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Inledning och protokollsjustering 

1 Justering av närvarolistan 
 

Ordförandens förslag 
1. Närvarolistan fastställs. 

2 Godkännande av dagordning 
 

Ordförandens förslag 
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar. 

3 Protokollsjustering 
 

Ordförandens förslag 
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 

4 Information 
 

Ordförandens förslag 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

 
Information lämnas om: 
 

A)  Verksamhet    Ulf Cristoffersson  Bilaga 4a 

B)  Personal         Alexander Klein Storm  Bilaga 4b 

C)  Best Service  Christer Söderholm (kl 14.00) 
 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 114/2011 och Servicenämnden § 67/2011 fattade 
beslut. 

- Av förvaltningschefen fattade beslut. 
 

Beslut om upphandling: 

Drift av Café Mora lasarett. Tilldelningsbeslut ska vara klart 2014-05-31. 
 

6 Övriga anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

 

A)  Nämndreglemente 

Fastställt av fullmäktige § 105/14 
Gäller fr o m 2014-10-20                Bilaga 6a 
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Beslutsärenden 

7 Periodrapport FV 82 per oktober 2014 
Diarienummer LD14/01332 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna redovisad periodrapport FV82 per oktober 2014. 
2. Överlämna periodrapporten till landstingsstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet efter 2014 års första tio månader uppgår till +5,7 
Mkr. Under året har Landstingsservice fått flera nya uppdrag och efterfrågan 
på våra servicetjänster är hög.  
 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Periodrapport FV 82 per oktober 2014 
 
 

8 Budget 2015 Servicenämnden 
Diarienummer LD14/03579 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Budget för 2015 enligt förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till budget för år 2015 redovisas inklusive avkastningskrav  

på 3,0 Mkr. 
 
I ärendet redovisas följande dokument: 

a)  Beslutsunderlag 

b)  Budget 2015 

  



Landstinget Dalarna 
DAGORDNING 
Servicenämnden 

 

Landstingsservice 2014-12-10  Sida 5 (5) 
 

 

 
 

9 Landstingsservice Verksamhetsplan 2015 
Diarienummer LD14/03580 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Verksamhetsplan för 2015 enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till verksamhetsplan (VP) för år 2015. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

Beslutsunderlag 

a) Verksamhetsplan 2015 



 

Information Servicenämnden 
 

 

Landstingsservice Datum 2014-12-10   Sida 1 (3) 
    Dnr  
     

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
791 82 Nissers väg 6 023-49 00 00 Ulf Cristoffersson 070-313 58 32 
Falun Falun ulf.cristoffersson@ltdalarna.se Förvaltningschef  
  Org. nr:232100-0180 ulf.cristoffersson@ltdalarna.se 
   

 

Verksamhet               Bilaga 4 a 
 
a) Projekt ”Mer tid för patienten” – Vårdnära service (VNS) 

Inom ramen för projektet har ett antal styr- och projektgruppsmöten 
genomförts under hösten. Projektet vilar på tre ben; vård, 
administration och service. 
Projektgruppen har dock saknat två av tre delprojektledare vilket 
påtagligt har försvårat samverkan mellan servicefunktionen och i 
första hand vården avseende VNS. Under senare delen av november 
har glädjande nog en delprojektledare för vården utsetts. 
 
Landstingsservice har konstituerat en projektorganisation för VNS, under 
ledning av två delprojektledare; Martin Ekberg och Torbjörn Petersson. 
Projektgruppen kommer att genomföra ett antal nödvändiga studiebesök 
inför detaljplanering av s.k. piloter.   
Pilotavdelningar är ännu inte fastställda, dock framgår av projekt-
direktiven att planerad start är mars 2015. 
 
Ytterligare information presenteras i samband med sammanträdet 
i Servicenämnden. 
  
 

b) Logistik  
 

På uppdrag av Servicerådet pågår en genomlysning och översyn av 
den inre vaktmästerifunktionen i ett länsperspektiv. Genomlysningen 
startade i oktober och kommer att slutredovisas under december 
månad. Arbetet leds av den nye logistikchefen med stöd av en extern 
logistikkonsult. En delredovisning i Servicerådet har genomförts, där 
kundens representanter uttryckte ett starkt förtroende för det arbete 
som hittills har genomförts. 
 
 

c) Skid-VM 

Landstingsservice deltar i förberedelserna inför stundande Skid-VM 
2015, där en huvudansvarig ur LsD har utsetts för operativ 
samordning av servicetjänsterna. Företrädesvis är det tjänster och 
uppdrag inom parkering, bevakning och logistiskt in- och utflöde av 
gods till våra sjukhus som kommer att vara aktuella. 
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d) Bevakning 

 
På uppdrag av Servicerådet pågår en genomlysning av den 
länsövergripande bevakningsverksamheten. Slutrapport sker i 
Servicerådet den 11 december, där Anders Nordahl är föredragande. 
Syftet med genomlysningen är att dels se över det totala 
bevakningsbehovet och dels föreslå den för koncernen mest optimala 
driftsformen. I uppdraget ingår även att se över driftsformen för 
parkeringsövervakning och parkerings-/kontrollavgifter. 

