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Till regionfullmäktige

Revisionsberättelser för 2014 års verksamhet
Förslag till beslut
1. Med hänvisning till revisionsberättelserna beviljar regionfullmäktige
regionstyrelsen, beredningar, övriga nämnder och styrelser samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ som regionens revisorer haft att
granska, ansvarsfrihet för såväl förvaltning som räkenskaper under år
2014.

Sammanfattning av ärendet
Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens
verksamhet under år 2014. Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för samtliga
nämnder och styrelser och deras ledamöter.
Fullmäktige ska lämna en motivering till beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller
att vägra ansvarsfrihet (Kommunallagen 5 kap 25a §).
I den samlade bedömningen har revisorskollegiet understrukit att det inte är
tillfredsställande att sjukhusstyrelserna flera år i rad har haft svårigheter med att
klara regionfullmäktiges uppdrag. Verksamheten ska vara i balans, vilket innebär
att ekonomi, kvalitet och prestationer ska vara i balans. Styrelser och nämnder har
ett stort ansvar för att deras verksamheter sköts på ett ändamålsenligt sätt, med
god tillgänglighet, av rätt kvalitet och inom de ekonomiska ramarna. För att
uppdraget ska bli framgångsrikt är det viktigt med en acceptans för de beslut som
nämnder och styrelser fattar. Revisorerna anser att det är oklart hur fattade beslut
sätts i verket och följs upp. Detta måste utvecklas och stärkas. Även tydligheten
och transparensen i de demokratiska beslutsprocesserna måste stärkas.
Regionstyrelsen spelar en viktig och central roll genom att stödja övriga
förtroendevalda i deras styrning.
Kritiken från tidigare år mot nämnder och styrelser för att deras följsamhet mot
styrmodellen brustit kvarstår. Det är därför viktigt att regionstyrelsen prioriterar
arbetet att utveckla och förvalta styrmodellen.
För att nå en god ekonomisk hushållning krävs att samtliga nämnder, styrelser och
förvaltningar tar ansvar för att deras uppdrag klaras med de av regionfullmäktige
avsatta resurserna, att kvaliteten är rätt samt att beställda tjänster också blir
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset
Torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionkansliet@vgregion.se

Datum 2015-04-08
Diarienummer RS 10-2015

2 (2)

verkställda. Regionens beställare och utförare måste ha stabila ekonomiska
förutsättningar. För detta krävs en stram och konsekvent styrning.

Beredning
Enligt arbetsordningen bereder regionfullmäktiges presidium
revisionsberättelsen inför fullmäktiges beslut.
Presidiet gör ingen annan bedömning än den revisorerna gör i
revisionsberättelsen. Presidiet instämmer i revisorernas bedömning att det inte är
tillfredsställande att sjukhusstyrelserna flera år i rad har haft svårigheter med att
klara regionfullmäktiges uppdrag. Presidiet vill därutöver med största allvar
understryka vikten av att sjukhusstyrelserna klarar sina uppdrag och inom sina
ekonomiska ramar under 2015.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för samtliga nämnder, styrelser och de enskilda förtroendevalda.

Regionfullmäktiges presidium

Joakim Larsson
Ordförande

Per Tenggren
1:e vice ordförande

Bilaga



Revisionsberättelser och PM (särtryck)

Besluten skickas till



Samtliga nämnder och styrelser

Magnus Berntsson
2:e vice ordförande
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Svar på interpellation från Annette Ternstedt (V) angående

