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Landstingsfullmäktiges beslut under 2010
Bakgrund, syfte
I den revisionsplan som landstingets revisorer fastställt ingår en granskning
av hur landstingsstyrelsen har hanterat landstingsfullmäktiges beslut. Föreliggande rapport innehåller en sammanställning av de beslut som fattats vid
2010 års fullmäktigemöten. Interpellationer, enkla frågor, valärenden,
föredragningar och annan form av information tas inte med i sammanställningen.
Granskningens syfte är dels att kortfattat kartlägga och beskriva de beslut
landstingsfullmäktige fattat under ett verksamhetsår, dels att granska hur
besluten hanterats av landstingsstyrelsen. Kartläggningen redovisas huvudsakligen i bilagan. Rapportens fokus ligger på hur styrelsen hanterat de av
fullmäktige givna uppdragen.

Landstingsfullmäktiges beslut
Flera av de beslut landstingsfullmäktige tar under ett verksamhetsår, kan
följas upp först kommande verksamhetsår. Övervägande delen av fullmäktiges beslut under 2010 är 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 i en viss fråga. Även detta ger en tidsutdräkt som gör att
verkställandet av ett fullmäktigebeslut genomförs under kommande
verksamhetsår. Ingår motionen i en pågående utredning kan det också vara
svårt att fastställa på vilket sätt motionärens intentioner tillvaratagits. I
revisorernas uppdrag ligger att hålla sig informerade om landstingsstyrelsens verkställighet av de beslut landstingsfullmäktige fattar.
Landstingsfullmäktige har under året behandlat nio motioner, varav en från
2008 och fem från 2009. Två motioner har bifallits, varav en delvis. Fem
motioner har besvarats, en har avslagits och en motion har återremitterats
till styrelsen.
Under året har fullmäktige även tagit beslut om avgiftsförändringar. Det är
viktigt att dessa förändringar implementeras i verksamheten på ett säkert
sätt och ingår i avgiftshandboken. Enligt den kontroll som revisionskontoret
gjort, har avgiftsförändringar som avser herr- och damperuker införts i
avgiftshandboken från och med 2011.

Iakttagelser och slutsatser
Under 2009 redovisade landstingstyrelsen vid två sammanträden – i april
och i november – vilka uppdrag fullmäktige givit styrelsen med anledning
av bifallna motioner och beslut i andra ärenden. Under 2010 gjordes en
sådan redovisning vid styrelsens sammanträde den 12 oktober.
Revisorerna har flera tillfällen framhållit vikten av att det finns en systematik i landstingstyrelsens sätt att dokumentera sin hantering av fullmäktiges
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ärenden. I granskningen har vi inte kunnat finna att det under 2010 funnits
en systematisk, dokumenterad uppföljning av genomförandet av samtliga
beslut som fullmäktige fattat.
När det gäller redovisning till landstingsfullmäktige anser vi att den redovisning av motioner som bifallits 2007, som gjordes vid fullmäktiges novembermöte 2009 var ett steg i en förbättrad ärendehantering. Vid mötet fick
fullmäktige en redogörelse av vad som hänt med de bifallna motionerna och
kunde därefter lägga redovisningen till handlingarna och förklara ärendena
avslutade. Redovisningen återkom dock inte under 2010. Det har under
granskningen kommit besked om att en redovisning av motioner, bifallna
under 2010, kommer att göras på kommande möte i landstingsstyrelsen.
Ärendet kommer därefter att redovisas för landstingsfullmäktige.
Det är rimligt att fullmäktige på något sätt får en återkoppling på
genomförandet av fullmäktiges beslut. Delårsrapporter och årsredovisning
är viktiga dokument för rapportering till fullmäktige. Dessa ger dock ingen
heltäckande bild av genomförandet av fullmäktiges samtliga beslut.
Vi anser att landstingsstyrelsen fortsatt löpande bör följa upp hur
fullmäktiges beslut genomförs. Även återrapporteringen till fullmäktige bör
utvecklas så att fullmäktige får en komplett bild av hur besluten har
genomförts. Den uppföljning och rapportering som genomförs under våren
2011 är i linje med detta och bör genomföras regelbundet.