 
   
e) Organisation 

 
Martin Ekberg förordnas som biträdande förvaltningschef perioden 
2014-12-01--2015-12-31. Syfte är att förstärka ledning, utrednings- 
samt projektledningsförmågan i samband med att flera medarbetare 
med lång och gedigen servicekompetens avgår med ålderspension.  

Johanna Niklasson förordnas som t.f. Ekonomichef under perioden  
2014-12-01 – 2015-12-31. 
 
I Norra området kommer kostservice att kvarstå som en driftenhet 
inom organisationsområdet. Med hänsyn till att den nya driftchefen för 
kosten behöver introduceras kommer områdeschefen Inger Gyllner att 
förstärkas med en biträdande områdeschef, Peter Ötken, under 
perioden 2014-12-08--2015-01-31. 
 
 
 

f) Elavbrott Falu lasarett  
 
Torsdagen den 30 oktober kl 16.30 -16.50 inträffade ett totalt elavbrott 
vid Falu lasarett. En kortslutning i inkommande matarledning från 
ställverket ”Falun Östra” var grunden till avbrottet. De reservelverk 
som finns vid lasarettet, vilka har en kapacitet på 140 % av behovet, 
startade men levererade av någon anledning inte el. Tillskyndande 
servicepersonal tvingades efter omfattande felsökning genomföra en 
manuell omkoppling till en annan inkommande matarledning från 
ställverket ”Falun Västra”. Den totala tiden från elavbrott till 
elförsörjning uppgick till 20 min.  
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Grundproblematiken med matarledningen kommer att åtgärdas innan 
årsskiftet, och där Falu Elnät har utlovat att en helt ny matarledning 
installeras. Under 2015 kommer även matarledningen från Falun 
Västra att bytas ut, vilket sammantaget innebär att lasarettet kommer 
att ha två nya matarledningar och dessutom en i reserv, förutom den 
reservkraft som finns vid lasarettet. 
 
Två oberoende fullskaliga elavbrottsprov har genomförts utan någon 
anmärkning.  
 
Nu inväntas en sammanställning av inkomna avvikelserapporter för att 
komma vidare med förbättringsarbetet. 
 
Samarbetet i detta sammanhang mellan förvaltningar inom 
Landstinget har varit utomordentligt bra. Dessutom har samarbetet 
med Falu Energi och vatten samt Falu Elnät varit positivt och 
konstruktivt. 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
791 82 Falun Nissers väg 6 023-49 09 02 Alexander Klein Storm  
 Falun 076-779 09 02 T.f. Personalchef  
   alexander.storm@ltdalarna.se 
   

 

 
 
 
 
                                    Bilaga punkt 4 b

 

Personal 
 

Bemanning 
 
Bemanningen har ökat med ca 14 stycken faktiska årsarbetare,  
ifrån 371 till 385 för samma period föregående år. Antalet anställda  
har gått ifrån 426 till 447 medarbetare i förvaltningen. Ökningen beror 
delvis på att möta de utökade serviceuppdragen förvaltningen har fått  
i samband med driften av Dahlska huset och en utökad efterfrågan ifrån 
våra kunder runt om i länet samt övertagande av ett par verksamheter.  
Den utökade efterfrågan tillsammans med konverteringar av 
visstidsanställningar, tillsättning efter naturlig avgång och rätten till heltid, 
påverkar detta förvaltningens bemanning. 
 
 
Sjukfrånvaron 
 
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 7,6 % för perioden  
januari-oktober 2014, korttidsfrånvaron är 3,0 %. Under motsvarande period 
föregående år var den totala sjukfrånvaron 6,6 % och korttidssjukfrånvaron 
var 3,0 %. 

Sjukfrånvarotalen kan fortfarande, som tidigare nämnts, härröras till vissa 
specifika verksamheter. Det finns fortfarande markanta skillnader inom 
förvaltningen, där vissa verksamheter har en normal nivå på sjukfrånvaro 
medan andra personalgrupper har en total sjukfrånvaro på ca 15-20 %. 
Rehabiliteringsarbetet med att försöka minska sjukfrånvaron genom tidigt 
insatt planeringsåtgärder fortgår inom förvaltningen. 
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Periodrapport FV 82 per oktober 2014 

Ordförandens förslag
1. Godkänna redovisad periodrapport FV82 per oktober 2014. 
2. Överlämna periodrapporten till landstingsstyrelsen. 
 

Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet efter 2014 års första tio månader uppgår till +5,7 
Mkr. Under året har Landstingsservice fått flera nya uppdrag och efterfrågan 
på våra servicetjänster är hög.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Periodrapport FV 82 per oktober 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Det positiva resultatet på +5,7 Mkr beror inte bara på att intäktssidan ökat 
utan att förvaltningen också varit framgångsrik i arbetet med 
kostnadsminskningar. Detta är en effekt av en väl utvecklad 
kostnadsmedvetenhet och generell återhållsamhet. 

Prognosen för 2014 års resultat höjs till +4,2 Mkr. Förvaltningens 
avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr vid årets slut ser i dagsläget ut 
att uppfyllas med marginal men vi vet av erfarenhet att årets sista månader 
är en ekonomisk svag period.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Periodrapporten redovisas i central samverkan 2014-11-20. 

Uppföljning 

Sker enligt Landstingsservice ekonomiska uppföljningsprocess. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

 

 



Servicenämnden  

Landstingsservice 

Verksamhet 
Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla 

sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet.  

