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Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

Inledning 

1 Justering av närvarolistan 

Ordförandens förslag. 
1. Närvarolistan fastställs 

2 Godkännande av dagordning 

Ordförandens förslag. 

DAGORDNING 
Fastighetsnämnden 

2014-09-24 Sida 2 (5) 

1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar 

3 Protokollsjustering 

Ordförandens förslag. 
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden 

överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska 
vara klar inom 14 dagar. 





Landstinget Dalarna 

F astig hetsförva ltn ingen 

Beslutsärenden 

DAGORDNING 
Fastighetsnämnden 
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7 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2014 
Diarienummer LD14/02716 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna delårsrapport för januari-augusti 2014 samt prognos för 

helår 2014. 

Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per augusti 2014 är 16,4 mkr. Avkastningskravet för helår 2014 är 
enligt budget 18,7 mkr. Flera stora poster i resultaträkningen är baktunga, 
dvs. infaller mot slutet av året, vilket innebär att prognosen för helåret landar 
på det förväntade resultatkravet 18, 7 mkr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delårsrapport januari-augusti 2014 

8 Mora lasarett, ny ambulansstation, förslagshandling 
Diarienummer LD11/02825 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna upprättad förslagshandling för ny ambulansstation vid Mora 

lasarett och att projekteringsarbetet får fortsätta. 

Sammanfattning av ärendet 
En förslagshandling har upprättats för ny ambulansstation vid Mora lasarett. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslagshandling 



Landstinget Dalarna 
F astig hetsförvaltn ingen 

9 Sammanträdesplan 2015 
Diarienummer LD14/02717 

Ordförandens förslag 

DAGORDNING 
Fastighetsnämnden 

2014-09-24 

1. Att fastställa sammanträdesplan för 2015 enligt följande: 

Onsdag 11 februari 

Onsdag 29 april 

Onsdag 23 september 

Onsdag 25 november 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 5 (5) 

Ett förslag till sammanträdesplan för fastighetsnämndens möten under 2015 
har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och 
kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten . 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanträdesplan 2015 



I• Landstinget 
Il DAlARNA 
Landstingsfastigheter 

Anmälan angående fattade beslut av Presidiet 2014 enligt delegation§ 40/13, inhyrning av externa lokaler 

Anslås Dnr Fastig-

datum hetsnr 

2014-09-10 14/02192 220 

2014-09-1 0 14/02194 288 

2014-09-10 14/02195 289 

2014-09-10 14/02196 294 

2014-09-10 12/03566 730 

Löp nr 

1/14 

2/14 

3/14 

4/14 

5/14 

Avtalstid 

2012-01-01-
2019-12-31 

2012-01-01-
2019-12-31 

2012-01-01-
2019-12-31 

2012-01 -01 -
2019-12-31 

2014-01-01-
2021-03-31 

Årshyra Ärende 

487 069,- Hyreskontrakt för lokal 
Stenuddsvägen 2, Stranden 5:2, 
Mora kommun 
(266 m2) 

140 532,- Hyreskontrakt för lokal, Solv. 21, 
Noret 82:10, Mora kommun 
(152 m2) 

234 875,- Hyreskontrakt för lokal, 
Spanskvägen 4, Morkarlby 574:1, 
Mora kommun 
(214 m2) 

140 290,- Hyreskontrakt för lokal, 
Sockenstugan, Limbäck 45:2, 
Mora kommun 
(102 m2) 

180 000,- Hyreskontrakt för lokal, Malung
Sälen Norrbäcken 1 : 18 
(188m2) 

Beslut 

Inhyrning kök, service-
huset Saxnäs 

Inhyrning kök, 
servicehuset Noretgården 

Inhyrning kök, 
servicehuset 
Spanskgården 

Inhyrning kök, 
servicehuset Hanslinden 

Inhyrning, 
vårdverksamhet, till Urna 
vårdcentral 

Anmält 
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I• Landstinget 
• DALARNA 
Landstingsfastigheter 
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Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2014 enligt delegation§ 40/13, inhyrning av externa lokaler 

Anslås Dnr Fastig- Löp nr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 
datum 

hetsnr 

2014-01-31 13/03234 730 1/14 2013-08-01- S30 000,- Hyreskontrakt för lokal, Malung- Inhyrning till Lima §Sa 
tillsvidare Sälen Norrbäcken 1 : 18 vårdcentral 

2014-01-31 10/02487 743 2/14 2013-12-01- 130 000,- Hyresavtal Stuga Röda Byn, Inhyrning till Sälens §Sa 
2014-0S-01 (hyra från Sälen vårdcentral 

131201-
140501) 

2014-01 -31 14/00201 744 3/14 2013-11 -18- 3 SOO,-/mån Hyresavtal lägenhet, Sälen Östra Inhyrning till Sälens §Sa 
2014-04-30 16:9 vårdcentral 

2014-02-12 14/004SS 744 4/14 2013-11-20- S 000,-/mån Hyresavtal lägenhet, Näsvägen Inhyrning till Sälens §Sa 
2014-04-30 24, Sälen-Malungs kommun vårdcentral 

2014-02-12 14/00S34 74S S/14 2013-07-01- 300 000,- Hyresavtal läkarmottagning, Inhyrning till Sälens § 14a 
2016-06-30 Västra Sälen 7:247, Lindvallen vårdcentral 

2014-02-26 14/00781 199 6/14 2014-03-01- 172 380,- Hyreskontrakt för lokal, Borlänge Inhyrning till § 14a 
20171231 Målaren 3, Skomakargatan 18, Samtalsmottagning för 

Borlänge kommun barn och ungdom, 
Borlänge 

2014-04-01 14/00960 500 7/14 2013-11-01- 6 644,- Hyreskontrakt varmförråd Inhyrning till § 14a 
2014-03-31 Jönshyttevägen 6, Skönvik Allmänpsykiatriska kliniken 

Säter 
2014-04-01 LFD 191 8/14 2014-04-01 - 100 000,- Tilläggsavtal Borlänge Ombyggnad, inhyrning § 14a 

06/0113 2017-03-31 Gyllehemmet 1 kontor Öppenvårdspsyk 
~ 
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.._. "--" Ila Landstinget I DALARNA 
Land sti ngsfastig heter 

Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2014 enligt delegation§ 40/13, inhyrning av externa lokaler 

Anslås Dnr Fastig- Löp nr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 
datum 

hets nr 

2014-04-29 14/01515 067 9/14 2014-06-01- 81 492,- Hyresavtal 2 lägenheter, Falun Inhyrning 2 lägenheter till 
Tillsvidare (årshyra en Nedre Norslund 1, Kopparvägen Landstingsservice 
2014-07-01- lgh) 51 B och C. 
Tillsvidare (vardera 99 m2) 

2014-04-30 14/01561 083 10/14 2013-10-01- 98 000,- Markupplåtelseavtal för Inhyrning av mark till 
2015-09-30 helikopterlandningsplats, Falun sjukhusförvaltningen Falun 

8:9, Dalregementet i Falun 
(3 800 m2) 

2014-06-18 13/01030 590 11/14 2014-03-01- 360 000,- Hyresavtal Hedemora Långsbyn Inhyrning kontor till 
2015-12-31 6:9, Tyllingstrand, Långshyttan. Långshyttans vårdcentral. 

(321 m2) Tillkommande yta. 

2014-09-04 13/03234 730 12/14 2014-01-01- 151 500,- Hyreskontrakt för lokal Malung- Inhyrning till Urna 
2014-11-30 Sälen Norrbäcken 1 :18 vårdcentral 

(176 m2) 

2014-09-04 14/02408 066 13/14 2014-05-15 60 000,- Hyreskontrakt för lokal, Sjulsarvet Inhyrning undersöksrum, 
20, Sjulsarvet 1 :1, Falu kommun behandling till Hälso- och 
(70 m2) sjukvården. 

2014-09-04 14/02431 500 14/14 2014-06-01- 17 052,- Hyreskontrakt för lokal, Skönvik Inhyrning arkivlokal till 
2014-12-31 1 :6, Säters kommun Mentalvårdsmuseet. 

(55m2) 

2014-09-05 14/02690 093 15/14 2014-06-01- 78 000,- Hyreskontrakt för lokal, Inhyrning lokaler för 
2015-06-30 Trotzgården 5, Falu kommun stiftelsen Musik i Dalarna 

(93 m2
} 



I• Landstinget 
llJ DALARNA 
Landstingsfastig heter 

Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2014 enligt delegation§ 40/13, inhyrning av externa lokaler 

Anslås Dnr Fastig- Löp nr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 
datum 

hets nr 

2014-09-10 14/00534 739 16/14 2013-07-01- 183 333,- Hyreskontrakt för lokal, Västra Anpassning av lokaler för 
2016-06-30 Sälen 7:247 läkarmottagning 

Lindvallen, inhyrning 
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Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation § 40/13, godkännande av förslagshandling och 
fortsatt projektering 2014 

Datum Dnr/Proj nr Löpnr 

2013-12-05 13/01206 1/14 
1635 

2014-02-11 09/01693 2/14 

2013-05-15 13/01706 3/14 
3455, 3579 
(3453, 3452) 

2014-09-10 11/02825 4/14 

Ärende 

Falu lasarett, hus 04, 08 och 10, 
ombyggnad för ny dagkirurgisk 
mottagning. 

