsrapporten och lägga den och revisorernas skrivelse till handlingarna
6
13 Att fastställa föreslagen egenavgift och subvention att gälla från 1december 2007
7

Besvarade motioner
Inga vid detta möte
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Nr 6. 27 - 28 november 2007
Ärenden
Budget för landstingets revision år 2008

16
8
Förslag till fördelning av 2008 års handikapporganisation.
16
9
Fotvård för reumatiker
17
0
Personligt ombud
17
1
Tandvårdstaxa för särskilda patientgrupper
17
2
Budget för 2008
17
6
Övriga yrkanden i budgetprocessen
19
0
Drift- och resultatbudget, landstingsplan samt flerårsplan… 19
1
Skattesats för år 2008
19
2
Åtgärder med anledning av revisorernas synpunkter på…
19
3
Lägesrapport byggprojekt medicinsk service mm…
19
4
Lägesrapport byggprojekt samlad vuxenpsykiatrisk vård… 19
5
Revidering av avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnd 19
6
Besvarade motioner
Psykisk ohälsa o utmattningsdepression, Fredriksson (m)

Att fastställa förslaget om 3 910 000 kr
Att bevilja bidrag till handikapporganisationerna enligt redovisat förslag
Att avslå framställningen om fotvård inom högkostnadsskyddet för reumatiker
Att avslå framställningen om förhöjt till verksamheten med personligt ombud
Att nu gällande taxa (normaltaxa) för särskilda patientgrupper justeras till de priser …
Att fastställa budget för 2008 § 176 - 189
Bifall i vissa delar och i övrigt avslag
Att fastställa landstingsplan för 2008 – 2011 med bilagor mm, samt under
planperioden..
Att hos landstingskommunens skattskyldiga utdebitera 10,50 kr per skattekrona
Att godkänna redovisningen
Att godkänna rapporten samt att huset planeras för 96 internmedicinska vårdplatser
Att godkänna redovisad lägesrapport
Att godkänna förslaget som innebär utvidgat verksamhetsområde med kostverksamhet

19 Besvarad
7

7
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Sammanställning fullmäktigebeslut 2007
Antal

Paragraf

Beslut om avgift/taxeändring/skattesats

4

84, 137, 172, 192

Godkänna yttrande/dokument

1

108

Besvara/bifalla motioner

14

20-27, 59, 60, 86-88, 197

Godkänna/lägga till handlingarna

6

53, 55, 56, 78, 136, 193

Beslut kring budget/verksamhetsplan

20

16, 82, 168, 169, 176-191

Reglementen, riktlinjer, program

1

85

Förvaltningsbeslut

6

19, 58, 79, 81, 170, 171

Beslut om finansiella samordn, förbund

2

18, 83

Frågor kring hjälpmedelsnämnden

1

196

Investeringar, byggnation

2

194, 195

Arbetsordning förtroendemannaorg

1

17
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