Protokoll

1(6)

2013-04-09

Landstingsstyrelsen
Tid och plats för

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 9 april 2013, kl. 11.00-12.00
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Finn Cromberger (FP)
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§ 89 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 90 Svar till fullmäktiges presidium med anledning av
Revisionsberättelse för Jämtlands läns landsting år 2012
(LS/507/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har avgett revisionsberättelser för Jämtlands läns landsting för
verksamhetsåret år 2012. Revisorerna har beträffande ansvarsprövningen sammantaget
bedömt att landstingsstyrelsens styrning, ledning och uppföljning inte varit
tillfredsställande. Verksamheten har därmed inte bedrivits på ett från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. De har bedömt att resultatet enligt årsredovisningen inte
är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt och att
den interna kontrollen inte varit tillfredsställande.
Fyra av landstingets revisorer avstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
landstingsstyrelsen för bristande måluppfyllelse, styrning, ledning, uppföljning, kontroll
och otillräcklig beredning av budget.
Två av landstingets revisorer riktar en kraftig anmärkning mot landstingsstyrelsen för
stora brister i styrning, ledning, uppföljning, kontroll samt otillräcklig beredning av
budget och en bristande måluppfyllelse i både ekonomi och verksamhet. Den kraftiga
anmärkningen har sin grund i att den ekonomiska situationen har förvärrats under 2012,
jämfört med föregående år, då revisorerna riktade anmärkning mot styrelsen. De
tillstyrker att ledamöterna i landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012.
Fullmäktiges presidium har med anledning av att landstingets revisorer riktat
anmärkning mot landstingsstyrelsen bett landstingsstyrelsen om förklaring dels över
anmärkningen som framställts i revisionsberättelsen och dels över revisorernas uttalande
att ansvarsfrihet avstyrks.
Utifrån de omständigheter som rått under året anser Landstingsstyrelsen att de åtgärder
som vidtagits har varit de möjliga för att sammantaget ge ett godtagbart resultat för
landstinget och länets medborgare. Detta har dock inneburit att ekonomin inte är i
balans och att alla mål inte kunnat uppfyllas.
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Beslutsunderlag
Revisionsberättelser för Jämtlands läns landsting år 2012
Redogörelse av resultat av granskningen år 2012
Förklaring till revisorernas anmärkning mot styrelsens ledamöter och avstyrkande av
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i revisionsberättelserna för verksamhetsåret 2012