Falu lasarett, hus 15, ny ambulans
station. 

Ludvika lasarett, ombyggnad 
Vårdcentral, lab m m 

Mora lasarett, ny ambulansstation 

Beslut Anmält 

Redovisad förslagshandling dat april FN § 5b 
2013 godkänns och projekteringen får 
fortsätta. 

Redovisad förslagshandling dat FN § 5b 
. 2013-07-01 godkänns och projekteringen 
får fortsätta. 

Redovisad förslagshandling dat april FN§ 14b 
2013 godkänns och projekteringen får 
fortsätta. 

Redovisad förslagshandling dat 
2014-01-13 godkänns och projekteringen 
får fortsätta. 

'1»: _,, 
~ :s 
~ 
~ 
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I• Landstinget 
llJ DALARNA 
Landsti ngsfastig heter 
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Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden enligt delegation§ 40/13, godkännande av förslagshandling och 
fortsatt projektering 2014 

Datum Dnr/Proj nr Löpnr 

2013-12-05 13/01206 1/14 
1635 

2014-02-11 09/01693 2/14 

2013-05-15 13/01706 3/14 
3455, 3579 
(3453, 3452) 

Ärende 

Falu lasarett, hus 04, 08 och 10, 
ombyggnad för ny dagkirurgisk 
mottagning. 

Falu lasarett, hus 15, ny ambulans
station. 

Ludvika lasarett, ombyggnad 
Vårdcentral , lab m m 

Beslut Anmält 

Redovisad förslagshandling dat april FN § 5b 
2013 godkänns och projekteringen får 
fortsätta. 

Redovisad förslagshandling dat FN § 5b 
2013-07-01 godkänns och projekteringen 
får fortsätta. 

Redovisad förslagshandling dat april 
2013 godkänns och projekteringen får 
fortsätta. 

FN§ 14b 

P;;:--
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It. Landstinget 
- DALARNA 

PROTOKOLLS UTDRAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning Sammanträde 2014-04-28 Sida 1 (1) 

Landstingets revisionsberättelse 

§ 33 Landstingets revisionsberättelse för år 2013, revisorernas redogörelse 
för 2013 samt granskning av årsredovisning 2013 
(Bilaga sid 23-31) 
Diarienummer LD14/01345 

Landsti ngsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt 

Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna 
beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. 

Landstingets revisorer föreslår fullmäktige besluta att Landstingsstyrelsen, 
övriga nämnder och deras ledamöter samt Landstinget Dalarnas ledamöter 
i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2013 års 
verksamhet samt att årsredovisningen för år 2013 godkänns. 

Lars lvarsson, vice ordförande för Landstingets revisorer, föredrar 
revisionsberättelse för år 2013 och revisorernas redogörelse för 2013. 

Protokollsanteckning 

I beslutet deltar inte de av fullmäktiges ledamöter som utgör ledamot 
respektive ersättare i granskad styrelse/nämnd. 

Utdrag exp 2014-05-09 till 



Landstinget Dalarna 

Revisorerna 

Landstingsfullmäktige 

Revisionsberättelse för år 2013 

Rcvisionsbcriittclscns uppriittandc 

LAN DST/ NG E;:-;;J\L/\;; N. \I 
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Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
samtliga styrelser och nfönnder. Granskningen har också avsett landstingets 
ledamöter i de gemensamma niimnder i vilka landstinget ingått. 

All granskning hnr utförts enligt kommunnllagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och landstingets revisionsreglcmcntc. Granskningarna har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för 
bedömning och ansvarsprövning. 

Revisorernas ansvar är att granska om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredstiillandc sätt, att elen interna kontrollen iir 
tillräcklig, att riikcnskaperna iir riittvisnnde samt att resultatet enligt 
årsredovisningen nr förenligt med de finnnsiclla mål och verksamhetsnuil 
fullmäktige uppsWIJt. 

Rcvisorcr1rns bedömning 

Landstingets årsredovisning och resultat 

Landstingets resultat för år 2013 uppgår till -99 miljon kronor. Resultat belastas 
med en förändring av diskonteringsräntan för pcnsionsskulden (RIPS) vilken inte 
ska medräknas i resultatet enligt de krav som ställs på ekonomisk balans i 
kommuner och landsting. Balanskravsrcsultatct uppgf1r därför till 129 miljoner 
kronor vilket dock inkluderar en jUmförclscstörnnde post i form av återbetalning 
av premier från AFA med 99 miljoner kronor. Avvikelsen från det av fullmiiktige 
ursprungligen beslutade och styrande budgetmålet från november 2012, på 233 
miljoner kronor, och landstingets resultat för 2013, rensat från förUndringcn av 
diskonteringsrlintan och återbetalningen från AF A, Hr därmed 203 miljoner 
kronor. Resultatet eller de bådajiimförclscstörnnde posterna, inncbHr Hndå att 
landstinget för är 2013 redovisnr ekonomisk balans och har kunnnt reducera det 
ackumulerncle underskotten med 129 mi ljoncr kronor till 803 miljoner kronor. 



Trots inkomstförstärkning i form av en skatteböjning inför 2013 och ett positivt 
balanskravsresultat har väsentliga ekonomiska nyckeltal som eget kapital och 
soliditet utvecklats negativt under året. Vi bedömer därför landstingets 
ekonomiska situation som fortsatt allvarlig. 

Resultatet enligt årsredovisningen är heller inte förenligt med något av de 
finansiella mål fullmäktige uppsliillt. Räkenskaperna är dock, så vitt vi kan 
bedöma, rättvisande och upprättade i enlighet med den kommunala 
reclovisningslagen och i enlighet med god redovisningssed. 

La ndst in !!sstyrcl sen 

Landstingsstyrclscn ansvarar för hfilso- och sjukvården. Denna har trots extra 
anslag med 100 miljoner kronor för att kompensera verksamheten för uteblivna 
ctfoktcr i pågående sparpaket, redovisat underskott med 127 miljoner kronor. 

Landstingets verksamhet iir komplex vilket stiiller mycket höga krav på styrning 
och ledning. Trots framsteg 2013 visar den l'ortsatt allvarliga ekonomiska 
situationen i kombination med resultaten av våra granskningar, som bl a pekar på 
utvccklingsbehov inom både styrning och intern kontroll, att styrelsen inte får det 
genomslag i styrningen av hälso- och sjukvården som kr~ivs. 

De delar av verksamheten som rör den hiilso- och sjukvård och övriga service som 
befolkningen bör kunna räkna med som cll samhälleligt åtagande har däremot 
skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt sUtt, tex har tillgängligheten förbättrats 
under 2013. 

Övriga nämnder och stvrelser 

Övriga styrelser och nämnder, liksom landstingets ledamöter i gemensamma 
nämnder, har bedrivit sina respektive verksamheter p{1 ett ändamålsenligt sätt. 

Revisorernas stiillningstagandc 

Vi tillstyrker all styrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt landstinget 
Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker också att landstingets årsredovisning godkänns. 

Falun 2014-04-07 

Carl-ErikNyström ~~~~ 

Bil agn 

RcvisorcnHL~ n:dogörclsc till landstingsfilllm11ktigc Ö\'cr 2013 års r.:vision 



Till rcvislonsbcrUUelscn hör också följande blfogndc grnnsknings·PM med tillhllrnndc rnpportcr 

Uppföljningsgronskning av landstingets bespnringsnrbcte 
Uppföljningsgrnnskning nv processtyrning inom hlllso· och sjukvården 
Granskning nv styrning och ledning nv hlllso· och sjukvården 
Granskning nv ltlncbildning i landstinget 
Granskning av attester och beslut inom personalområdet 
Granskning av kontroll och uppfilljning vid Regionala forskningsrådet 
Granskning av landstingets beredskap vid allvarliga hllndelscr och kntnstrofcr 
Granskning av Jands_tingcts redovisning nv verksnmhetsnnknutnn statsbidrag 
Granskning nv fflljsamhetcn till landstingets nnskaffningsproccss 
Grnnskning nv hlllso- och sjukvårdens mottagande nv barn med nkutn vårdbchov 
Granskning av h!ilso· och sjukvård Rlr asylsökande 
Granskning av landstingets derivat 
Granskning av delårsrapport 
Granskning nv årsredovisning 



Revisorernas redogörelse för 2013 

Revisorerna, vars uppdrag regleras i ilirfattningar och lokala fOreskrifter -
kommunallagen, aktiebolagslagen och fullmäktiges revisionsreglemente - är 
fullmäktiges instrument för granskning av all den verksamhet som landstinget 
bedriver. I detta granskningsarbete biträds vi av sakkunniga vilka utgörs av såväl 
egen anställd personal (revisionschef) som inhyrda konsulter från de 
revisions/konsulttOretag vi har avtal med. 

