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Landstingsfullmäktige 2008 - 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 2008 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 och rapportens fokus ligger på hur styrelsen hanterat de av fullmäktige givna uppdragen. Detta gäller i första hand de
motioner som bifallits. Kartläggningen redovisas huvudsakligen i bilagan. I
de fall uppgifterna i rapportens bilaga kan kompletteras med mera information, ges i några ärenden ytterligare kommentarer nedan.

Landstingsfullmäktiges möten
Landstingsfullmäktige har under år 2008 haft möten vid sex tillfällen; fyra
tvådagarsmöten och två endagsmöten.
Vid landstingsfullmäktiges möte den 31 januari bifölls ett medborgarförslag
om klimatdag och med anledning av detta hölls ”miljö- och klimatveckan” i
september. Arrangemanget riktade sig främst till anställda och förtroendevalda inom landstinget.
Vid landstingsfullmäktiges möte i januari behandlades ärendet ”Hälso- och
sjukvård i sydvästra och östra Värmland –ändrade förutsättningar för
familjeverksamheten”. Ärendet återkom vid mötet den 9-10 juni. Beslut
fattades om att ändra tidigare beslut om upphandling av den allmänmedicinska verksamheten i kommunerna Säffle, Kristinehamn, Storfors och
Årjäng och att ändra tidigare beslut om tidsbegränsad avtalsförlängning med
Carema. Fullmäktige beslutade att verksamheterna vid ovanstående vårdcentraler ska återgå i egen regi.
Under ovan nämnda ärende fick även landstingsdirektören i uppdrag att utarbeta förslag till system för ökad valfrihet inom primärvården anpassat till
lokala och nationella förutsättningar. I landstingsstyrelsens protokoll från
den 11 november 2008 under rubriken ”Ersättningsprinciper i familjeläkarverksamheten för 2009” framgår att ett antal föreslagna ersättningsprinciper
godkänts för beslut och att konkreta förslag vad gäller hänsynstagande till
socioekonomiska faktorer avvaktas utifrån utvecklingen på nationell nivå.
Vid styrelsens möte den 10 februari 2009 under rubriken ”Inriktning av projekt för införande av vårdvalssystem i primärvården” fastställdes ett antal
inriktningsmål som vägledning för arbetet med att ta fram ett vårdvalssystem för Värmland.
Vid junimötet fastställde landstingsfullmäktige landstingsplan och budget
för år 2009. I samband med detta togs beslutet att under år 2009 tillfälligt
frångå målet om ett årligt överskott på minst två procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Dessutom beslutades att en analys av den ekono-
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miska flerårsplanen fram till och med 2012 genomförs för beslut senast vid
landstingsfullmäktiges möte i november. I novembermötet behandlades
ärendet reviderad budget 2009 på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar samt flerårsplan och budget 2010-2012 som efter överläggning
godkändes i enlighet med styrelsens hemställan.
Vid landstingsfullmäktiges möte den 21-22 oktober behandlades ärendet
”samverkan inom rättspsykiatrin” där landstingsstyrelsen fick i uppdrag
att ta fram underlag för beslut om ändringar och anpassningar av befintliga
lokaler i Kristinehamn samt ta fram förslag till alternativ lösning för rättspsykiatrins behov. Enligt protokollet för landstingsstyrelsens möte den 10
februari 2009 pågår ett arbete med att hitta lösningar både på lång och kort
sikt. Styrelsen beslutade att godkänna den delrapport som tagits fram i ärendet och medgav att ansökan om förhandsprövning om bygglov får inges. Ett
slutligt underlag kommer, enligt protokollet, att presenteras för styrelsen vid
ett senare tillfälle.
Vid mötet den 21-22 oktober behandlandes också ärendet ”extraordinära
insatser för kortning av vårdköer” där landstingsfullmäktige beslutade att
kostnaderna för 2008 får belasta resultatet för 2008 och att kostnaderna för
2009 får beaktas vid revidering av 2009 års budget. Fullmäktige beslutade