De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten för 

årets första tio månader anges nedan i punktform: 

 

 Ett förvaltningsövergripande projekt har startats upp där 

huvuduppdraget är att tillskapa ”Mer tid för patienten” 

genom att frigöra vårdtid inom Hälso- och sjukvården. För 

Landstingsservice del innebär uppdraget att undersöka 

möjligheterna att införa vårdnära servicetjänster i vården. 

Förberedelserna för att införa Vårdnära service (VNS) på 

ett antal pilotenheter under våren 2015 är i full gång.  

 I slutet av oktober inträffade ett totalt elavbrott vid Falu 

lasarett. En kortslutning i inkommande matarledning från 

ställverket ”Falun Östra” var grunden till avbrottet. 

 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. 

 Upphandlingen av gas avslutades under våren, de 

kostnadsekonomiska effekterna ser gynnsamma ut för 

koncernen. Det nya avtalet innebär att Landstingsservice 

ansvarar för distributionen av den medicinska gasen. Detta 

är en del av förvaltningens arbete med att nå största möjliga 

samordning av koncernens gods.   

 Benchmarkingen inom det nationella servicenätverket 

”Best service” intensifieras och breddas, både Falu och 

Mora lasarett deltar i de nationella jämförelserna. Årets 

benchmarkingmaterial för våra ingående serviceprocesser 

har tagits fram och Ernst & Young redovisade det samlade 

resultatet under juni månad. Landstingsservice fick återigen 

kvitto på att vi är konkurrenskraftiga i jämförelse med 

andra landsting. 

 Nuvarande kostlösning med att transportera mat till 

Ludvika lasarett från Aromköket i Mora är dyr.  

Landstingsservice har utrett förutsättningarna för att 

upprätta ett mindre produktionskök på lasarettet i Ludvika. 

Rapporten visar att alternativet med egen kostproduktion 

på Ludvika lasarett inte är ekonomisk lönsam på kort sikt, 

däremot kan ekonomiska kostnadsbesparingar eventuellt 

göras i ett längre tidsperspektiv.  

 Förändringsarbetet fortsätter med att utforma en 

transportorganisation som samtransporterar vårt gods inom 

koncernen på ett än mer kostnads- och miljöeffektivt sätt. I 

dagsläget implementeras en handlingsplan som upprättades 

vid årsskiftet, exempelvis förändras rutter, fordon och 

servicenivåer. Under årets tio första tertial har antalet 

körmil för våra transporter minskat med 20,8%. 

 Landstingsservice genomför i dagsläget 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. 

 Förvaltningens serviceuppdrag har utökats genom driften 

av det Dahlska huset i Falun. Landstingsservice har 

implementerat fullservice avseende materielförsörjning och 

övriga servicetjänster i byggnaden.   

 Landstingsservice har påbörjat planeringen av ett koncept 

för fullservice på det nya patienthotellet som väntas tas i 

drift under 2016.  

 Landstingsservice HR-enhet har tillsammans med 

medverkande från driftverksamheten, fackliga 

organisationer och representanter från central förvaltning 

utarbetat nya riktlinjer för mål- och utvecklingssamtal. De 

nya riktlinjerna innefattar även implementering av nya 

lönekriterier samt uppföljning under året. 

 Landstingsservice nya förvaltningschef Ulf Cristoffersson 

tillträdde sitt uppdrag 2014-09-01. Samtliga tidsbegränsade 

chefsförordnanden utvärderas under 2014.  

Måluppföljning 

Perspektiv Mål Utfall Målupp-

fyllelse 

Personal 

Sjukfrånvaro (total) 

Sjukfrånvaro (korttid) 

Nöjdmedarbetarindex 

 

5,0% 

3,2% 

75% 

 

7,6% 

3,0% 

76% 

 
 
 
 

Ekonomi 

Resultatindex 

 

1,01 

 

1,02 

 
 

Kund 

Nöjdkundindex 

 

90% 

 

71% 

 
 

Produktion 

Städ, avverkningsgrad (kvm/h) 

Tvätt, leveranssäkerhet  

Kost, totalkostnad per portion 

Fastighetsteknik, förebyggande 

underhåll/totalt antal uppdrag 

Yttre transport, minskade körmil 

(jmf 2013) 

Andel miljömärkta livsmedel 

 

 

 

 

 

347 

98,0% 

68,00 kr 

50,0% 
 
 

10,0% 

 

25% 

 

 

347 

97,25% 

71,78 kr 

53,5% 

 

20,8% 

 

29% 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla synergier 

mellan olika verksamhetsområden i syfte att bli 

kostnadseffektivare. Avkastningskravet på Landstingsservice 

uppgår 2014 till 2,0 Mkr. 

Landstingsservice är en intäktsfinansierad förvaltning och är 

därmed beroende av kundens efterfrågan. Det ställer krav på 

förvaltningen att kunna uppvisa effektiva produktions-

lösningar för våra kunder. Transparens och hög grad av 

intäkts- och kostnadskontroll är av största vikt för att 

upprätthålla förtroliga och goda kundrelationer. Ett nära 

samarbete med våra kunder sker förutom i det inrättade 

Servicerådet i respektive styrgrupp för Tandvård, 

Landstingsfastigheter och Hjälpmedel. Under året sker 

kontinuerlig uppföljning och avstämning av våra 

servicetjänster.  