2013 års granskningsvcrksamhet 

Vår ambition är att granskningsarbetet, med bibehållande av en hög integritet, ska 
vara stödjande och utvecklande för granskade verksamheter. För att uppnå detta 
strävar vi mot att granskningarna skall genomföras av personer med goda 
kunskaper om de granskade verksamheterna, att granskningarna ska vara aktuella 
och återspegla pågående skeenden, samt mot ett ökat inslag av dialog. Vi har också 
en ambition att regelbundet genomföra uppföljningsgranskningar av sådana 
granskningar vi bedömt som särskilt viktiga. 

Granskningsarbetet 2013 har bl a inriktats mot granskningar av styrning och 
ledning av hälso- och sjukvården, sjukvård för asylsökande, hälso- och 
sjukvårdens mottagande av barn med akuta vårdbehov, beredskapen vid allvarliga 
händelser och katastrofer och en uppföljning av tidigare granskning av 
processtyrningen inom hälso- och sjukvården. Andra granskningar har gällt t ex 
lönebildningen i landstinget, attester och beslut inom personalområdet, 
anskaffuingsprocessen, landstingets derivat, redovisning av vcrksamhetsanknutna 
statsbidrag och en uppililjning av tidigare granskning av vidtagna sparåtgärder. 

Granskningsverksamheten har dessutom fullgjorts genom granskning av styrelser 
och nämnders ekonomiska :fOrvaltning liksom om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Granskningar i detta avseende har bl a omfattat delårsbokslut, 
årsbokslut samt en särskild granskning av internkontrollen. 

Granskningarna har kompletterats med samtal med företrädare för landstingets 
verksamheter samt träffar med nämnder och utskott och företrädare fOr olika 
politiska partier. Resultatet av de enskilda granskningarna har redovisats i 
särskilda gransknings-PM som tillställts ansvariga nämnder och styrelser. 

Granskningsarbetet och övriga för oss viktiga frågor har regelbundets återkopplats 
till fullmäktige genom korta men regelbundna informationspass vid 
fullmäktigesammanträden, genom träffar med fullmäktiges presidium, genom att 
fullmäktige löpande tär del av samtliga gransknings-PM och granskningsrapporter, 
samt genom överlämnande av vår bedömning av måluppfyllelsen i samband med 
delårsbokslutet .. 

Lekmannarevisorer i de bolag landstinget är delägare i respektive revisorer i 
stiftelser (ej donationsfonder) utses bland landstingets förtroendevalda revisorer. 
Bolagens och stiftelsernas bokslut omfattas dock inte av våra uttalanden i 
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revisionsberättelsen då dessa tidsmässigt inte anpassat sina bokslut till landstingets 
bokslut. Vi har tidigare påtalat detta missilirhållande ilir styrelsen. 

Övrig verksamhet 

Vid sidan av granskningsverksamheten har vi under året medverkat i det lokala 
nätverket för revisorer i Dalarna, samverkat med landstingsrevisorema i 
samverkansregionen, samt medverkat i det nationella samarbetsorganet ST AREV 
som omfattar revisionen i samtliga landsting och kommuner med egna 
revisionskontor. Under tidenjuni 2013 till juni 2015 innehar vi en styrelseplats i 
ST AREVS:s styrelse. 

Under 2013 har arbetet med revidering av vår riskanalys genomförts. Analysen 
fiirdigställs i början av 2014. 

Särskilt om revisorernas bcdömningsgrundcr c t c 

De förtroendevaldas ansvar följer med det uppdrag som styrelser och nämnder fär 
av fullmäktige. Uppdraget innefattar att genomföra och förverkliga fullmäktiges 
mål och beslut, att arbeta efter givna fOrutsättningar, enligt lagar och föreskrifter, 
att ha en tillräcklig intern kontroll och att återrapportera till fullmäktige. 

Vårt uppdrag som revisorer är att granska de förtroendevaldas ansvarstagande 
genom att pröva om verksamheten sk<Sts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillftedställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Ur ett kommunalrättsligt och 
revisionellt perspektiv har styrelser och nämnder ett kollektivt ansvar för den 
verksamhet de är valda att styra och leda. Detta innebär bl a att alla ledamöter har 
skyldighet att i varje situation ta de initiativ och lämna de förslag (yrkanden) som 
situationen kan kräva. 

Våra bedömningar baseras bl a på iakttagelser från genomförda fördjupade 
granskningar samt löpande granskning av protokoll, handlingar och andra 
relevanta dokwnent. Granskningen avser styrelser och nämnders ansvarstagande 
och dänned ingår inte hur enskilda förtroendevalda agerat i andra sammanhang, 
t ex i fullmäktige eller i den allmänna politiska debatten, i ansvarsprövningen. 
Motsvarande gäller agerande vid sidan av protokollförda sammanträden eller de 
fonnella beslutsvägar som regleras i kommunallagen eller andra lagstiftningar, i 
styrelser och nämnders reglementen eller i fastställda delegationsordningar. 

Styrelser och nämnders ansvar prövas utifrån god revisionssed ilir kommuner och 
landsting och i denna angivna grunder tOr när anmärkning bör riktas mot en nämnd 
eller styrelse alternativt när ansvarfrihet kan avstyrkas 
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Väsentliga iakttagelser under året 

Landstingets ekonomi 

Landstingets resultat 2013 

Landstingets resultat för 2013 uppgår till -99 miljoner kronor. Detta inbegriper 
dels en förändring av diskontringsräntan på pensionsskulden, den s k RIPS-räntan, 
vilken medför en bokföringsmässig kostnad på 228 miljoner kronor, dels en 
obudgeterad återbetalning från KPA med 99 miljoner kronor. Den förändrade 
diskonteringsräntan ska inte medräknas i det balanskravspåverkande resultatet. 

Landstingets sk balanskravsresultat för år 2013 uppgår därmed till 129 miljon 
kronor varav 99 miljoner utgör den obudgeterade återbetalningen från KPA. 
Resultatet, efter de bådajämförelsestörande posterna, innebär ändå att landstinget 
redovisat ekonomisk balans för år 2013. 

Landstingsfullmäktiges ursprungliga, och styrande, resultatmål uppgick till 233 
miljoner kronor vilket fullmäktige senare, § 41 år 2013, beslutat att reducera till 
139 miljoner. Vid jämförelse mellan det ursprungliga styrande resultatmålet och 
resultatet för helåret 2013, rensat från effekter av den förändrade 
diskonteringsräntan och återbetalningen från KP A, uppvisar landstinget en negativ 
budgetavvikelse med 203 miljoner kronor. 

Balanskravsresultatet på 129 miljoner kronor innebär dock att tidigare års 
ackumulerade underskott kan återställas med motsvarande belopp. Det balanserade 
underskottet uppgår efter 2013 till 803 miljoner kronor. 

Landstingets ekonomiska mål, vidtagna åtgärder e t c 

Inför 20 I 3 förstärktes landstingets ekonomi genom en ökad utdebitering. 
lntäktsförstärkningen motsvarar ca 250 miljoner kronor. Trots 
intäktsförstärkningen uppnås inget av landstingsfulJmäktiges fastställda finansiella 
mål för år 2013. Det finns anledning att notera att flertalet av målen inte heller 
uppnåtts under perioden 2007 - 2012. Mot bakgrund av den bristande 
måluppfyllelsen kan vi konstatera att såväl budgeten som målen tycks sakna 
styreffekt. 

Vi har också särskilt noterat att styrelsen, utan medgivande av fullmäktige, ändrat 
definitionen av det finansiella målet att resultatet ska vara ett överskott på minst 
2% av skatte- och statsbidragsinkomsterna. Förändringen innebär att målet i 2013 
års bokslut relateras till balanskravsresultatet istället för till bokföringsmässigt 
resultat. Konsekvenserna blir dels att jämförelser med tidigare år försvåras, dels att 
resultatet för just år 2013 blir bättre (1,8% istället för -1,4%) än vad som annars 
skulle vara fallet. Trots den förändrade definitionen nås inte det av fullmäktige 
uppställda målet. 

Såväl landstingets egna kapital som soliditet, båda väsentliga ekonomiska 
nyckeltal för landstingets ekonomiska situation, har ytterligare försämrats under 



( 

( 

2013. Det redan tidigare negativa egna kapitalet har minskat med ytterligare 99 
miljoner kronor och den negativa soliditeten (exklusive ansvarsllirbindelser) har 
försämrats med ytterligare 2 procentenheter (exklusive pensionsskuld och 
löneskatt). 
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Under år 2011 tog styrelsen initiativ till åtgärder i syfte att uppnå ekonomisk 
balans. Vi menar att styrelsen under 2013 visat en fortsatt ambition att verka för 
ekonomisk balans. Effekterna av beslutade sparåtgärder visar dock att dessa 
hitintills endast delvis gett eftersträvad effekt. Sparåtgärdemas samlade effekt på 
landstingets ekonomi har däremot i huvudsak uteblivit. Hälso- och sjukvården 
redovisar t ex, i tOrhållande till ursprungligen antagna och styrande budgetbeslut, 
ett i huvudsak otOrändrat underskott (se nedan). 