också att landstingsdirektören fortlöpande ska återkomma med redovisning
av hur uppdraget genomförs och dess konsekvenser på kösituationen samt
ekonomiskt utfall fördelat på respektive verksamhet. Enligt landstingsstyrelsens protokoll den 11 november redovisades projektets upplägg och
beräkningsgrunder. Redovisning om projektet kommer enligt ansvarig tjänsteman att ske fortlöpande vid styrelsens möten. Vid styrelsens möte, den 10
februari 2009, genomfördes en redovisning av kökortningsprojektet. Enligt
protokollet omfattade redovisningen hanteringsregler, uppföljningsmallar,
volym, antalet väntande och ekonomi.
I föregående granskning avseende 2007 års beslut i landstingsfullmäktige
framkom oklarheter hur ärendena för fyra bifallna motioner med följande
rubriceringar framskridit: ”utlandsutbyte för vårdpersonal, akut omhändertagande för våldtagna kvinnor, föräldrasamverkan samt akutläkare”. Vid
granskningen för 2008 kvarstår oklarheter om vilka beslut som fattats med
anledning av motionerna eftersom ingen återrapportering/delrapportering
för dessa har kunnat utläsas i varken landstingsfullmäktiges eller landstingsstyrelsens mötesprotokoll.
I föregående års granskning framkom även oklarheter kring ärendet gällande
den palliativa verksamheten där styrelsen fick i uppdrag att redovisa förslag för utveckling vid fullmäktiges möte i november 2007. Någon redovisning i landstingsfullmäktige med denna rubricering gjordes inte i november
2007 och inte heller under hela 2008. Det framgår dock av landstingsstyrelsens protokoll att styrelsen vid januarimötet 2008 godkände en handlingsplan för utveckling av den palliativa vården i Värmland. Genom kontakt
med verksamheten har det framkommit att ett utvecklingsarbete pågår. Den
tjänsteman som haft uppdraget att driva den palliativa verksamheten, enligt
antagen utvecklingsplan, har slutat och en annan tjänsteman har fått i uppdrag att driva frågorna. En redovisning ska lämnas till biträdande landstingsdirektören under mars månad 2009.
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Revisorernas iakttagelser
Under året har landstingsfullmäktige fattat beslut om tio motioner, ingen av
dessa har bifallits (sex besvarades och fyra avslogs). Ett flertal motioner remitterades eller återremitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
När det gäller de beslut som landstingsfullmäktige tagit under 2008 finner
revisorerna inte i övrigt anledning att vid ingången av 2009 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.
Landstingsstyrelsen redovisar, liksom de två föregående åren, fullmäktiges
uppdrag till styrelsen. Under 2008 har redovisningar skett, under rubriken
”Ärenden remitterade till styrelsen för beslut eller beredningar”, vid två tillfällen, den 15 april och 7 oktober. I aprilprotokollet anges att ”vissa uppdrag
getts”. Hänvisningar görs i protokollet till tjänstememorialet om vilka uppdragen är. I oktoberprotokollet rubriceras de uppdrag som fullmäktige gav i
april och juni.
Avseende styrelsens dokumentation av fullmäktiges ärenden kan revisorerna dock konstatera att de förslag till ytterligare förbättringar som tidigare
framhållits fortfarande är aktuella. Revisorerna vill se förbättringar när det
gäller återrapportering/delrapportering av uppdragen till styrelsen och att
det tydligt framgår vilken tjänsteman som har huvudansvaret för genomförandet.
I det svar som lämnades (i mars 2008), till revisorernas tidigare påpekanden,
framkom att det då pågick ett projekt för att ”förbättra rutiner och därmed
säkerhet vad gäller ärendehanteringen i landstinget”. Förhoppningen uppges vara att projektet skulle resultera i ett IT-stöd för ärendehantering, vilket
skulle öka förutsättningarna att följa ärendets gång i processen. Hur resultatet av detta projekt utfallit är oklart. Även om IT-stöd inte kan ges i nuläget
är det ändå möjligt att åstadkomma förbättringar för att tydliggöra hanteringen och underlätta bevakningen av ärendenas gång.