 



Ekonomi 

Resultat-
räkning 

2014 2013 

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 253,5 297,7 295,0 300,9 

Kostnader -247,8 -293,5 -293,0 -287,9 

varav personal-

kostnader 
-154,5 -181,7 -181,1 -172,1 

Verksamhetens 

resultat 
5,7 4,2 2,0 13,0 

Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 -11,0* 

Över/ 

Underskott 
5,7 4,2 2,0 2,0 

Investeringar -1,2 -3,1 -3,1 -3,2 

*I samband med bokslut gjordes en överskottsöverföring till Central förvaltning 
på överskjutande del av Landstingsservice avkastningskrav. 

Efterfrågan på förvaltningens servicetjänster ökade på bred 

front under 2013, betydande volymökningar skedde inom 

funktionerna lokalvård, kost, materielförsörjning och tvätt. 

Under 2014 års första tio månader kan vi konstatera att 

trenden med en hög efterfrågan på våra servicetjänster har 

fortsatt. Med den bakgrunden höjs årsprognosen för resultatet 

till 4,2 Mkr.  
 

När volymtalen ökar i kombination med att nya uppdrag och 

servicetjänster utvecklas och avropas är det av största vikt att 

prissättning och resursutnyttjande utvärderas. Den processen 

har fortsatt och intensifierats under året. 
 

Landstingsservice arbete med en detaljerad budget och 

ekonomisk uppföljning på kostnadsställenivå ger klara 

indikationer på funktioner och verksamheter som kan bli 

föremål för alternativa driftsformer. 

 

Personal 
Definitioner 

Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 

anställning. 

Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön. 

Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. 

Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

 

Antal anställda 2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 385,11 371,24 348,13 

Antal anställda 447 426 415 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

Arbetad tid timmar, 

anställda 
545 207 509 324 492 994 

- varav timanställda* 40 188 27 394 23 728 

- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 
7 661 7 868 6 067 

* Preliminära värden för innevarande år. 

Det är positivt att korttidssjukfrånvaron under årets första tio 

månader uppgår till 3,0%. Förvaltningen har fortsatt en hög 

total sjukfrånvaro, vilken uppgår till 7,6%. Att arbetade 

timmar har ökat i jämförelse med tidigare år beror i huvudsak 

på övertagandet av driften av Café Oasen vid Säters sjukhus, 

utökade uppdrag och driften av Dahlska huset samt 

kostförsörjningen på Ludvika lasarett.  

Det ovannämnda tillsammans med utökade uppdrag på flera 

orter i länet, tillsättning efter pensionsavgångar, 

konverteringar av visstidsanställningar och rätten till heltid, 

påverkar även det förvaltningens bemanning och arbetad tid.  

 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013 

(mkr) Budget Prognos Resultat 

Löner exklusive sociala 

avgifter 
-127,7 -127,7 -121,9 

 

Martin Ekberg 

Bitr. Förvaltningschef 

Landstingsservice 
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Budget 2015 Servicenämnden 

Ordförandens förslag
1. Fastställa Budget för 2015 enligt förslag. 
 

Sammanfattning 
Förslag till budget för år 2015 redovisas inklusive avkastningskrav  
på 3,0 Mkr. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

b) Budget 2015 Servicenämnden 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Budget för år 2015 har framtagits i stor delaktighet och engagemang 
i förvaltningen.  
 
Budgetförutsättningarna presenteras i finansplanen. Landstingsservice  
har ett avkastningskrav för verksamhetsåret 2015 på 3,0 Mkr. 
Landstingsservice har framarbetat en ekonomisk handlingsplan för att 
genom kostnadsreduceringar uppnå det centrala avkastningskravet. 
Avkastningskravet i budgeten förutsätter att handlingsplanen effektueras 
under verksamhetsåret 2015. 
  

BUDGETSAMMANSTÄLLNING 2015 LANDSTINGSSERVICE FV82

Område/Verksamhet (Tkr)
Central administration 0
Norra området 87
Mellersta området 4271
Södra området -1 358
Totalt resultat 3000



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Servicenämnden 

 

Landstingsservice Datum Dnr Sida 
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Förslag till aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen är: 

- Utreda alternativ driftsform för Caféverksamheten, Oasen i Säter 
- Reducera gaskostnaderna genom ett nytt avtal med extern leverantör 
- Kostnadsreduceringar i pågående utredningar inom inre vaktmästeri 

och bevakning. 
 
 
Uppräkning har skett med 2,45% för landstingsinterna intäkterna och 
kostnader, 2,8% för lönekostnader, 2,8% för externa intäkter och kostnader 
och arbetsgivaravgifterna lämnas oförändrade på 43,63%, allt enligt 
centrala direktiv via finansplanen.  
 
Den totala omslutningen för förvaltningen under 2015 budgeteras till 300,9 
Mkr (295,0 Mkr). Personalkostnaderna är det enskilt största kostnadsslaget 
och budgeteras till -188,5 Mkr (-181,1 Mkr) för 2015, föregående år inom 
parentes. Investeringsramen för förvaltningen under 2015 är satt till 2,6 Mkr. 
 
