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Inledning och protokollsjustering 

§13 Justering av närvarolistan 

Servicenämndens beslut 
1. Närvarolistan fastställs. 

§14 Godkännande av dagordning 

Servicenämndens beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning. 

§15 Protokollsjustering 

Servicenämndens beslut 
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1. Sten G. Johansson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. 
Justering ska vara klar inom 14 dagar. 
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Informations- och anmälningsärenden 

§16 Information 

Servicenämndens beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 
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A. "Mer tid för patienten" Elisabeth Dahlstedt, huvudprojektledare 
är kontrakterad under ett år för att organisera projektet. 

Projektet handlar om 4 områden; Arbetsfördelning mellan yrkesgrupper, 
Administrationen, IT Kommunikation/dokumentation samt Patientens 
egen medverkan. 

Visar bildspel och redovisar följande punkter kring projektet; 

• Använda skattepengar effektivt - utveckla personalekonomin 
• Kommittedirektiv - "Ur led är tiden" 

• Aktiviteter i fler landsting - starta nationellt nätverk 
• Aktiviteter på EU- nivå samarbete Region Dalarna 

• Samarbete med flera projekt i Ltd - internt nätverk 

"Ur led är tiden" skriven av Göran Stiernstedt, är en rapport som är grunden 
till projektet och värd att läsa. 

Piloter; Geriatriken i Avesta, Primärvården i Falun (ev Norslunds vårdcentral), 
lnfektionskliniken i Falun, fler vill vara med! 

Arbetsgång för pilotförsök på vårdenheter 

• Kartlägga arbetsfördelningen mellan medicin, administration och 
service 

• Hur är de fördelade idag och hur ser det ut i ett patientperspektiv? 
• Kartlägga och föreslå personalmix för patientens bästa 

• Prioritera blad krav på dokumentation och utvecklanya rutiner 
• Kartlägga hur IT-verktyg används och kan effektivisera och underlätta 

det dagliga arbetet 

• Öka användningen av e-tjänster för egenvård inkluderande digital 
information på skärmar och anmälan i reception 

Inom dessa områden: Lämna förslag till förändringar, förbättringar och 
ge exempel på förbättringsmöjligheter. 
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Hållbart förändringsarbete sker inifrån personalgruppen 
• Medverka i APT 

- Vilken roll har jag i Landstinget dalarna? 
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- Hur kan vårt team arbeta med ett tydligare patientperspektiv? 
• Vaska fram bra förslag till piloten 
• Aktivitetsplan med stöd frånledningen. Resurser!? 
• Genomförande med stöd från projektet 

• Återkoppling till personal och ledning 

Piloterna genomförs under vintern, om ca ett år sker en utvärdering av 
projektet. Projektgruppsmötena startar måndag 29/9 och planeras genomföras 
varannan vecka. 

Administration, service och medicin 
1. Definiera varje område i olika vårdmoment 
2. Beskriv vad varje yrkeskategori ska göra 
3. Övriga arbetsuppgifter fördelas på det personalekonomiska 

bästa sättet 
4. Nya yrkeskategorier 

Se informationen som helhet i bilaga § 16 A 

B. VERKSAMHET 

"Mer tid för patienten" - FM-koncept 

Projektdirektiven för projektet "Mer tid för patienten" har beslutats av 
Landstingsdirektören. Huvudprojektledaren för det förvaltnings-övergripande 
projektet är rekryterad . Projektet som helhet är ännu inte konstituerat fullt ut, 
exempelvis saknas delprojektledare för den medicinska delen. 
Landstingsservice uppdrag i projektet är att undersöka möjligheterna att utföra 
vårdnära servicetjänster (VNS) i vården och att utreda förutsättningarna för att 
implementera ett Facility Management koncept. 