Anna-Lena Wallin
Revisionskontoret
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Landstingsfullmäktige 2008
Nr 1. 31 januari 2008
Ärenden
Avskrivning av lån till Hammarö kommun

§
7

Beslut, att-sats
Avskriva fordran på Hammarö kommun med 1 750 000 kronor.

Låneram för år 2008

8

Landstinget får för år 2008 uppta krediter till ett sammanlagt oförändrat högsta belopp
på 1 200 miljoner kronor.

Komplettering av regler för ersättning till förtroendevalda

9

Fastställa föreslagen komplettering.

Observationsplatser i fullmäktiges beredningar

10 Inrätta observationsplatser för partier som helt saknar representation i någon beredning
med samma ersättningsregler som gäller för ordinarie ledamöter och ersättare.

Förskrivning av trehjuliga cyklar

11 Fastställa föreslagen hyreskostnad och att en årlig uppräkning enligt konsumentprisindex ska göras.

Borgen för Värmlandstrafik AB

12 Ingå ett utvidgat borgensåtagande för AB Transito med högst 90 miljoner kronor och
bemyndiga styrelsen inför bolagsstämman att ta ställning till övriga delar i ärendet.

Hälso- och sjukvård i sydvästra och östra Värmland

17 Vårdutbudet omformas i de två länsdelarna enligt tjänstemannarapporten.
Uppdra åt landstingsdirektören att;
-Med berörda kommuner, överenskomma om hur kvalitativt omhändertagande av vårdbehövande äldre skall säkerställas när vårdplatser avvecklas.
-Slutföra arbetet med överenskommelser med V.Götalandsregionen och Örebros läns
landsting om sjukvårdssamarbete i sydvästra resp. östra Värmland.
-Säkerställa att de föreslagna förändringarna garanterar vårdens kvalitet och patientsäkerhet.
Enl. tidigare beslut inte förlänga eller omförhandla befintliga avtal med Carema Närvård.
Inom ramen för landstingets familjeläkarsystem upphandla driften vid vårdcentralerna i
Kristinehamn, Storfors, Säffle och Årjäng med målet att teckna avtal före sista okt.
2008.
Uppdra åt landst.direktören att uppta förhandlingar med Carema Närvård AB om fortsatt
drift av angivna vårdcentraler under högst 3 månader för det fallet att nya avtal, med
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anledning av en sådan upphandling, inte kan träda i kraft i omedelbar anslutning till
upphörande av nuvarande avtal.
Godkänna i övrigt redovisad plan för genomförandet, vilket innebär redovisningar för
beslut i landstingsstyrelsen i maj månad. Lämnade uppdrag till landstingsdirektören ska
avrapporteras vid samma tillfälle.
Motion (från 2007)
Möjlighet för all sjukvårdspersonal till regelbunden handledning
Zegolsson (siv)

§ Beslut, att-sats
13 Besvarad

Medborgarförslag
Klimatdag

Beslut, att-sats
14 Bifalla medborgarförslaget

Nr 2. 19 februari 2008
Ärenden
Prel. Bokslut / verksamheten 2007
Landstingsdirektörens rapport