Lunchpriset i våra restauranger föreslås höjas med 2 kronor med hänvisning 
till den allmänna kostnadsutvecklingen. 

Patientperspektiv 

Budgeten är beräknad så att samma servicenivå kan bibehållas ut mot  
våra kunder. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Efterfrågan på Landstingsservice tjänster ökar, både genom att volymerna 
blir större, servicegraden stiger och att nya uppdrag kommer till. Dessa 
utökningar riktas främst från Hälso- och sjukvården vilket bör noteras ur ett 
koncernperspektiv.   

Miljö 

Den samordnade transportorganisationen kommer bidra med minskade 
utsläpp. 

Folkhälsa 

God kosthållning, ökade ekologiska livsmedel skall bidra till detta. 

Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete 

Regelbundet i central samverkan. 



Landstinget Dalarna 
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Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandlat i lokala samverkansgrupperna och slutgiltigt förhandlat  
i centrala samverkan 2014-12-08. 

Uppföljning 

Ekonomisk uppföljning sker månatligen inom förvaltningen och 
avrapporteras i centrala ledningsgruppen. Period- och delårsrapporter 
avlämnas centralt enligt direktiv och redovisas vid varje nämndsmöte.  

Likabehandling, Barnkonsekvens, Juridik 

Inte relevant 

 

 



LANDSTINGSSERVICE

M.Ekberg

2014-11-21

Kst Verksamhet Belopp (Tkr)