Delprojektledare för servicedelen i projektet är utsedd i Anders Roos. 
Landstingsservice fortsätter förberedelserna inför projektets uppstart genom 
att omvärldsbevaka med andra landsting , göra studiebesök och anordna 
utbildningsdag i Facility Management för förvaltningens samtliga chefer. 
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På uppdrag av Servicerådet pågår i dagsläget planeringen av en 
genomlysning och översyn av den inre vaktmästerifunktionen i ett 
länsperspektiv. Huvudsyftet är att kartlägga och utveckla logistikprocessen 
i ett helhetsflöde; d.v.s. delarna yttre transport, kajhantering och inre 
vaktmästeri. Som ett led i de ökade kraven kring logistikfrågorna har 
Landstingsservice rekryterat en logistikchef fr.o.m. september månad. 
För att lyckas med uppdraget krävs en nära samverkan mellan 
Landstingsservice och våra kunder; övriga förvaltningar inom koncernen . 
Uppdraget startar under oktober månad med stöttning av en extern 
logistikkonsult. 

Skid-VM 

Landstingsservice har påbörjat förberedelserna inför stundande Skid-VM 
2015. Evenemanget kommer exempelvis påverka våra tjänster och uppdrag 
inom parkering, bevakning och logistiskt in- och utflöde av gods till våra 
sjukhus. Landstingsservice har utsett en huvudansvarig för att ansvara och 
samordna den operativa delen för våra servicetjänster i ett länsperspektiv. 
I dagsläget görs bedömningen att Landstingsservice belastas med en 
merkostnad för evenemanget på mellan 0,5-1 ,0 Mkr. 

Kostutredning Ludvika lasarett (Anders Roas) 
Dnr LD14/02832 

På uppdrag av Servicerådet har Landstingsservice genomfört en utredning om 
förutsättningarna för egen kostproduktion på Ludvika lasarett. Huvudsyftet 
med utredningen är att nuvarande kostförsörjning genom 
att transportera mat från produktionsköket i Mora till Ludvika bedöms som 
alltför kostsam. Rapporten visar att alternativet med egen kostproduktion 
på Ludvika lasarett inte är ekonomisk lönsam på kort sikt, däremot i ett längre 
tidsperspektiv kan ekonomiska kostnadsbesparingar förväntas. 

Se rapporten som helhet i bilaga § 16 B 
Omcertifiering 

Landstingsservice är sedan tidigare kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 
miljöcertifierad enligt ISO 14001. Under senaste året har ett stort arbete 
genomförts med att processkartlägga vår verksamhet som ett led i att utveckla 
ledningssystemet digitalt. Under september månad genomfördes en 
omfattande omcertifiering genom en extern revision av förvaltningens 
kvalitets- och miljöledningssystem. Revisonen visade på ett bra resultat och 
fortsatt certifiering rekommenderas. 
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C. PERSONAL (Alexander Klein Storm) 

Sjukfrånvaron 
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Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 7,2 % för perioden januari
augusti 2014, korttidsfrånvaron är 2,9 %. Under motsvarande period 
föregående år var den totala sjukfrånvaron 6,6 % och korttidssjukfrånvaron 
var 2,9 %. 

Sjukfrånvarotalen kan delvis härröras till vissa enskilda verksamheter, såsom 
Verksamhetsservice. Det finns dock stora skillnader inom förvaltningen, vissa 
verksamheter har en låg sjukfrånvaro medan andra grupper har en total 
sjukfrånvaro på ca 15-20 %. Den höga sjukfrånvaron kan även härröras till ett 
tiotal långtidssjukskrivna arbetstagare. 
Det proaktiva arbetet med att försöka minska sjukfrånvaron genom tidigt insatt 
rehabiliteringsplanering fortgår inom förvaltningen. 

Redovisas kartläggning av sjukfrånvaron i Landstingsservice se bilaga§ 16 C 

Bemanning 

Bemanningen har ökat med ca 20 stycken faktiska årsarbetare ifrån 2013 
till 2014 för samma period. Detta beror delvis på de utökade städuppdragen 
Landstingsservice har fått i samband med driften av Dahlska huset, utökad 
bemanningen inom materielförsörjningsenheten Falun, övertagandet av 
kostförsörjningen i Ludvika och cafe Oasen i Säter. Tillsammans med utökade 
uppdrag på andra orter i länet, tillsättningar efter pensionsavgångar, 
konverteringar av visstidsanställningar och rätten till heltid, påverkar detta 
förvaltningens bemanning i stigande riktning. 