Träningskort på rehabenheter.
Annette Ternstedt frågar i sin interpellation om vi kommer att lösa så att vissa patientgrupper kan fortsätta gå
och träna på sin rehabenhet inom Närhälsan även i fortsättningen. Frågan är väldigt enkelt ställd, men dessvärre
är den inte lika enkel att svara på som interpellationen försöker att ge sken av.
För det första gäller det att göra skillnad på vad som är hälso- och sjukvårdens ansvar och vad som är att betrakta
som den enskildes ansvar. I den krav- och kvalitetsbok som styr insatserna inom vårdvalet slås fast att patienten
ska erbjudas insats så länge som hen har behov av hälso- och sjukvården. Behandlingen ska således pågå som
längst till dess att behandlingsmålet är uppnått eller till dess att behandlande fysioterapeut i samråd med
patienten bedömer att patienten klarar sin fortsatta träning på egen hand. Således, när patienten klarar sig själv
slutar hälso- och sjukvårdens ansvar och individens eget ansvar för den egna hälsa träder in.
För det andra skapades inte den problematik som interpellanten beskriver av vårdvalet. Problemet är nämligen
att friskvård är att anse som liggandes utanför regionens kompetensområde. Med stöd av kommunallagen menar
jag att regionen inte kan kräva av leverantörer i ett vårdvalssystem ska tillhandahålla friskvård då det skulle
kunna ses som att regionen ger ersättning för verksamhet som konkurrerar med till exempel privata gym. Detta
gäller oberoende av upphandlingsform, så problematiken som interpellanten beskriver ändras inte av om
regionen via LOU eller vårdöverenskommelser ger Närhälsan i uppdrag att driva friskvårdsträning.
Med det sagt, vill jag inte stänga dörren för enskilda lösningar som löser och uppfyller lokala eller individuella
behov av träning. Idag finns det, som interpellanten säkert känner till, leverantörer inom vårdvalet som bedriver
viss gymverksamhet för friskvårdsändamål utanför vårdvalssystemet. Detta kan vara positivt då det blir en
mjukare övergång från sjukvård till friskvård. Vårdvalet hindrar alltså inte sidoverksamhet som friskvård och
Närhälsan står därmed fria att undersöka möjligheterna i kommunallagen att som offentlig vårdgivare erbjuda
detta.
Enligt mig är det upp till varje vårdgivare, oavsett huvudman, att göra en avvägning kring vilka patienter som
har störst behov av dess verksamhet. Så, så länge som verksamheten inte bryter mot vårt regelverk eller gällande
lagstiftning ser jag inga problem om en enskild enhet inom Närhälsan, efter en egen bedömning, fortsätter med
sina gymkort.
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Jonas Andersson
Ordförande Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen (FP)
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Svar på interpellation från Carina Örgård (V) angående

Vård för ensamkommande flyktingbarn.
Carina Örgård har i en interpellation ställt tre frågor till mig om regionens vård för ensamkommande
flyktingbarn. Som interpellanten skriver står vi inför en utmaning med det ökade antal flyktingar som söker sig
till Sverige. Även om interpellationen främst rör de ensamkommande flyktingbarnen vill jag inledningsvis
påpeka att behoven är stora hos såväl barn som vuxna, oavsett status.
I sin första fråga undrar interpellanten hur regionen tillgodoser att dessa barn och ungdomar får den vård de
behöver och har rätt till. När den politiska ledningen inom GrönBlå Samverkan tillträdde togs ett politiskt
initiativ till en kartläggning av regionens stöd till asylsökande och nyanlända. Initiativet togs då vi upplevde att
regionen inte fullt ut kunde möta behovet av insatser hos målgruppen, samtidigt som en klar bild av det samlade
stödet saknades. Utredningen, som kommer att presenteras för hälso- och sjukvårdsstyrelsen under våren, ska
peka ut förslag till förbättringsområden.
Även om en komplett bild av stödet idag saknas, så vet vi att det finns en rad verksamheter inom regionen som
arbetar med vården till ensamkommande flyktingbarn. Regionövergripande finns till exempel Enheten asyl- och
flyktingfrågor i hälso- och sjukvården, som är en resurs och ett stöd till sjukvårdens verksamheter i regionen.
Andra exempel är Flyktingmedicinska mottagningen samt Kris- och traumamottagningen i Göteborg. Det finns
också verksamheter där regionen till viss del finansierar, men där en extern part står för utförandet, såsom Röda
korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Skövde.
När jag får utredningen i min hand kommer jag att kunna ge en mer komplett bild av både behov och resurser
inom området.
I sin andra fråga undrar interpellanten om vi har planer på att starta liknande team som flyktingteamet i
Gamlestaden på fler ställen i regionen. Även om jag tycker att den verksamhet som bedrivs vid flyktingteamet
är väldigt bra, är jag inte beredd att redan nu utlova hur vi kommer att stärka stödet till asylsökande och
nyanlända. Jag vill först ordentligt ta del av ovan nämnda utredning och, tillsammans med mina kollegor i hälsooch sjukvårdsstyrelsen, värdera de olika förslagen. Jag hoppas att styrelsen senare under året kan presentera ett
förslag till hur vi vill se en förstärkning inom området. Jag ställer mig positiv till att prova nya lösningar, gärna i
samarbete med frivilligorganisationer.
Avslutningsvis vill interpellanten veta om jag anser att Västra Götalandsregionen idag lever upp till
barnkonventionens 39:e artikel. Även om regionens verksamheter i många delar självklart kan bli bättre är mitt
svar Ja på denna fråga. Som ovan nämnts bedrivs det redan idag många bra verksamheter och det görs ett otroligt
bra jobb av både engagerade och professionella medarbetare runt om i Västra Götaland. Sett både ur ett
nationellt och ett internationellt perspektiv är det min övertygelse att våra verksamheter står sig väl.
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