32001 Servicenämnden 404 32700 Ledning Södra 0

32000 Förvaltningsledning 4220 32731 Städ Team Borlänge -174

32081 Ekonomi FV 82 3140 32732 Transport Team Borlänge 211

32083 Personal FV 82 3436 32741 Städ Team Säter 104

32084 Projekt- och utveckling FV 82 1917 32742 Transport Team Säter 260

32091 Facklig verksamhet FV 82 685 32747 Café Oasen Säter -455

13 802 32761 Städ Team Ludvika -295

32762 Transport Team Ludvika -233

32764 Fastighetsteknik Team Ludvika -465

32300 Ledning Norra 0 32766 Mottagningskök Ludvika -40

32325 Café Butik Mora -80 32767 Café Hörnan Ludvika -559

32371 Städ Team 1 Mora 761 32771 Städ Team Avesta 191

32382 Transport Team 2 Mora -439 32772 Transport Team Avesta -108

32384 Fastighetsteknik Team 2 Mora -155 32774 Fastighetsteknik Team Avesta -828

Budgeterat resultat norra området 87 32780 Tvättservice Fredriksberg 1 034

Budgeterat resultat södra området -1358

32600 Ledning Mellersta 0

32618 Kost Ryggåsstugan Falun -17 Central administration 0

32625 Kostservice Prod.kök Falun 290 Norra området 87

32626 Kostservice Restaurang Falun 83 Mellersta området 4271

32627 Kostservice Café & butik Falun 650 Södra området -1 358

32628 Kostservice Ventilen Falun -66 Totalt budgeterat resultat FV82 (Tkr) 3000

32631 Städ Team 1 Falun 828

32641 Städ Team 2 Falun 1 471

32652 Transport Team 3 Falun -1 175

32654 Yttre skötsel -469

32694 Förädling -673

32663 Materialförsörjning Team 4 Falun -345

32680 Fastighetsteknik Länsservice 372

32681 LD-turen 128

32686 Transporter yttre 76

32688 Transportledningscentral 131

32690 Leasingbilar 44

32691 Bevakning -1 590

32671 Parkering 3 933

32692 Bilpool adm/drift 33

32693 Bilpool 40

32695 Boende Mora 457

32696 Boende Falun -70

32697 Pat.hotell Ängsklockan 10

32698 Boende Avesta 129

Budgeterat resultat mellersta området 4271

Sammanställning

LANDSTINGSSERVICE BUDGET 2015

Total overheadkostnad

Norra området

Mellersta området

Södra området



LANDSTINGSSERVICE

M.Ekberg

2014-11-21

MOTPART KONTOGRUPP BUDGET 2015 PROGNOS 2014 BUDGET 2014 BOKSLUT 2013

1 36 Förs av övriga tjänster 33 531 31 822 30 789 32 858

1 37 Förs av varor o material 7 493 9 660 9 660 7 695

1 38 Erhållna bidrag 1 080 1 290 1 449 1 493

1 39 Övriga intäkter 571 564 564 755

2 36 Förs av övriga tjänster 247 571 242 505 240 682 246 200

2 37 Förs av varor o material 11 026 10 335 10 335 10 361

Summa verksamhetsintäkter 300 913 297 661 294 963 289 901

1 40 Lön arbetad tid -112 105 -107 410 -107 627 -103 002

1 41 Lön ej arbetad tid -20 744 -20 313 -20 110 -18 937

1 44 Pensionskostnader -14 686 -14 519 -14 366 -12 510

1 45 Sociala avgifter o löneskatt -38 965 -37 400 -37 000 -35 863

1 46 Övriga personalkostnader -1 804 -1 777 -1 777 -1 504

Summa personalkostnader -188 507 -181 652 -181 114 -172 051

1 55 Verksamhetsanknutna tjänster -8 654 -7 318 -7 318 -8 746

1 56 Läkemedel, sjukv mtrl -2 459 -6 533 -6 533 -6 488

1 57 Material och varor -32 192 -32 262 -32 262 -31 487

Summa tjänster,material o varor -43 624 -46 483 -46 483 -47 108

1 60 Lokal- o fastigh kostnader -10 035 -9 783 -9 783 -10 131

1 62 Hyra/leasing av anl tillgångar -572 -686 -686 -594

1 63 Energi -1 920 -1 764 -1 764 -1 403

1 64 Förbrukn inv och material -7 799 -7 469 -7 469 -8 437

1 65 Reparation o underhåll -1 046 -829 -829 -938

1 66 Kostnader för transportmedel -12 434 -11 693 -11 693 -12 031

1 67 Transporter o frakter -133 -173 -173 -186

1 68 Resekostnader -315 -346 -346 -165

2 60 Lokal- o fastigh kostnader -17 312 -16 270 -16 270 -15 885

Summa övriga verksamhetskostnader -51 569 -49 098 -49 098 -49 825

1 72 Tele o post -1 617 -1 462 -1 462 -5 144

1 73 Förs avg o riskkostnader -99 -61 -61 -88

1 75 Övriga tjänster -2 712 -2 866 -2 866 -2 444

1 76 Övriga kostnader -543 -541 -541 -369

1 79 Avskrivningar -6 593 -6 212 -6 212 -5 817

2 72 Tele o post -1 656 -1 633 -1 633 -1 487

2 75 Övriga tjänster 468 -2 333 -2 333 -2 106

Summa övriga verksamhetskostnader -12 822 -15 207 -15 207 -17 683

1 85 Finansiella kostnader -452 -269 -269 -329

2 85 Finansiella kostnader -941 -794 -794 -902

Summa finansiella kostnader -1 391 -1 062 -1 062 -1 229

RESULTAT 3 000 4 159 2 000 2 006

MOTPART 1 = EXTERNA MOTPARTER 

MOTPART 2 = LANDSTINGSINTERNA MOTPARTER

LANDSTINGSSERVICE - BUDGET 2015 (Tkr)
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Landstingsservice Verksamhetsplan 2015 

Ordförandens förslag
1. Fastställa Verksamhetsplan för 2015 enligt förslag. 
 

Sammanfattning 
Förslag till verksamhetsplan (VP) för år 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksamhetsplan 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Verksamhetsplan (VP) för år 2015 har framtagits och fokuserar på  
fem perspektiv enligt modellen balanserat styrkort (balanced scorecard). 
Perspektiven är personal, ekonomi, kund, produktion och utveckling/ 
lärande. Strategiska mål, framgångsfaktorer, mål och mått samt  
tillhörande aktiviteter beskrivs.  

Patientperspektiv 

VP:n för år 2015 skall trygga en hög servicegrad till våra kunder. 
 
Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Avkastningskrav på 3,0 miljoner kronor skall kunna uppnås. 

Miljö 

Fokuserade miljöaktiviteter är beskrivna i VP:n 

Likabehandling 

Följs upp genom medarbetarsamtal och mätning av NMI.  

Folkhälsa 

God kosthållning, ökade miljömärkta livsmedel skall bidra till detta. 

Konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete 

Regelbundet i lokal och central samverkan. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Förhandlat i lokala samverkansgrupperna och slutgiltigt förhandlat i centrala 
samverkan 2014-12-08. 
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Uppföljning 

Varje månad i den centrala ledningsgruppen för förvaltningen. 

Barnkonsekvens, Juridik 

Inte relevant 

 



VERKSAMHETSPLAN 2015

LANDSTINGSSERVICE

Dnr LD14/03580

Central samverkan § 2014-12-08 

Servicenämnden    § 2014-12-10



VERKSAMHETSPLAN 2015

BALANSERAT STYRKORT FÖR LANDSTINGSSERVICE
 Scope (Uppgift)

 Vision
 Uppdrag
 Perspektiv

 Personal
 Ekonomi
 Kund
 Produktion
 Utveckling/lärande

 Strategiska målområden 
 Framgångsfaktorer
 Nyckeltal/mått
 Mål
 Aktiviteter

LANDSTINGSSERVICE  VERKSAMHETSPLAN  2015



SCOPE (Uppgift) 

Landstingsservice, i samverkan med Landstingsfastigheter, 
leder, utvecklar, utför och effektiviserar servicetjänster 
till  Hälso- och sjukvården och övriga verksamheter inom 
och i samverkan med Landstinget Dalarna.

LANDSTINGSSERVICE  VERKSAMHETSPLAN  2015



VISION

 Landstingsservice förstår och tillgodoser kundens behov av 
servicetjänster och är väl integrerad i kundens processer.

 Vår styrka är att arbeta behovsstyrt och flexibelt oavsett var i 
organisationen vi befinner oss.

LANDSTINGSSERVICE  VERKSAMHETSPLAN  2015



UPPDRAG

 Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla  vårdnära 
service i samarbete med Hälso- och sjukvården samt servicetjänster 
till övriga verksamheter  inom Landstinget Dalarna.

 I uppdraget ingår att systematiskt utvärdera, välja och ansvara 
för den mest effektiva driftformen för servicetjänster inom 
koncernen.