Motion

Mikael Jern

Kommentar
27 Ek. bokslut, Produktion/utfall, Läkemedel, Internmed.vård, Psykiatrisk vård redogjordes.
28 Arbetet med genomförandet av landstingsplanen 2008 och första rapporteringen pågår.
Redovisning lämnas på landstingsstyrelsen i april.
Ekonomistaben, landstinget kansli, har fått uppdraget ta fram finansieringsplan ang. de
stora investeringsprojekten. Åtgärder pågår ang. fullmäktiges beslut i januari om hälsooch sjukvård i s.v. och ö. Värmland.
”Exitavtal” har träffats med Carema om bemanningsmässiga förutsättningar. Förberedelser för upphandling av vårdcentralerna pågår, vilket koordineras med vidareutv. av
familjeläkarsystemet.
Den 11 mars kommer följande ärenden att behandlas i styrelsen: landstingets sjukvårdsrådgivning, handlingsplan för familjeläkarverksamhet, extraordinära insatser för
kortning av vårdköer.
Underlag för rättpsykiatrisk enhet håller på att utarbetas. Ärendet kommer att föreläggas landstingsstyrelsen för beslut i maj och fullmäktige i juni.
Planering 2009-2012 pågår. Vid landstingsstyrelsen och ledningsgrp. seminarium 10-11
mars kommer direktiv för budget och landstingsplan diskuteras inför behandling i styrelsen resp. fullmäktige i april.
Beslut, att-sats
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Ökade resurser och kompetens kring funktionshinder,
E.Kihlström (kd)
Nr 3. 28-29 april 2008
Ärenden
Föredragning om Rapport 1 m.m.
Lägesrapport regionfrågan

33 Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning.

§ Kommentar
46 Lämnades av landstingsdirektören m.fl.
67 Landstingsstyrelsens ordförande mfl

Revisionsberättelse från 2007

Beslut, att-sats
51 Lägga revisionsberättelsen för Landstinget till handlingarna

Ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet

53 Bevilja ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning för:
Landstingsstyrelsen, Patientnämnden, Hjälpmedelsnämnden, Hälso- och sjukvårdsberedningen, Framtidsberedningen och Demokratiberedningen.

Årsredovisning för 2007

54 Godkänna redovisningen

Extraordinära insatser för kortning av vårdköer

55 Återremittera ärendet

Direktiv för arbetet med budget och landstingsplan

58 Fastställa förslaget till direktiv för arbetet med budget och landstingplan för 2009-2012.

Finansiell samordning – fortsatt bildande av nytt samordningsförbund i Sunne och Torsby (Fryksdalens samordningsförbund)

59 Under förutsättning av övriga org. beslut Ingå i Fryksdalens samordn.förb. Godkänna
förbundsordningen. Godkänna angivet ekonomiskt bidrag, 375.000 kr för första verksamhetsåret 2008. Utse representant i styrelsen, revisor samt ersättare. Hos övriga
förbundsmedlemmar och potentiella intressenter initiera frågan om ett gemensamt samordningsförbund för hela länet.

Begränsad utlåningstid för TENS-apparater

60 Fr.o.m. 1 juli -08 begränsa utlåningstiden för TENS-apparater, som utlämnats från
smärtkliniken, till 6 månader. Ge möjlighet till förlängning med max. 6 månader. Om
låneperioden är avslutad och ny bedömning görs om behov, ska ny period beräknas
och ej sammanräknas med tidigare lånetillfälle. Verksamheten ska efter 18 månader
från ikraftträdande utvärdera hur beslutet fungerat och beskriva effekterna.

Motioner
Suicidprevention,
Mångbesökarmodell,

G.Ohlsson (fp)

Beslut, att-sats
61 Motionen anses besvarad

E.Kihlström mfl (kd) 69 Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning
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Planering av pensionsskuld/pensionskostnader,
M.Ivarsson (c)
Nr 4. 9-10 juni 2008
Ärenden
Regionfrågan

70 Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning

§ Kommentar
81 Lägesrapport av Ulrik Andersson

Föredragningar

82 Delårsbokslut, Rapport 2, Väntetider i vården, Familjeläkarsystem - vårdvalssystem,
Landstingsplan och budget 2009.

Landstingsdirektörens rapport

11 Ett klargörande gällande personalstatistik i Rapport 2 gjordes.
9 Information lämnades om: Konsekvenser med anledning av Vårdförbundets konflikt,
Kökortning, Norsk luftambulans, Läkemedelskostnader, Vårdbarometern 2007 samt
Flerårsplan tom 2012.
Beslut, att-sats