Vår bedömning är att landstingets ekonomiska situation är fortsatt allvarlig och på 
längre sikt ohållbar, särskilt med beaktande av kommande utbetalningar av 
landstingets pensionsåtaganden. Den llirbättring av den ekonomiska situation som 
vi fOrväntat oss år 2013, mot bakgrund av intäktsförstärkningen och pågående 
sparåtgärder, har uteblivit. Detta kan komma att påverka förmågan att 
vidmakthålla en ändamålsenlig och god standard på den sjukvård som erbjuds 
medborgarna alternativt medföra ett betydande behov av ökade intäkter. 

Landstingets budgetstyming och ekonomiska kontroll 

Hälso- och sjukvården uppvisar årligen omfattande underskott i llirhållande till av 
fullmäktige anvisade budgetar. Vissa år har fullmäktige under löpande budgetår 
justerat anvisad budget vilket bidragit till att delvis reducera de slutligen 
redovisade underskotten. Under år 2013 har fullmäktige justerat budgeten med 100 
miljoner kronor med hänvisning till försenade effekter av beslutade sparåtgärder. I 
jämförelse med ursprungliga av fullmäktige fastställda budgetar för perioden 2007 
till 2012 varierar hälso- och sjukvårdens underskott med mellan -150 och -266 
miljoner kronor per år. För 2013 uppgick underskottet inom hälso- och sjukvården, 
jämilirt med fullmäktiges styrande budgetbeslut från november 2012, till -227 
miljoner kronor vilket enbart är en begränsad reduceringjämilir med samma 
underskott för år 2012 (-255 miljoner kronor). 

Vi har i samband med tidigare bokslut visat att bl a läkemedelskostnader, 
stafettläkare och högspecialiserad vård varit systematiskt underbudgeterade. Redan 
fflr 2012 kunde vi konstatera att detta fflrhållande delvis brutits. Trenden 
vidmakthålls under 2013 då resultatet för läkemedelskostnader och 
högspecialiserad vård uppvisar en bra överensstämmelse med budget. Den 
negativa avvikelsen avseende stafettläkare är dock fortfarande påtaglig. 



5 

Läkemedelskostnader Stafettläkare Högspecialiserad vård 
År 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Utfall Budget År Utfall Budget År Utfäll Bud set 
751,0 746 2006 83,0 47 2006 335,0 312 
792,6 760 2007 97,2 56 2007 332,2 328 
830,5 783 2008 112,6 63 2008 397,9 347 
855,5 830 2009 101,9 73 2009 385,3 377 
882,5 804 2010 106,4 61 2010 435,0 388 
881,3 841 2011 107.0 75 2011 456,3 441 
866,0 853 2012 124,9 98 2012 445,3 467 
835,0 828 2013 159,8 117 2013 455,5 462 

Intern kontroll 

Årets granskningar indikerar fortsatta brister i landstingets interna kontroll. 
Granskningen av attester inom personalområdet har t ex påvisat en rad brister som 
vi sammantaget bedömer som allvarliga. 

Hälso- och sjukvård mm 

Hälso- och sjukvården är landstingets ojämllirligt största verksamhet. Hur denna 
fungerar är betydelsefullt för landstingets resultat, fi>r den vård som tillhandahålls 
etc. 

Utifrån vårt granskningsarbete 2013 kan vi konstatera att tidigare återkommande ( 
iakttagelser om att det saknas tydliga övergripande viljeinriktningar och styrning 
från central poJitisk och administrativ ledningsnivå i tor sjukvården väsentliga 
frågor förstärkts. I granskning av styrning och ledning av landstingets hälso- och 
sjukvård har särskilt behoven av utveckling av styrningen genom övergripande 
vårduppdrag/vårdkoncept uppmärksammats. Granskningsresultatet bekräftas av 
resultaten i andra granskningar, t ex granskningen av barnsjukvården eller 
uppföljningsgranskningen av processtyrningen. Vi har dock samtidigt noterat att 
styrelsen tagit initiativ till att effektivisera ledning genom planerad uppdelning i 
divisioner. 

Under 2013 har vi också noterat att tillgängligheten till hälso- och sjukvården 
förbättrats. 

I övrigt bedömer vi att verksamheten skötts på ett i huvudsak. ändamålsenligt sätt i 
de delar som rör den hälso- och sjukvård och övriga service som befolkningen bör 
kunna räkna med som ett samhälleligt åtagande 



( 

6 

Landstingets måluppfyllelse i övrigt 

Landstingets ekonomiska mål liksom kraven på tillgänglighet har behandlats ovan. 
Landstingets måluppfyllelse redovisas i särskild bilaga till årsredovisningen. Vi 
bedömer måluppfyllelsen som mindre bra. 

Övriga nämnder och styrelsers styrning, ledning och uppföljning 

Av granskningen har inte framkommit att andra styrelser och nämnder, dessas 
ledamöter eller landstingets ledamöter i gemensamma nämnder brustit i sitt ansvar 
för styrning, ledning och uppföljning av sina respektive ansvarsområden. 



rir"\ Landstinget 
~b~ DALARNA 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Sammanträde ~-~i 4-06-

16 
Sida 1 (2) 

Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

§ 61 Politisk organisation kommande mandatperiod 
(Bilaga sid 94-100) 
Diarienummer LD14/01455 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Fr.o.m. 2014-11 -1 O inrättas ett personalorgan, i form av ett nytt 

utskott eller inom ramen för landstingsstyrelsens presidium. 
2. Fr.o.m. 2015-01-01 inrättas en regionberedning, som bl.a. ska bereda 

trafikfrågor, internationella frågor, Samverkansnämndens frågor och 
övriga regionfrågor. Beredningen ska inte ha beslutsmandat. 
Regionberedningen ska utgöras av landstingets ordinarie 
representanter i Region Dalarnas direktion och inte ha ersättare. 

3. Landstingsstyrelsens arbetsutskott ska utgöra budgetberedning och 
följa E-hälsofrågor och upphandlingsfrågor. I övrigt kvarstår befintliga 
uppdrag för arbetsutskottet. 

4. Det ska vara möjligt att delegera uppgifter till presidierna. 
5. Varje nämnd bereds möjlighet att besluta om distansmöten, villkorat 

att det sker i lokaler där landstinget kan garantera kvaliten. 
Landstingsfullmäktige ska inte ha distansmöten. 

6. Uppdraget för Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska förtydligas och 
utvecklas. 

7. Valberedningens ordförande hanterar i samråd med respektive parti 
de fyllnadsval, som fullmäktige har att förrätta. 

8. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 
2014-10-20 ge förslag på de förändringar i fullmäktiges arbetsordning 
och nämndernas reglementen, som krävs för att precisera de 
föreslagna förändringarna i den politiska organisationen. 

Utdrag exp 2014-06-26 till 1. Akten 
2. i+:- .ÄtJ~NI~ r\1 s \-rH+lv ( \tu \-

Vid protokollet : 

3. tJ:\iV\1;L..1 V\ t ' Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

(junne{ St;ranl{herg 
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9. Landstingsstyrelsen får i uppdrag att till Landstingsstyrelsen 2014-11-
10 göra en översyn av delegeringsbestämmelser för 
landstingsstyrelsen med anledning av den förändrade politiska 
organisationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen beslutade 2014-02-10, § 15, att tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en översyn av den politiska 
organisationen inför kommande mandatperiod. Gruppen har enats om ett 
antal förslag till förändringar. 

För att precisera förslagen behöver i nästa steg förändringar göras av 
arbetsordning för landstingsfullmäktige och reglemente för nämnderna samt 
av delegeringsbestämmelserna. 

I övrigt kvarstår nämnder och politiska organ med nuvarande uppdrag 
under den kommande mandatperioden. 

Yrkanden 

Sören Bertilsson (S) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Göran Engström (C), bifall till landstingsstyrelsens 
förslag. 



I~ Landstinget 
- DALARNA 

Fastighetsförvaltningen 
Ekonomistöd/administration 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Datum 2014-09-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02716 

Uppdnr 873 

Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2014 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna delårsrapport för januari-augusti 2014 samt prognos för 

helår 2014. 

Sammanfattning 
Utfallet per augusti 2014 är 16,4 mkr. Avkastningskravet för helår 2014 är 
enligt budget 18,7 mkr. Flera stora poster i resultaträkningen är baktunga, 
dvs. infaller mot slutet av året, vilket innebär att prognosen för helåret landar 
på det förväntade resultatkravet 18, 7 mkr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Delårsrapport januari-augusti 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Måluppfyllelse 

Våra uppdrag enligt Landstingsplanen framgår av rapporten Delårsbokslut 
januari-augusti 2014. Måluppfyllelsen för årets första åtta månader är god. 
Rapport visar även en prognos för helåret 2014. 

Genomförandetakten för investeringar 2014 är lägre än planerat och 
budgeterat. Budget för investeringar var 308 mkr för 2014, prognosen är 
neddragen till 216 mkr. Flera stora projekt har skjutits fram i tiden. 