 Landstinget ska vara fortsatt nationellt ledande i att driva lokaler och 
fastigheter energi- och miljöeffektivt

 Samverkan mellan Fastighets- och Serviceförvaltningen ska utvecklas 
för att utnyttja samordningsvinster

 Bidra till att klara miljömålen

 Andelen ekologisk mat ska öka

LANDSTINGSSERVICE  VERKSAMHETSPLAN  2015



Perspektiv Strategiska målområden Framgångsfaktorer Nyckeltal/Mått Mål
Produktion Processorienterat arbetssätt

Produktionsuppföljning
Minskad miljöpåverkan

Tydliga uppdrag och avtal
Tydliga processbeskrivningar och 
rutiner/instruktioner
Kompetensansvariga i interna nätverk
Tydliga och mätbara produktivitetsmått
Ökad miljömedvetenhet och optimerad 
energianvändning

Verksamhetsspecifika
nyckeltal och miljömål.     

(Se nästa sida)

Måluppföljning ska stödjas 
av system.

Kund Nöjd kund (NK)
Nöjd patient (NB)
Tydlig beställarorganisation 
och kommunicerade
avtal

Rätt service och bemötande
Kundkontaktorganisation
Väl fungerande Serviceråd och styrgrupper
System, mallar, kalkyler avseende avtalsprocessen

Nöjdkundindex (NKI)
Nöjdpatientindex (NPI)

Antal systematiskt genomförda
kunduppföljningar  

75%
80 %

Org. kring kunduppföljningar 
skall vara klar och minst en 
uppföljning med huvuddelen 
av våra kunder skall vara 
genomförda.

Personal Nöjd medarbetare (NM)
Friska medarbetare
Kompetenta medarbetare

Kompetensutveckling
Mål- och utvecklingssamtal
Differentierad lönesättning 
Talangpool
Säkerställa kritiska befattningar
Engagerat ledarskap/medarbetarskap
Systematiskt arbetsmiljöarbete genom
Landstingsservice handlingsplaner

Nöjd medarbetarindex (NMI)
Antal deltagande i medarbetarenkät 

Total sjukfrånvaro  
varav korttidssjukfrånvaro 

(75%) LD-enkät
(80%) LD-enkät

5%
3%

Ekonomi God ekonomisk hushållning
Överenskommen 
prissättningsmodell

Ordning och reda
Säkerställd avtalsprocess
Kostnads- och intäktsmedvetenhet
Tydliga kalkyler som beslutsunderlag
Ekonomiskt helhetsansvar

Resultatindex RI (förvaltningen)
Budgetföljsamhet
Prognosföljsamhet

1,01
98%
99%

Utveckling Arbeta behovsstyrt
och flexibelt
Vårdnära servicetjänster
Systematiskt kvalitetsarbete
Samverkan med 
Landstingsfastigheter
Väl fungerande IT-plattform

Behovsanpassad utbildningsplan
Arbeta systematiskt i projektliknande former
Nära samverkan med vårdavdelningar kring 
utveckling av vårdnära service
Ständiga förbättringar genom aktiv avvikelse- och 
förbättringsrapportering/hantering
Delta i Best service  benchmarking och SKL:s projekt
Utvidgat samarbete med Landstingsfastigheter
Samordnad helhetssyn i IT-stöd

Väl genomförda pilotprojekt

Förbättringsarbete kopplat till
benchmarking/benchlearning
Inventering av IT-behoven

Breddinförande av vårdnära 
service

Påvisbara förbättringar och 
resultat
Kravspecifikation framtagen



Perspektiv Nyckeltal/Mått Mål Nyckeltal/Mått Mål
Produktion Kostservice 

Produktionskök - Livsmedelskostnad /portion 

Miljömärkta livsmedel/ i förhållande till 
totala livsmedel i kronor

Produktionskök – Totalkostnad/portion Falun
Produktionskök – Totalkostnad/portion Mora

Leveranssäkerhet kolonialvaror Falun

14,50 kr Falun
14,50 kr Mora
25%

70 kr
44,50 kr

98%

Städservice 
Underhållsstädning kostnad/kvm

Avverkningsgrad =
Underhållsstädning volym kvm/
underhållsstädning volym sålda timmar
Volymtal 

Materielförsörjning

Försöksnyckeltal 2015
Kostnad exkl materiel / vårddygn
Kostnad exkl materiel / patientbesök

237 kr/kvm

350 kvm/h



Perspektiv Nyckeltal/Mått Mål Nyckeltal/Mått Mål

Vaktmästeri

Enligt särskild utredning, dec 2014.