Anders Marmon
Certifierad kommunal revisor
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Landstingsfullmäktige 2010, beslut

Nr 1. 23 februari 2010
Ärenden
Revidering av reglemente för landstingsstyrelsen
Förändrad förbundsordning mm för FINSAM
Utökning av beslutad investeringsram

§

Beslut, att-sats

14 Fullmäktige antar förslaget
15 Godkänna Kils kommun till Fryksdalens samordningsförbund.
16 Att utöka fastställd investeringsram från 700 Mkr till 714,5 Mkr

Besvarade motioner (från 2008 § 17, och 2009)
Hälsoprofilering och dokument. hälsosamtal, Lemón (C)
Ökad geriatrisk kompetens i primärvården, Kihlström (KD)
Översyn av habiliteringsverksamheten, Zettergren (M)
Chefläkarfunktionen inom landstinget, Kihl (M)

17
18
19
20

Nr 2. 28 april 2010
Ärenden
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009
Årsredovisning för år 2009

45 Lades till handlingarna
47 Beviljades för landstingsstyrelse, nämnder och beredningar.
48 Godkändes

Besvarade motioner (från 2009)
Mellanvårdsplatser för pers. m psyk. sjukd, Kihlström (KD)
Bredare kompetens i vård/omsorg, Segersten Larsson (M)

50 Avslag
51 Bifall

Besvarad och bifall till delar av motionen. Uppdrag till landstingsstyrelsen.
Besvarad.
Besvarad
Besvarad
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Nr 3. 15 juni 2010
Ärenden
Rapport 2 med delårsbokslut, prognos och verks.uppföljn.
Förlagslån i Kommuninvest
Inriktning av prioriteringsarbetet i Landstinget i Värmland
Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt avtal
Budget för landstingets revision
Landstingsplan och kostnadsramar för 2011

§
71
72
73
74
78
79

Beslut, att-sats
Att godkänna rapport 2.
Att besluta i enlighet med styrelsens hemställan
Att besluta i enlighet med styrelsens hemställan
Att godkänna principöverenskommelsen avseende Karlstads flygplats.
Att godkänna upprättat förslag och anvisa 3 962 000 kr.
Att fastställa landstingsplan för år 2011 med bilagor - slutlig budgetbeh. Under hösten

§

Beslut, att-sats

Besvarade motioner
Inga vid detta möte

Nr 4. 27 oktober 2010
Ärenden
Delårsbokslut med rapport 3, verks.uppf m helårsprognos
Landstingets förtroendemannaorganisation, ersättn. m.m

Besvarade motioner
Minst halva arbetstiden för vårdpersonal…, Ohlsson (FP)

Nr 5. 29 november 2010
Ärenden
Förändring av bidrag till peruk
Tandvårdstaxa 2011
Skattesats för år 2011
Landstingets förtroendemannaorganisation

10 Att godkänna delårsbokslut och lägga revisorernas bedömning till handlingarna
3
10 Att besluta enligt styrelsens hemställan
4

10
7

Att anse motionen besvarad

12
5
12
6
12
7
12

Att anpassa nivån på herrperuksbidrag till motsvarande nivå som för damperuker.
Att godkänna förslag om en taxehöjning med i genomsnitt 3,0 %.
Att utdebitera 10,75 kronor per skattekrona.
Att fastställa redovisade förändringar och beakta förändringarna i budgetbehandlingen
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8

Nr 6. 17 december 2010
Ärenden
Budget 2011 med flerårsplan 2012-2014
Valärende med uppdrag till demokratiberedningen

Besvarade motioner
Specialistläkare i öppenvård vid vårdc, Jansson m.fl (SIV)
Borttagande av remisstvång till spec.m, Johansson(C)
m.fl.

13 Inledande budgetbehandling
6
13 Att ge demokratiberedningen i uppdrag rörande insynsplatser.
9

13 Återremiss
7
13 Bifall, uppdrag till landstingsstyrelsen
8

6
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