Utöver ovanstående så har flertalet utannonserade tjänster tillsatts 
inom förvaltningen; Landstingsservice har fått en ny Förvaltningschef 
i Ulf Cristoffersson, en ny Logistikchef i Erland Grundberg och en ny 
Trädgårdsmästare i Henric Larsson. Gällande rekryteringen av en ny 
Förvaltningssekreterare så har en andra omgång påbörjats. 
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D. EKONOMI (Martin Ekberg) 

Budgetberedning 
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Den 24:e september genomfördes det andra beredningsmötet inför 2015 
års budget. Närvarande från Central förvaltning var Peter Hansson, 
ekonomidirektör, Eva-Britt Jansson, budgetchef och Landstingsservice 
representerades av Ulf Cristoffersson, förvaltningschef och Martin Ekberg, 
ekonomichef. Under mötet avrapporterades det verksamhetsmässiga och 
ekonomiska nuläget. Diskussioner fördes kring de ekonomiska 
budgetförutsättningar som gäller inför verksamhetsåret 2015. 

De centrala budgetdirektiven för Landstingsservices inför verksamhetsåret 
2015 är hämtade från finansplanen (2014-06-17) och anges nedan i 
punktform: 

• Avkastningskrav 3,0 Mkr 
• Intern prisuppräkning mot Hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar 

inom Landstinget Dalarna 2,45 %. 
• Löneutveckling +2,8 % 
• Internränta 3,2 % 
• Arbetsgivaravgifter 43,63 % 
• lnvesteringsram 2,6 Mkr 

Budgetprocessen 

Som ett led i ett processorienterat arbetssätt har ekonomienheten även 2014 
genomfört en halvdagsutbildnings för samtliga chefer inom förvaltningen 
under en chefsutvecklingsdag. Utbildningens syfte var att repetera processens 
olika delar och presentera nya förändringar som implementeras i årets 
budgetprocess. 
Målet är att uppnå en framgångsrik budgetprocess där förvaltningen kan 
bygga en så verklighetsbaserad budget som möjligt. Processbilderna som 
var utgångspunkten under utbildningsdagen biläggs. 

Se budgetprocessen som helhet i bilaga § 16 D 
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§17 Anmälan av delegeringsbeslut 

Servicenämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 
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Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 114/2011 och Servicenämnden§ 67/2011 fattade 
beslut. 
- Av förvaltningschefen fattade beslut. 

a) överenskommelse 2014-06-11 om uppdrag till Logistema angående Inre 
Servicelogistik, Landstinget Dalarna 
Dnr LD14/02106 

§18 Övriga anmälningsärenden 

Servicenämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

a) Protokollsutdrag fullmäktige 2014-06-16--17 

§ 58 Budget 2015, Finansplan 2015-2018 
Dnr LD14/01315 

§ 61 Politisk organisation kommande mandatperiod 
Dnr LD14/01455 
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Besluts ärenden 

§19 Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, 2014 

Diarienummer LD14/01332 

Servicenämndens beslut 
1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial 2. 
2. överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
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Det ekonomiska resultatet efter 2014 års andra tertial uppgår till +4,2 Mkr. 
Under året har Landstingsservice fått flera nya uppdrag och efterfrågan på 
våra servicetjänster är hög. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Delårsbokslut FV 82, Tertial 2, 2014 

§20 Sammanträdesplan Servicenämnden 2015 

Diarienummer LD14/02457 

Servicenämndens beslut 
1. Fastställa sammanträdesplanen för 2015 enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Servicenämndens 
möten 2015. 

Sammanträdesdatum (kl 10-16) 
Fredag 13 februari 
Tisdag 3 mars (lntroduktionsdag) 

Onsdag 27 maj 
Onsdag 30 september 
Onsdag 9 december 

Ordförandeberedning (kl 9-11) 
Torsdag 5 februari 

Torsdag 21 maj 
Torsdag 17 september 
Torsdag 26 november 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
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Lena Wikström 
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 
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Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

r201V---/0-{):3 
Ans lagstid: 

oleua Zf;;{uf~ 
Nämndadministratör 
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