Yttre transporter
Rörliga kostnader/mil

Leveranssäkerhet

Minskade körmil (7000 mil)

137 kr/mil 

80%

10%

Tvätt 
Leveranssäkerhet
Kg/mantimme
Antal artiklar/timme

LD Boende
Beläggningsgrad Falun och Mora

Fastighetsteknik
Produktionstimmar mot kund/ 
antalet närvarotimmar (debiterbartid)

Förebyggande underhåll i jämförelse med
totala antalet uppdrag

98,0%
25,0 
65

65% 

>80%
(införande av mått)

>50%

Övergripande miljömål
Andel miljömärkta livsmedel i kostverksamheten 

Optimera pelletsanläggningen vid Fredriksbergstvätten
för att endast använda 10% eldningsolja som 
energikälla

Produktionskök Falun - Svinn i förhållande till 
antalet levererade portioner

Caféer, Restaurang Falun - Svinn i förhållande till
köpta portioner från köket

Minskade körmil (yttre transporter)

Materialåtervinningsgrad av avfall i länet

25%

10% (jmf 2011)

11% 

14% 

10% (jmf 2014)

36% 



Perspektiv Aktivitet Vem När Klart

Produktion Tydliggöra gränssnitten i processbeskrivningarna:
1. Ledningsgrupp (Lista/prioritera gränssnitt). 
2. Work-shop på chefsdag

Säkerställa en fungerande måluppföljningsprocess

Kravspecifikation för IT-stöd system (uppdrag formuleras)

Implementering av inre vaktmästeri utifrån översynen hösten 2014

Fastställa vilka uppdrag som ska ingå i Femfot

Landstingsservice ska, i samverkan med Mijö & Säkerhet och Landstingsfastigheter,
identifiera och genomföra åtgärder för en utökad källsortering i länet

Genomföra handlingsplan mot bakgrund av avkastningskrav
- Café Oasen Säter, outsourcing alternativt avveckling
- Nya gasavtalen
- Inre vaktmästeri, genomlysning
- Bevakning, genomlysning

Processägare

Ledningsgruppen
Kompetensansvariga

Ledningsgruppen

Områdescheferna

Femfotsgruppen
+ Logistikchefen
Sammankallande 
kompetensansvarig
kundtjänst

Ledningsgruppen
+ Kompetensansvarig
avfall

Ledningsgruppen

Kvartal 1 2015
Mars 2015
April 2015

December 2014

Kvartal 1  2015

2015

November 2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Kund Beställarorganisation utifrån nya uppdrag (koncernperspektiv)
- utarbeta förslag

Implementera kundkontaktsorganisation 

Utvecklade kundrapporter till Serviceråd och styrgrupper
– leda i bevis vårt arbete utifrån ett verksamhetsperspektiv

Beställning och återrapportering via Serviceportal

Samordning av kundenkäter

Ledningsgruppen

Kompetensansvariga
Områdeschefer

Ledningsgruppen

Kompetensansvarig
Kundtjänsten

Ledningsgruppen

2015

Juni 2015

2015

2015

Hösten 2014

2015

2015

2015

2015

2015



Perspektiv Aktivitet Vem När Klart

Personal Benchmarka internt och med andra landsting avseende sjukfrånvaron för 
att erhålla tips på aktiviteter som bidrar till att minska sjukfrånvaron

Använda LD nya mål- och utvecklingssamtalsmallen

Utvärdering av resultatet från Landstingets Nöjdmedarbetarundersökning

Plan för en strukturerad utvärdering av chefer

Utarbeta plan för piloter för strategisk kompetensutveckling/ 
kompetensförsörjningsplan  VNS (Vårdnära service)

Personalchef

Närmaste chef

HR

Personalchef

HR + projektledaren
VNS

Kvartal 2  2015

Minst 2 ggr/år

2015

Kvartal 2  2015

Januari 2015

2015

2015

2015

2015

2015

Ekonomi Säkerställa avtalsprocessen

Kvalitetssäkring intern kontoplan

Utarbeta en väl fungerande investeringsprocess

Utveckla prissättningsmodell för tjänster/uppdrag

Ledningsgruppen

Ekonomichef

Ekonomichef

Ekonomichef

2015

2015

Kvartal 2  2015

2015 

2015

2015

2015

2015

Utveckling Implementering av LD Ledningssystem 

Anpassning till nya ISO-standard 2015 

Översyn av Länsservice organisatoriska tillhörighet och funktion

Planera, utbilda, genomföra, utvärdera och agera pilotprojekt VNS (Vårdnära service)

Organisationsanpassning utifrån breddinförandet av VNS (Vårdnära service)

Översyn av Landstingsservice organisation, administration, funktion och 
kompetensområden

Ta fram underlag för beslut om arbetsmiljöcertifiering OHSAS 18001

Kvalitetssamordnare

Kvalitetssamordnare

Områdeschef Mellersta

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

Personalchef + 
kvalitetssamordnare

2015

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2018

2017

2015

2015

2017

2017

2015



Perspektiv Aktivitet Vem När Klart

Utveckling
Forts.

Implementera Landstinget Dalarnas gemensamma internkontrollplan i 
verksamhetssystem 

Utred intentionen i Landstingsplanen 2015-2018 avseende samordning av LfD/LsD

Marknadsanalys av IT-stödsystem 

Rutin för avvikelser/förbättringsförslag ses över (t ex VP-aktiviteter som är 
förbättringsförslag läggs in i Femfot)

Översyn/utveckling av LsD arbete med miljö

Webb-miljöutbildning för samtliga medarbetare

Stötta verksamheterna med att använda LsD Verksamhetssystem

Ekonomichef +
kvalitetssamordnare

Förvaltningschef

Ledningsgruppen

Kvalitetssamordnare

Miljösamordnare

Områdeschefer

Kvalitetssamordnare

2014

2015

Kvartal 1  2015

2015

2015

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015
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