En konsekvens av lägre investeringstakt är att hyresintäkterna sänks med 
-3,4 mkr. Skötselkostnader minskar på årsbasis 2014 (+1,7 mkr) som en 
följd av att t.ex. energiincitament för 2013 blev mycket lågt och vi hade 
avsatt 1 mkr. Mediakostnader beräknas sjunka med 2,2 mkr pga. 
besparingar på främst lasaretten. 

Takten på avskrivningar ökar något (-1 ,6 mkr) kopplat till att 
avskrivningstiderna sjunker och omfattande infrastrukturprojekt. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

-~ i 
Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Cedergren Mona 023-49 03 34 

Ekonomichef 
mona.cedergren@ltdalarna.se 
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Patientperspektiv 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Datum Dnr 

2014-09-24 LD14/02716 
Sida 

2 (2) 

Vad som sker i den fysiska miljön på t.ex. en vårdavdelning är i högsta grad 
relevant för patienter, besökare och personal. Lokaler är ofta en viktig och 
nödvändig förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. Icke 
ändamålsenliga lokaler och bristande arbetsmiljö riskerar att på sikt hämma 
en effektiv kärnverksamhet. 

Vi kommer under hösten 2014 att genomföra en hyresgästenkät som 
förhoppningsvis ska ge oss ett kvitto på att vi håller måttet och även visa 
förbättringsmöjligheter. 

Ekonomi och finansiering 

Landstingsfastigheter har ett avkastningskrav på 18,7 mkr för 2014 som vi 
beräknar att vi kommer att kunna leverera. ( 

Miljö 

Vi fortsätter att sänka energiförbrukningen i landstingets fastighetsbestånd. 
Målet tar sikte på 2020 och 150 kWh. Delmålet per 2014-12-31är164 kWh 
per kvm och vid ingången av 2014 låg vi på 168 kWh. Det är tuffa mål men 
vi jobbar långsiktigt och strategiskt och tror på målen. 

Likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv 
och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 23 september. 

Uppföljning 

Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå 
följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter, delårsrapport 
samt årsbokslut. 



Fastighetsnämnd 

Landstingsfastig heter 
Delårsrapport januari-augusti 2014 

Måluppfyllelse 
Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsö1jning för 
landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av 
i första hand Landstinget Dalarnas egna fastighetsbestånd. 

Politikens imiktning och uppdrag till fastighetsförvaltningen 
framgår av landstingets verksamhetsplan för åren 2014-2017. 

Tillhandahålla lokaler som uppfyller patienternas och 
verksamheternas behov och förväntan på funktion, patient- och 
arbetsmiljö, säkerhet, tillgänglighet och komfort. 

Förvalta landstingets fastigheter kostnadseffektivt. 

Genomföra investeringar i fastigheter utifrån patienters och 
verksamheters behov - utifrån givna förutsättningar och med 
effektivt utnyttjande av egna och tilldelade resurser. 

Landstingsfastigheter ska fortsatt vara ledande i ett nationellt 
perspektiv gällande energi/miljöeffektiv drift och all el som köps in, 
ska komma från förnyelsebara energislag. 

Uppdraget, som redovisas under punkterna 1-4 nedan, har 
kompletterats med effektmål och utfallsmått nedan. 

• mål uppfyllt A mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Målup11-
fyllelsc Uppdrag nedbrutet på 2014 (2013) 

/prognos 

1. Tillhandahålla lokaler som uppfyller patienternas 
och verksamheternas behov och förväntan på 
funktion, patient- och arbetsmiljö, säkerhet, 
tillgänglighet och komfort. 

• 
2. 

• 

• 

Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013 

Totalindex >57 Nästa Totalindex 

Hyresgästenkät 
mätning 57 

genomförs vartannat år 
hösten 2014 (2010; 57) 

Förvalta Landstinget Dalarnas fastigheter 
kostnadseffektivt. 

Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013 

Total kostnads- 5,68 % 5,68% 
effektivitet= lokalernas 
andel av landstingets 
totala kostnadsmassa = 

:<:5,68 % 

Kostnadseffektivitet = 100% 107% 
resultat på (18,7 mkr) (20 mkr) 
fastighetsförvaltningen 
minst enligt budget/plan 

100% 

Vakanser= total area 5,8% 5,6% 

3. 

för outhyrda lokaler i 
procent av 
uthyrningsbar area = 

<5% 

Genomföra investeringar i fastigheter utifrån 
patienter och verksamheters behov - utifrån givna 
förutsättningar och med effektivt utnyttjande av 
egna och tilldelade resurser. 

Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013 

Fastighetsinvestering 
.Å = 308 mkr 

70% 
216 mkr 

86% 
274 mkr 

Landstingsfastigheter ska fortsatt vara ledande i 

4. 
ett nationellt perspektiv gällande 
energi/miljöeffektiv drift och all el som köps in, ska 
komma från förnyelsebara energislag. 

Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013 

Behålla en tätposition 
('.:: 2013) bland 
landstingen vad gäller; 

• Energiförbrulming 
Redovisas april Nr 2 2013 

2015 Nr 2 2012 

• Mediakostnader (el, Redovisas april Nr 2 2013 
värme o vatten) 2015 Nr 2 2012 

... Skötselkostnader Redovisas april Nr 6 2013 
2015 Nr 5 2012 

• Driftkostnader (totalt Redovisas april Nr 2 2013 
exkl LFU) 2015 Nr 3 2012 

Energiförbrukning= 164 168 

• kWh/kvm = 164 se kommentar 
nedan 

El till 100 % från 50 % svensk 50 % vind 

• förnyelsebara vindkraft 50 % vatten 
energislag 50 % vatten 

Den av Fastighetsnämnden i april 2011 fastställda 
energiplanen tar s ikte på en energiförbrukning (värme och el) 
på 150 kWh per kvm vid utgången av år 2020. Nedbrutet per 
år är målet att energiförbrulmingen ska minska med minst 1,7 
procent årligen. Hittills i år är det minskningar på både el och 
värme. Januari till augusti har temperaturmässigt varit ca 83 
% av ett sk normalår. Prognosen är fortfarande att 
förbrukningen kommer att minska enligt plan. 

Jämföre lsetalen för landstingens fastighetsförvaltningar 2013 
har nu publicerats. Landstingsfastigheter ligger, glädjande 
nog, fortsatt mycket bra till. Energiförbrukning, totala 
kostnader för media (el, värme och vatten) samt 
driftkostnader ligger vi på en hedrande andraplats i landet. 

Viktiga händelser under året 
För att tillgodose lokalförsö1jninge11 under innevarande 
planperiod (2014-2017) har Landstingsfastigheter att hantera 
omfattande fastighetsinvesteringar. Det planeras stora 
investeringsprojekt på samtliga fyra lasarett i länet. 



På Falu lasarett pågår t ex ombyggnad akutvårdsavdelning 
(AV A), ny ambulansstation, patienthotell samt dagkirurg i. I 
Mora planeras en ny vårdbyggnad för att möta framtidens 
krav på ändamålsenliga lokaler. Även på närsjukhusen i 
Avesta och Ludvika pågår och planeras omfattande 
ombyggnader. 

Vi är i sto1t behov av hälso- och sj ukvårdens medverkan för 
att komma igång med projekten. Det är verksamhetens behov 
som ska styra hur projekten ska utfo1111as och det är i tidiga 
skeden som det är viktigt att lägga ner energi och 
diskussioner. Det är synnerligen viktigt att ett ordentlig och 
grundläggande arbete genomförs i verksamheten 
inledningsvis för att beskriva lokalbehovet och inte när 
bygget startar igång e ller ä1mu värre är klart. 

Fast ighetsutvecklingsplaner finns nu framtagna för 
lasaretten. Det är en vägledning och hjälp för 
verksamheterna, fastighetsförvaltarna och alla övriga 
inblandade i byggprojekten. Av landstingets befintliga 
byggnadsbestånd är cirka 80 procent äldre än 30 år. Det är 
viktigt att vara observant på när dessa byggnader inte längre 
stödjer den verksamhet som bedrivs på ett effektivt sätt. I 
många fall kan alternativet vara att riva och bygga nytt för att 
ge verksamheten goda lokal mäss iga förutsättningar. 

Förutom betydande investeringar så kommer även för en lång 
period framåt stora planerade underhållsinsatser/ 
re investeringar att behövas. 

Ett krav på komponentavskrivning i kommuner och landsting 
har införts och gäller från och med 2014. Det är en stor 
förändring av ett fas tighetsföretags resultat- och 
balansräkning. Det betonas att övergången är ett viktigt 
arbete där ekonomer, fas tighetsingenjörer och ledningen bör 
involveras och samarbeta. I korthet innebär det; 

• Investeringar ska delas upp i olika komponenter 
beroende på ekonomisk livslängd., d .v.s. olika 
avskrivningstider. 

• Väsentliga underhållsåtgärder och byten av 
komponenter redovisas som ti llgång istä llet för 
kostnad, s.k. reinvesteringar. 

• Man vill åtnjuta en mer rättvisande 
kostnadsredovisning. 