Rapport 2 med delårsbokslut, prognos och verksamhetsuppföljning

86 med godkännande av rapporten och däri beskrivna åtgärder lägga den till handlingarna

Budget för landstingets revision år 2009

87 Godkänna förslaget och anvisa 4 000 000 kr

Ny tandvårdstaxa

88 Fastställa förslaget till tandvårdstaxa från 1 juli 2008

Tandvårdstaxa för särskilda patientgrupper

89 Normaltaxan för särskilda patientgrupper from 1 juli -08 ska vara folktandvårdens priser
för de i ref.prislistan upptagna ersättningsberättigande åtgärderna.
Förhöjd taxa för särskilda pat.grupper from 1 juli 08 ska vara folktandvårdens priser för
de i ref.prislistan upptagna ers.berättigande åtg. med ett proc. påslag för bastandvård
och avtagbar protetik med 25 procent.

Förändring av patientavgifter

90 Slutenvårdsavgiften för patienter från 20 år ska vara 80 kr / vårddag.
Avgift på 250 kr tas ut vid uteblivet inbokat besök enligt de åtgärder som redovisas i
”Gula taxan”. Förändringarna träder i kraft den 1 september 2008.
Avgiften på besök vid samtalsakuten och krismottagningen för män ska vara 120 kr och
träda i kraft den 1 juli 2008.

Förslag till fördelning av landstingsbidrag 2009 till handikapporganisationerna

91 Till handikappsorg. allmänna verksamhet anvisa 2 067 100 kr. Till handikappsorg. ändamålsbestämda verksamhet anvisa 3 463 000 kr. Till handikappsrörelsens ungdom-
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sorg. anvisa 209 600 kr. Till landstingets handikappråds verksamhet anvisa 207 300 kr.

Hälso– och sjukvård i sydvästra och östra Värmland –
ändrade förutsättningar för familjeläkarverksamheten

§ Beslut, att-sats
92 Ändra tidigare beslut om upphandling av den allmänmed. verksamheten i kommunerna
Säffle, Kristinehamn, Storfors och Årjäng. Ändra tidigare beslut om tidsbegränsad avtalsförlängning med Carema. Verksamheten vid vårdcentralerna i Storfors, Kristinehamn, Säffle samt Årjäng ska återgå i egen regi.
Fullmäktige beslutade även att uppdra åt landstingsdirektören att utarbeta förslag till
system för ökad valfrihet inom primärvården anpassat till lokala och nationella förutsättningar.

Budget för hälso- och sjukvårdens verksamhet för år 2009

96 Anvisa 4 599 644 000 kr till hälso- och sjukvårdens verksamhet med angiven fördelning
för år 2009 samt att bemyndiga landstingsstyrelsen att besluta om fördelningen av de
15 miljoner kr som avsatts för medicinska och hälsofrämjande satsningsområden.

Budget för IT-verksamheten för år 2009

97 Anvisa 136 944 000 kr

Budget för landstingsservice för år 2009

98 Anvisa 257 114 000 kr

Budget för landstingsfastigheter för år 2009

99 Anvisa 357 288 000 kr

Budget för tandvårdens verksamhet för år 2009

10 Anvisa 126 187 000 kr
0

Budget för förtroendemannaorganisationen för år 2009

10 Anvisa 25 270 000 kr. Bemyndiga styrelsen att besluta om ev. justering av ersättning till
1 stödpersoner och ev. andra förändringar/riktlinjer i fördelningen av anslaget på de interna ansvarsenheter för att budgeten ska kunna hållas.