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Förklaring lämnas till revisorernas anmärkning mot styrelsens ledamöter och
avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2012 enligt utarbetat förslag.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Ingrid Kjelsson
(C) och Finn Cromberger (FP) yrkar att landstingsstyrelsen beslutar följande::
”Förklaring lämnas till revisorernas kraftiga anmärkning mot styrelsens ledamöter och
avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2012 enligt utarbetat och av minoriteten kompletterat förslag med
hänvisning till de konkreta motförslag, initiativärende och reservationer som lämnats
under året enligt sammanställning daterad 130409 undertecknad av Susanne Wallner.”
Christer Siwertsson (M) m.fl. yrkar vidare att i landstingsstyrelsens ordförandes förslag
till förklaring till revisorerna följande tillägg görs:
Nytt stycke införs på sidan 1 efter andra stycket:
”Majoriteten kontra minoriteten.
I svensk kommunalpolitik brukas proportionellt styrelsesätt, vilket innebär att
exempelvis landstingsstyrelsen har representanter från flera partier som inte tillhör
majoriteten. Alternativet hade varit majoritetsvalsystem innebärande att majoriteten
besätter samtliga platser i landstingsstyrelsen. Men svensk lagstiftning tillåter inte det.
Landstingsstyrelsen i Jämtlands län har en majoritet bestående av socialdemokrater,
Vänsterpartister o Miljöpartister och en minoritet bestående av Moderater,
Centerpartister och Folkpartiet liberalerna. Flera gånger med början vid behandlingen av
aprils delårsbokslut har minoritetspartierna haft egna förslag och yrkanden samt
reservationer som har protokollförts. Majoriteten har avslagit våra yrkanden. Dessa
politiska spelregler bör revisorerna och fullmäktige ta hänsyn till vid
ansvarsutkrävandet.”
Nytt stycke införs på sidan 3 efter sista stycket:
”Landstingsstyrelsen pekar avslutningsvis på problematiken med majoritet och minoritet
och menar att huvudansvaret åvilar majoriteten allra helst som minoriteten haft egna
förslag till beslut. Se bilaga 20130409 undertecknad av Susanné Wallner.”
Bilaga 20130409, Susanné Wallner:
”Landstingets opposition bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Centern.
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I maj när delårsbokslutet kom var det känt att styrelsen fick en anmärkning för 2011.
Redan då hade oppositionen lagt alternativa förslag. Redan där uppmärksammade vi
revisionen på att M, C o FP haft alternativa yrkanden vid behandlingen av
delårsbokslutet 2011. ”Vi delar revisionens uppfattning om att styrelsen måste bli
bättre i sin ägarstyrning”. Vidare har Bernt Söderman lämnat en anteckning under maj
mötet där han skriver som följer. ”Utifrån historisk kunskap borde
landstingsdirektören ha påbörjat besparingarna betydligt tidigare”.
Vidare yrkar Bernt att ”Styrelsen uppdrar till ekonomiutskottet att ge en analys av hur
avskrivningsutrymmet för maskiner och inventarier används i verksamheten eventuellt
ge förslag på förändrad hantering”.
Alliansföreträdarna yrkar på ett program med 10 punkter som vi får avslag på.
I augusti yrkade man återigen på de beslut man som Allians la i maj vid
delårsbokslutet.
Återigen trycker man på att handlingsplanerna förskjuts och nu har man tom tagit bort
dem från dagordningen. Alliansen reserverar sig mot beslutet.
I september yrkar vi återigen på att bristen är stor kring planering och att
handlingsplanerna ej kommer upp på bordet i tid. Vi försöker också lägga några nya
yrkanden men allt får avslag.
I november efter månadsrapporten yrkar vi på att ”Månadsrapport godkänns ej utifrån
fullmäktiges beslut om ändrat resultatkrav” Samtliga i Alliansen reserverar sig med en
skrift.
I december lämnar Bernt en protokollsanteckning som handlar om att vi inte kan
godkänna att man använder skatteprognosen som förklaring till det dåliga resultatet.
Man har helt enkelt för stora kostnadsökningar och har inte gjort åtgärder i tid. Finn.
Christer och Susanné reserverar sig till förmån för Bernts protokollsanteckning.
Otaliga motioner, yrkanden, interpellationer och frågor har lagts. Till detta kommer
också Allians gemensamma förslag. Samtliga med bärighet på ekonomi och
verksamhetens utveckling. Tyvärr har dessa fått avslag vilket också gör att vi inte
kunnat påverka det negativa resultatet, vi anser att vissa av våra yrkanden direkt skulle
haft påverkan på en bättre ekonomi.”

Harriet Jorderud (S) yrkar på följande ändringar och tillägg i landstingsstyrelsens
förklaring till revisorerna:
På sidan två under rubriken Landstingsstyrelsens förklaring (1) ändras första stycket till
följande formulering:
Justerandes sign
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”Landstingsstyrelsen har under hela året följt verksamheten noga och genom
månadsrapporter och delårsbokslut fått upplysningar om verksamhetens resultat och
ställning och fattat beslut om åtgärder. Landstingsstyrelsen har haft det ekonomiska
läget klart för sig. Reglerna för god ekonomisk hushållning medger att landstinget under
enstaka år kan redovisa underskott.”
På sidan två under rubriken Landstingsstyrelsens förklaring (2) fortsätter stycket med
följande formulering:
”Med anledning av ovanstående har landstingsstyrelsen tagit beslut om bättre
uppföljning, ledning och styrning av ekonomin. Landstingsstyrelsen har också arbetat
med omvärldsbevakning samt uppföljning av bolagen på ett nytt sätt.”
På sidan tre ändras sista stycket till följande formulering:
” Sammantaget anser landstingsstyrelsen att de åtgärder som beslutats har varit de som
har kunnat göras för att, utifrån vid varje tillfälle kända omständigheter, ge det bästa
resultatet för landstinget och länets medborgare utifrån behov och patientsäkerhet även
om det inneburit att ekonomin inte är i balans eller att alla mål inte kunnat uppfyllas.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt ändrings- och tilläggsyrkande i
landstingsstyrelsens förklaring till revisorerna och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsstyrelsens ordförandes förslag inklusive
antagna ändringar och på Christer Siwertssons m.fl. yrkande samt tilläggsyrkande och
finner landstingsstyrelsens ordförandes förslag antaget.

Omröstning
Omröstning begärs.

Propositionsordning
Den som bifaller landstingsstyrelsens ordförandes förslag röstar ”ja”.
Den som bifaller Christer Siwertssons m.fl. förslag röstar ”nej”.

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifalls landstingsstyrelsens ordförandes förslag (se
bifogat omröstningsresultat).
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Förklaring lämnas till revisorernas anmärkning mot styrelsens ledamöter och
avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter i revisionsberättelsen för
verksamhetsåret 2012 enligt utarbetat förslag inklusive ändringar och tillägg enligt
Harriet Jorderuds antagna yrkande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(6)