• Initialt innebär det ett merarbete administrativt sett 
samt behov av rutiner för att säkerstä lla att 
komponenter är fu llt avskrivna eller utrangerade 
innan tillkommande utgifter anläggningsförs. 

• Förändringar i resultat- och balansräkningarna. 

För Landstingsfastigheters del är vi väl förberedda. Vi har 
sedan 2002 delat upp investeringarna i komponenter t.ex. 
bygg 30 år, e linstallationer 20 år, styr- och regler LO år. 
Förändringen som stundar för vår del är att 
underhållsåtgärder/re investeringar ska anläggningsföras på 
balansräkningen. Det innebär att ca 40 mkr (av vår budget på 
ca 50 mkr) flyttas från långtidsplanerat fastighetsunderhåll 
(LFU) till investeringar och avskrivningar framåt i tiden. 
Men mot detta står nedskrivning/utrangering av befintliga 
anläggningstillgångar som ej skrivits av helt vid 
reinvesteringstillfållet. Vi uppskattar att de 40 mkr som förs 
bort från LFU kan kvittas mot nedskrivningar/utrangeringar. 

Vid utgången av mars förvaltades totalt 403 000 kvm BRA, 
varav 384 000 var landstingsägda och 18 000 inhyrda. 
Dessutom hanterades 145 000 kvm externt inhyrda lokaler. 

Ekonomi 
Resultat-

2014 2013 
räkning 

(mlcr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 340,5 517,2 5 19,4 495,2 

Kostnader -324,1 -498,5 -500,7 -475,2 

varav personal-
-12,J -20,8 -20,8 -16, 9 

kostnader 

Verksamhetens 
16,4 18,7 18,7 20,1 resultat 

Landstingsbidrag 0 0 0 0 

Över/ 
16,4 18,7 18,7 20,1 Underskott 

Arets investering -1 05,9 -216 -308 -274,0 

Årets investering har i prognos minskat med 92 mkr i 
huvudsak beroende på projekt som förskjutits i tid. 
Förklaringen återförns främst i projekt på Mora (39 mkr) och 
Avesta lasarett (38,5 mkr). 

Specificerat på intäkts- och olika kostnadsslag kan resultatet 
sammanfattas enligt följande: 

Verksamhets-
Prognos Budget 

område (mkr) 
Avvikelse 

Fastighetsintäkter 5 13,4 5 16,8 

Fastighetsdrift - 104,4 -108,3 

Planerat underhåll -47,0 -47,0 

Inhyrda lokaler -136,6 -1 36,6 

Försäkringar, skatt -3, I -3, I 

Avskrivningar - 126,4 -1 24,8 

Förva ltningskostnader -15,0 -15,6 

Finansiella poster -62,2 -62,7 

Resultat 18,7 18,7 

Fastighetsintäkterna ligger under budgeterad nivå främst 
beroende på försenade investeringsprojekt och därmed 
försenad hyresstart. 

-3,4 

+3,9 

-1 ,6 

+0,6 

+0,5 

Fastighetsdrift beräknas till 3,9 mkr under budget. De största 
orsakerna är energibesparingar och lägre energiincitament 
201 3. 

Avskrivningarna ökar något som en följd av minskade 
avskrivningstider och en stor volym infraprojekt. 

Investeringar 
2014 (mkr) 

Prognos Budget Avvikelse 

Fastigheter totalt -216 -308 +92 



Varav de fem största (i prognos) investeringsprojekten är; 

Ludvika lasarett, 
ombyggnad 
Vårdcentralen 

Falu lasarett, 
ombyggnad Dagkirurgi 

Mora lasarett, 
provisoriska lokaler för 
ve 

Ludvika lasarett, 
Länsarkiv (fd 
Håksberg) 

Falu lasarett, 
ombyggnad Kemlab 
etapp I a, b, c 

32 

30,5 

20 

17 

15 

32,5 

22 

20 

24 

12 

Varav de i övrigt största avvikelserna jämfört med budget är; 

Mora lasarett, ny 
ambulansstation 

Avesta lasarett, 
ombyggnad för 
vårdavdelning 3 

Mora lasarett, 
kvinnokliniken 

Falu lasarett, 
ombyggnad för 
patienthotel I 

Falu lasarett, ny 
ambulansstation 

Personal 
Definitioner 

2 20 

17 

16 

15 

8 18 

Antal anställda är antalet personer. vilka innehar en månadsavlönad 
anställning. 

+0,5 

-8,5 

0,0 

+7,0 

-3,0 

+18,0 

+16,0 

+ 15,0 

+ 14,0 

+ 10,0 

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

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

He/tJrsekvlvalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

Antal anställda 
2014 2013 

25,70 

2012 

Antal faktiska årsarbetare 26,20 22,80 

Antal anställda 27 26 23 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Arbetad tid 

Arbetad tid timmar, 
anställda 

- varav mertid/övertid 
samtlig personal* 

Ack 2014 Ack 2013 Acl< 2012 

27 218 24 995 24 032 

73 105 86 

• Preliminära värden för innevarande år. 

På personalsidan finns fortfarande några vakanser och arbete 
pågår med att återbesätta dessa. Vi är mitt uppe i en 
omfattande generationsväxling som vi har gemensam med 

hela fastigbetsbranschen. Dessutom i en tid då vi ska 
genomföra investeringar i en omfattning som aldrig tidigare. 

Valda personal
kostnader 

(mkr) 

Löner exklusive sociala 
avgifter 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 

Koittidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid 

Jan Sjöberg 

Förvaltningschef 

Lands/ingsfastigheter 

2014 

Budget 

13,9 

Ack 2014 

1,0 % 

0,5% 

2013 

Prognos Resultat 

13,9 11 ,7 

Acl<2013 Ack2012 

1,0% 2,7% 

1,0% 0,7 % 
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Fastighetsförvaltningen 
Förvaltarområde Norr 

Datum 2014-09-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD11/02825 

Uppdnr 876 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Mora lasarett, ny ambulansstation, förslagshandling 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna upprättad förslagshandling för ny ambulansstation vid Mora 

lasarett och att projekteringsarbetet får fortsätta. 

Sammanfattning 
En förslagshandling har upprättats för ny ambulansstation vid Mora lasarett. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslagshandling 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Ambulansverksamheten har under åren präglats av en verksamhet i ständig 
förändring och utveckling. Förändringar gällande antalet anställda, 
verksamhetens innehåll, den medicinska utrustningen, större ambulans- och 
sjuktransportfordon och könsfördelningen på medarbetarna är direkt 
kopplade till utformningen och behovet av lokaler. 

Ambulansverksamheten i Mora påkallade redan år 2006 behovet av 
anpassade lokaler för den verksamhet som bedrivs. De nuvarande 
lokalerna togs i bruk 1979 och har fortlöpande anpassats för de mest akuta 
behoven. Detta har resulterat i en utspridd station som saknar vissa 
funktioner och saknar bra samband och flöden. 

Planeringen av lokaler för ambulansverksamheten i Mora präglas av att 
skapa ändamålsenliga lokaler som är anpassade för dagens behov och 
verksamhetens utveckling samt en lokalisering som medger att man vid 
utryckning snabbt och säkert kan ansluta till genomfartsled. 

Lokaliseringsförslaget innebär att ambulansstationen flyttas till befintligt hus 
14 inom lasarettsområdet och ansluts till en nybyggnad som lokaliseras 
längs Lasarettsvägen. Tillbyggnaden inrymmer ny entrefunktion, hiss och 
trapphus samt garage med förrådsutrymmen. Befintligt hus 14 byggs om för 
att inrymma övriga funktioner som expeditioner, jourrum, omklädningsrum 
mm. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

Kontakt 
023-490610 

\ ... 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-01 80 

Handläggare 
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Lokaliseringen vid hus 14 medför ingen konflikt med planerna på framtida 
expansion av lasarettet. En fördel är att nya utryckningsvägen inte går förbi 
huvudentren som tidigare. Man minskar möten med bussar, biltrafik och 
gående till- och från huvudentren. 

Patientperspektiv 

Inga patienter i dessa lokaler. 

Ekonomi och finansiering 

Projektet är beräknat till 36 Mkr enligt kalkyl i förslagshandlingen och 
beloppet ligger med i nuvarande investeringsplan. 

Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Förutom den allmänna förbättringen av arbetsmiljön, som automatiskt sker 
när man flyttar till nyrenoverade och delvis nybyggda lokaler, så kommer 
utryckningsvägen att förbättras samt interna samband och flöden inom 
stationen. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Uppföljning 
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INLEDNING 

Sammanfattning av förslaget 
Denna förslagshandling redovisar om- och tillbyggnad av hus 14 vid 
Mora lasarett. 

Orienteringsplan 
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BAKGRUND 

Ambulansverksamheten har under åren präglats av en verksamhet i ständig 
förändring och utveckling. Förändringar gällande antalet anställda, verksamhetens 
innehåll, den medicinska utrustningen, större ambulans- och sjuktransportfordon 
och könsfördelningen på medarbetarna är direkt kopplade till utformningen och 
behovet av lokaler. 