Budget för landstingets kansli och landstingshälsan

10 Anvisa 225 556 000 kr för år 2009
2

Ägartillskott till Värmlandstrafik AB

10 Anvisa 108 000 000 kr för år 2009
3

Medlemsavgift i Region Värmland

10 För år 2009 anvisa 160 377 000 kr
4
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Stipendier

10 För stipendier för år 2009 anvisa 100 000 kr
5

Bidrag till externa organisationer

10 Anvisa ett anslag av 2 371 000 kr för år 2009
6

Medel till styrelsens förfogande

10 Anvisa 1 332 000 kr för år 2009
7
§ Beslut, att-sats
10 Godkänna i sammanställningen upptagna kostnads- och intäktsposter.
8

Övriga centrala anslag

Investeringar år 2009

10 Fastställa investeringsramen till 722 800 000 kr för 2009
9

Landstingsplan och budget 2009 samt ekonomisk flerårsplan till och med 2012 - sammanfattning

11 Fastställa landstingsplan för år 2009 med bilagor och budget med ing. poster för 2009.
0 Under år 2009 tillfälligt frångå målet om ett årligt överskott på minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
En analys av den ekonomiska flerårsplanen fram t.o.m 2012 genomförs för beslut senast vid landstingsfullmäktiges möte i nov.

Landstinget och regionfrågan

11 Med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
1

Motioner
Extra operationskapacitet
(siv)

E. Jansson, E. Hansson

Beslut, att-sats
11 Avslå motionen
2

Möjligheterna att starta ett projekt med mobil doktor
M. Ivarsson, E. Johansson (c)

11 Besvarad
3

Anställning av landstingsöverläkare,
(fp)

11 Avslå motionen
4

C. Melin

Öka tiden för vårdpersonalens direkta patientarbete

11 Besvarad

10

C. Melin (fp)

5

Förbättrad verksamhetsanalys för en rättvisare vård,
S.Höglund (siv)

12 Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning
2

Folkomröstning,

12
3

R.Warholm (fp )

Nr 5. 21-22 okt 2008
Ärenden
Information om delårsbokslut och Rapport 3

Delårsbokslut med Rapport 3 verksamhetsuppföljning med
prognos per den 31 aug 2008
Borgensåtagande för Värmlandstrafik AB

Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning

Kommentar
13 Lämnades av redovisningschefen, tandvårdschefen, landstingsdirektören m.fl.
8
Beslut, att-sats
14 Lägga revisorernas bedömning av delårsrapp. till handlingarna.
2 Godkänna delårsbokslut m Rapport 3 – verks.uppföljning med prognos per 31 aug 2008
§ Beslut, att-sats
14 Bevilja borgen för beställning av trevagnars Reginatågsätt för Gbg-trafiken samt för
3 ändrad finansiering av tre befintliga Itinotågsätt till ett sammanlagt belopp om högst
210 000 000 kr.
När ovanst. finansiering av Itinotågsätt är genomförd, avveckla del av bef. borgen för
banklån till förmån för Värmlandstrafik AB upp till 90 000 000 kr.
Godkänna att V-landstrafik slutför förhandlingar om en lösning av tågtrafiken mellan
Karlstad – Göteborg inom ramen för ovan redovisade kostnader.

Samverkan inom rättspsykiatrin

14 Uppdra till landstingsstyrelsen att ta fram ett underlag för beslut om ändringar och an4 passningar av befintliga lokaler i Kristinehamn samt att ta fram förslag till en alternativ
lösning för rättspsykiatrins behov.
I enl. med överenskommelse mellan styrelsepresidierna i Örebro l. landsting och landst.
i Värmland uppdra till landstingsstyrelsen ta fram en alternativ plan för utvecklat samarbete kring rättspsykiatri.

Finanspolicy för landstinget i Värmland

14 Anta upprättat förslag till finanspolicy att gälla from 22 okt 2008
5

Yttrande över förslag till Regionalt utv.program 2008-2013

14 Godkänna yttrandet i enl. med landstingsstyrelsens hemställan
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6
Extraordinära insatser för kortning av vårdköer

15 Godkänna redovisat förslag till extraord. insatser för avveckling av vårdköer
4 Kostnaderna för 2008 får belasta årets resultat. Kostn. för 2009 får beaktas vid revidering av 2009 års budget. Ge landst.direktören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder
samt fortlöpande återkommande med redovisning av: hur uppdraget genomförs och
dess konsekvenser på kösituationen samt ekonomiskt utfall fördelat på resp. verksamhet.