Ambulansverksamheten i Mora påkallade redan år 2006 behovet av anpassade 
lokaler för den verksamhet som bedrivs. De nuvarande lokalerna, som ligger i 
souterrainplan, med källarkänsla togs i bruk 1979 och har fortlöpande anpassats för 
de mest akuta behoven. Detta har resulterat i en utspridd station som saknar vissa 
funktioner och saknar bra samband och flöden . 

Planeringen av lokaler för verksamheten i Mora ska genomsyras av: 

• Att lokalerna lokaliseras så att man vid utryckning snabbt och säkert ansluter 
till genomfartsled. 

• Att skapa ändamålsenliga lokaler, anpassade för dagens behov och 
verksamhetens utveckling. 

• Att skapa goda samband och flöden i de nya lokalerna. 

• Att förlägga personalutrymmen i dagsljusförsedda lokaler, som inte ligger i 
källarplan. 

• Möjligheten till tillgång av utbildningslokaler för personalen i Mora och även 
för personal från övriga norra länsdelen samt för möjligheten att utbilda 
studenter och nya medarbetare. 

• En organisationsförändring är under uppbyggnad vilket ger behov av förråd 
för katastrofutrustning för sjukvårdsgrupper. 
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PROJEKTORGANISATION 

Projektleding 
Lars Nygårds, projektledare, Landstingsfastigheter 
Belinda Östrand Bonde fastighetsförvaltare, Landstingsfastigheter 
Kjell Rosenberg teknikförvaltare, Landstingsfastigheter 

Projektgrupp/arbetsgrupp 
Jacob Dahlfors, lokalplanerare, Landstingsfastigheter 
Hans Pettersson, arkitekt, Sweco Architects 
Mats Rydell, avd . chef ambulanssjukvården Mora 
Anders von Seth, bitr. avd . chef ambulanssjukvården Mora 
Anders Wallin, ambulanssjukvården Mora 
Barbro Wängelin, ambulanssjukvården Mora 

Konsult 
Hans Pettersson, arkitekt, Sweco Architects 

MYNDIGHETSKONTAKTER 

Vissa avstämningar har gjorts löpande med kommunen vid flera tillfällen angående 
alternativa lokaliseringar för ambulansstationen inom lasarettsområdet. Vidare har 
förhandsbesked sökts, då en del av den föreslagna utbyggnaden hamnar på 
prickmark, samt rivningslov för ett närliggande hus. 
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FÖRSLAG 

Huvudritningar 

Lokaliseringen vid hus 14 medför ingen konflikt med planerna på framtida 
expansion av lasarettet. 

Tvätthallen i garage delen hamnar delvis på prickmark. 

Fördel att nya utryckningsvägen inte går förbi huvudentren som tidigare. Man 
minskar möten med bussar och biltrafik till- och från huvudentren. 

En nybyggnad längs Lasarettsvägen med ny entretunktion, hiss och trapphus samt 
garage med förrådsutrymmen. 
Hus 14 byggs om för att inrymma övriga funktioner som expeditioner, jour rum, 
omklädningsrum mm. 

Ambulansstationen är utformad med garage för 7 st. ambulanser och 
sjuktransportfordon samt tvätthall. Reservfordon för sjuktransport och utbildningsbil 
placeras lämpligen i en carport vid sidan av stationen. 

Se bilaga 2, A-ritningar 

Plan O 
Plan 1 
Plan 2 

ca 312 m2
, BTA 

ca 994 m2
, BTA 

ca 313 m2
, BTA 

Studerade alternativa förslag 
Alternativa förslag till lokaliseringar finns, se bilaga 4. 
Två av dessa lägen har studerats närmare och översiktliga förslagsskisser har 
tagits fram, se bi.laga 5 och 6. 
Bilaga 5 illustrerar en ide för ombyggnad och tillbyggnad i befintligt läge som 
arbetades fram under år 2008, i samband med ombyggnad av Akutmottagningen . 
Bilaga 6 visar en nybyggnad på kommunal mark. Detta läge förutsätter ett markköp 
och fastighetsreglering samt en planeringsprocess enligt Plan- och Bygglagen. 
Detta läge skulle innebära en lång period av väntan och förberedelser som är svår 
att tidssätta och förutse konsekvenser av. 
Om något/några av dessa alternativa lägen bedöms vara intressanta så bör de 
utredas vidare i separata förslagshandlingar. 
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KVALITETS-, SÄKERHETS- OCH MILJÖPROGRAM FÖR 
PROJEKTET 

Byggnad, mark och installationer skall uppfylla Landstinget Dal.arnas kvalitets- och 
miljöpolicy. Särskilt säkerhets, miljö och kvalitetsprogram tas fram i 
projekteringsskedet. 

Energi 
Landstingets Energiplan 2010 skall ligga till grund för ombyggnaden, med målet att 
senast 2050 genomsnittliga energianvändningen ska vara högst 90 kWh/m2 BRA 
och år inklusive verksamhetsel. Målet är ställt i Landstingets energiplan. Denna nivå 
ska generellt redan 2011 tillämpas vid all nybyggnad för att praxis i hela 
fastighetsbeståndet senast år 2050. 
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TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 

Anläggningen skall uppfylla krav på tillgängliget enl. BBR 19 och vara utformad 
enligt anvisningar i "Bygg-ikapp-handikapp". Entre för besökare finns med 
handikapparkering inom 15 meters avstånd. Dessutom så att konflikt med 
utryckningsområde för ambulanser undviks. 

Personal i utrycknings- och transporttjänst har bedömts ej vara rullstolsburna. 
Checklista - tillgängliga lokaler (Lanstingsfastigheter) tillämpas i projektet. 

6(13) 



VERKSAMHETSPROGRAM 

Ambulanssjukvården har utvecklats från transportorganisation mot en kunskaps
organisation under de senaste 25 åren. Sjukvårdsinnehåll och kompetens har ökat 
tydligt på senare år och ambulanssjukvården är idag oftast en helt integrerad del av 
hela akutsjukvården med stora kontaktytor mot akutmottagningar, sjukhuskliniker, 
primärvård och kommunal hemsjukvård. 

Ambulanspatienten spänner över alla kliniker - medicinsk, kirurg isk eller psykisk 
sjukdom, trauma och geriatrik etc. Ensamt eller i kombination kräver patienternas 
olika sjukdomstillstånd specialiserad och individuell bedömning samt behandling i 
de flesta fall. Via speciell bedömning och triage ombesörjer ambulanssjukvården att 
många patienter kan erhålla en adekvat och korrekt vårdnivå, med de olika hänsyn 
som detta kräver. I ljuset av detta men också med avseende på sjukvårdsinnehåll , 
snabba vårdkedjor, exponeringsgrad för patienter och feedback på insatta 
vårdåtgärder är det av betydelsefullt med ett närmande till övrig sjukvård. 

Den snabba kunskapsutvecklingen inom diagnostik och behandling ställer alltmer 
ökade krav på tvärprofessionell samverkan och behandling på rätt vårdnivå. 
Vårdkvaliteten kommer att utvecklas och förbättras utifrån ett vårdkedjetänkande 
med patienten i fokus. Ambulanssjukvårdens roll i samverkan med de olika 
specialiteterna inom lasarettet kommer att vara viktig för att utveckla en god vård 
med effektiva och förbättrade rutiner, från hemmet till utskrivning. Erfarenheter från 
andra landsting visar tydligt att det är till gagn för patienten både vad gäller vårdtid, -
kvalitet och -resultat. 
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Ambulansens verksamhetsuppdrag är att dygnet runt erbjuda alla som bor och 
vistas i Dalarna tillgänglighet till akut ambulanssjukvård . För patienter utan akuta 
vårdbehov ska lättambulanser och sjuktransporter tillhandahållas. I uppdraget ingår 
även att fortbilda och kompetensunderhålla egen personal samt att tillhandahålla 
utbildning och materiel för Räddningstjänstens IVPA/sjuklarmsverksamhet. 

Ledningsmässigt har ambulanssjukvården, från att tidigare varit en decentraliserad 
verksamhet, under senare år utvecklats till en länssammanhållande enhet. 
Verksamheten har under flera år saknat förutsättningar för en sammanhållen 
administration . Det finns en tydlig koppling mellan behovet av att lokalmässigt 
samla ambulanssjukvårdens ledning och stab och förutsättningen för en effektiv 
ledning och styrning . 

8(13) 



ARKITEKTONISK OCH KONSTNÄRLIG IDE 

Den nya entredelen blir tyd lig och synliggör ambulansen mot Lasarettsvägen. Det 
nya trapphuset blir en högre byggnadsdel som fungerar som kommunikationsnav 
mellan hus 14 och garaget. 
Garaget får en lägre förrådsdel mot Lasarettsgatan och en något högre garagedel 
med högt sittande fönster för att få ett ljust garage. 

Hus 15 måste i och med tillbyggnaden av garage och tvätthall flyttas, alternativt 
rivas. 

I l 

I l 
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TEKNISK SYSTEMLÖSNING MED ALTERNATIV BASERADE PÅ 
LCC-ANALYS 

Bygg 
Stomme och klimatskal. 