Motioner
Beslut om stängning av datortomograferna i Kr-hamn och
Säffle
S.Höglund m.fl.,(siv)

Beslut, att-sats
14 Avslå motionen
9

Gränsöverskridande samarbete V.Götaland och Värmland
E.Jansson m.fl. (siv)

15 Återremittera ärendet
2

Demenssjukvården

A.Zettergren (m)

15
3

Besvarad

E.Lemon (c)

16
4

Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning

Hälsovårdsarbete

Redovisning av tidigare anmälda motioner, äldre än 1 år

Ärenden
Landstingsdirektörens rapport

Nr 6. 25-26 november 2008
Ärenden
FN:s internationella dag mot kvinnovåld

Sammanfattande genomgång av förutsättningarna för

§ Kommentar
16 Fullmäktiges sekreterare redovisade två ärenden: Fosterdiagnostik S.Lindeby,
5 F.Larsson (m). Framtida samplanering sjukhusen Kr-hamn Karlskoga, E.Jansson (siv)
Kommentar
16 Lägesrapport budgetarbete 2009, flerårsplan 2009-2012.
1

Kommentar
17 Uppmärksammades. Hänvisning till Handlingsplanen mot familjevåld, antagen 2006.
5
17 Landstingsdirektören lämnade en redovisning av nuläge och prog.utveckling. Chefen

12

budget och flerårsplan 2009-2012

7

för ledningsstaben redovisade kostnader i jämförelse med andra landsting.

Förändring av avgifter vid vaccinationer

Beslut, att-sats
18 Besöksavg för vaccination ska vara 170 kr och påslag för vaccinkostnad med 50% av
5 aktuellt inköpspris. Avgifterna gäller from 1 jan 2009

Förändring av avgift vid Patienthotellet

18 From 1 jan 2009 införa: en serviceavgift 50 kr/dygn för patienter och nyblivna mammor.
6 25 % boenderabatt för lunch, middag, kvällsmat samt fika.

Tandvårdstaxa 2009

18 Tandvårdstaxan höjs m genomsnitt 4, 0 % from 1 jan 2009
7

Reviderad budget 2009

19 Godkänna reviderad sammanställning och fastställa invest.ram på 769,8 miljoner kr.
0

Flerårsplan och budget 2010-2012

19 Godkänna flerårsplan o budget.
1 Landstingsplan 2009 tillsammans m bilagda flerårsplan o budget 2010-2012 ska utgöra
direktiv för arbetet med budget 2010-2013.

Låneram för 2009

19 Landstinget för 2009 får uppta krediter till ett sammantaget oförändrat hösta belopp på
2 1200 miljoner kronor.

Skattesats 2009

19 Utdebitera 10,75 kronor per skattekrona hos kommunens skattskyldiga
3

Miljöpolitiskt program 2009-2012

19 Godkänna förslaget om miljöpolitiskt program
4

Regionfrågan

Motioner

§ Beslut, att-sats
19 Godkänna redovisade hittills vidtagna åtgärder o fortsatt hantering
5 Uppdra åt landstingsstyrelsen att:
I samverkan med Reg.Värmlands styrelse inleda kontakter och förhandlingar med
V.Götalandsreg. i syfte att bilda en gemensam regionkommun samt att
fortlöpande återkomma till fullmäktige med resultatet inför ett definitivt ställningstagande.
Beslut, att-sats

13

Framtida samplanering sjukhusen i Kr-hamn och Säffle.
E.Jansson (siv)

19 Besvarad
6

Folkomröstning om regiontillhörighet

19
7

R.Warholm (fp)

Översyn av patientavgifter
A.Nilsson (kd)
(gällande enhetlig taxa för alla vårdkontakter)

Avslå motionen

20 Remittera motionen till landstingsstyrelsen för beredning
4