Ombyggnad hus 14 
De nya rumsfunktionerna innebär att vissa konstruktiva avbärningar måste göras. 
De flesta ytskikten bytes. 
Befintligt tegeltak läggs om och befintliga 2-glas träfönster byts ut mot nya mer 
energieffektiva. 
All befintlig el och datainstallation ersätts med ny. Ny datainstallation ansluts till 
Mora lasaretts fibernät. All befintlig belysning ersätts med ny. 

Ny entre och garagedel 
Stor vikt läggs vid att skapa en energieffektiv tillbyggnad, där klimatskalets detaljer 
och anslutningar mot befintliga byggnader utformas för att minimera köldbryggor. 
Alternativstudier med LCC-analys har genomförts som underlag för val av stomme, 
isolering och fasadmaterial 

Grundläggning sker med kantförstyvad platta på mark. Förhöjd sockel utföres mot 
söder. Golvytan i garagedel utföres med material liknande nytt ambulansgarage i 
Falun. 

Trappor utförs i prefab betong med färdigt ytskikt typ Terazzo. Takstommen i 
garagedel utförs fribärande, med lägre takkonstruktion för sekundärutrymmen . 
Fasta fönster av trä 3-glas och öppningsbara fönster av trä, 2+1, samtliga utvändigt 
beklädda med pulverlackad aluminium. Ytterdörrar av pulverlackad lättmetall. Portar 
av typ innåtgående vikport, lackerad stålplåt med portomfattningar i stål. 

Yttertak hus 14 läggs om och kompletteras med ny papp och nytt taktegel. 
Ny entre och garagedel förses med bandtäkt plåt på undertakstäckt råspont. 
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Rumsbildning 
Innerväggar utförs av gipsskivor på plåtregelstomme. Innerdörrar utförs av 
massivdörrar med beklädnad av plastlaminat. Brand- och ljudklassning av dörrar 
utförs i erforderlig omfattning. Brandcellsavskiljande dörrpartier är normalt 
uppställda och styrs i huvudsak med branddetektorer. 

Invändiga ytskikt och rumskompletteringar: 

G I garage hårdbetong-material liknande nytt ambulansgarage i Falun. 
I övrigt helsvetsad plastmatta 
I duschplatser halksäker plastmatta 

S Helsvetsad uppvikt plastmatta 

V Väggar med gipsskivor, målning alt målad väv 
I dusch , desinfektion, städ, förråd o.dyl. väggplastmatta 
Övriga rum målning 
Kakel bakom arbetsbänkar i kök och tvättställ/våtbänkar 

T Undertak av ljudabsorbenter av industriellt målade skivor 

ö Skåpinredning av lackerade träfiberskivor med laminatklädda luckor och 
lådframstycken. 
Hygienutrustning utförs vid WC, tvättställ och bänkar enligt 
Landstingsfastigheters standard 
Påkörningsskydd i garage 
Hörnskydd där så erfordras 

Ventilation 
Hus 14 
Separat ventilationsaggregat för hus 14, med tänkt placering 
teknikutrymme på plan 0. Kompletteras med kyla. 

Ny entre och garagedel 

befintligt 

Nytt aggregat för nybyggnaden placeras i nytt teknikrum i nybyggnaden med 
separat avfuktningsfunktion för tvätthallsdelen. 

Portar kompletteras eventuellt med luftridåfunktion styrd via portöppning. 
Verkstadsdel kompletteras med separat utsug. 

Värme och sanitet 
Gemensamt 
Kallt och varmt vatten matas från fjärrvärmeundercentral placerad i hus 14, 
där även separat mätning av samtliga medier och energiförbrukning sker. 

I hus 14 finns idag huvudvattenmatning med huvudvattenmätare för hela Mora 
lasarett, vilken kommer att finnas kvar i huset. 
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Inkommande servisledning samt ev fjärrvärmeledning ligger idag under tänkt 
nybyggnad och kommer antingen att behöva dras om runt tillbyggnaden eller 
kulverteras. 

Behov av ev. stambyte i hus 14 behöver utredas i projekteringsskedet. 

Hus 14 
Uppvärmning via befintligt vattenburet radiatorsystem. 

Ny entre och garagedel 
Vagnhallen värms via golvvärme alternativt vattenburen luftvärme. Bakre 
teknikutrymmen värms via vattenburet radiatorsystem. 
Tvätthallen kompletteras med en högtryckstvätt. 

EL-TELE 
För att skapa rätta förutsättningar inom Ambulansstationen väljs hållbara tekniska 
system för el- och tele, så att en god flexibilitet för tekniska lösningar uppnås. 
Elmiljö 
En god miljö tillskapas med ljussättning i kombination med vald färgsättning. 
För att skapa en bra elmiljö för personal utförs åtgärder för att 
minimera elektriska och magnetiska fält. 
Elanläggningar 
Installationerna omfattar kanalisation, kraft, skyddsutjämning, belysning, it-data, 
telefoni, utalarmeringsanläggningar, flerfunktionsnät, brandlarm. 
Kanalisation 
Ny kanalisation för el-tele-styr i form av ledningsstegar, elkanaler och matarkanaler. 
Kraftförsörjning 
Nya elcentraler installeras med automatsäkringar och jordfelsbrytare för vägguttag 
och belysning. Normal kraft och UPS-kraft ansluts från ställverk inom Mora Lasarett. 
Belysningssystem 
En god ljusmiljö och energieffektiv belysningsanläggning skapas. 
Belysningsanläggningarna kommer till övervägande delar att bestå av lysrörs- och 
LED-armaturer. 
För att uppnå en energieffektiv anläggning skall system för belysningsstyrning 
installeras bestående av närvarodetektering, dagsljusstyrning och 
ljusregleringsfunktion. 
Nödbelysning installeras inom utrymningsvägar, larmrum, vagnhall, vilrum, trapphus 
0 dyl. 
Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem 
Ett gemensamt kommunikationsnät för data och IP-telefoni installeras inom 
Ambulansstationen och anslutes via fiberkablage mot Landstingets befintliga 
datanät inom Mora Lasarett. 
Brandlarmsystem 
Inom Ambulansstationen ska installeras ett adresserbart brandlarmsystem med 
rökdetektorer, värmedetektorer, larmdon och blixtljus samt styrningar. Ansluts mot 
Mora Lasaretts brandlarmssystem. 
Entre och passerkontrollsystem 
Passerkontrollanläggning utförs för skalskyddade dörrar för dörrmiljöer in till 
verksamheten samt i Läkemedelsrum. Beröringsfrångivare nyttjas. 
Tidg ivn ingssystem 
Tidgivningssystem med ur i vagnhall, larmrum, pausrum, vilrum, konferens, 
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korridorer m m. Ansluts mot Mora Lasaretts befintliga tidgivningsnät. 
Kabel TV-system 
TV-uttag uppsättes i personalrum, vilrum mm. Mora Lasaretts hela utbud av IP-TV 
och radiokanaler skall nyttjas. 
Utalarmering 
Manövrering av portar, trafikljusstyrningar, larmlampor och larmdon. 
Hiss 
Hiss för persontrafik och godstransporter tillskapas. Utförs handikappanpassad. 

TIDPLAN 

Under förutsättning att beslut om denna förslagshandling kan tas vid årsskiftet 
2013/2014 så kommer projektering att kunna genomföras under våren 2014. 
Entreprenadupphandling enligt LOU förväntas därefter kunna ske under 
våren/sommaren 2014. Under förutsättning att LOU-upphandlingen faller väl ut och 
fastighetschefen därmed kan ge tillstånd för igångsättning av bygginvesteringen så 
kommer beslut om byggstart att kunna tas under hösten 2014. lnflytt i färdigställda 
lokaler förväntas kunna ske under hösten 2015. 
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INLEDNING 

Bakgrund 
Ambulanssjukvården vid Mora lasarett är i behov av nya lokaler. 
Trots att nuvarande lokalisering i anslutning till akutmottagningen 
är relativt nybyggd har behoven föröndots på sött som samma nto
get gör det nödvändigt att tillskopo ett nytt ombulonsgoroge med 
ti llhörande jourrum och serviceutrymmen. 

Landstingsfastigheter Dalarna hor uppdragit åt Sweco Architeds 
ott studera en ny lokalisering av ambulanssiukvården inom losa
rettsområdet. I den tidigare diskussion som förts hor även Lars
son Ark AB studerat två a lternativa lägen (alternativ l och 6 i 
sammanställningen). I föreliggande lokoliseringsstudie hor dessa 
alternativ tagits med i en samlad bedömning av ett större antal 
alternativ. I den tidigare diskussionen hor ett alternativ (alt l i sam
manställningen) förordats av ombulonssiukvården. I föreliggande 
studie utvecklas detta alternativ genom prövning av ny utformning 
och förläggning på platsen. 

Omlokoliseringsstudien hor utförts av landskopsarkitekt Sara 
Nordström, arkitekt Hons Pettersson och ploneringsorkitekt Tony 
Svensson (uppdragsonsvarig) vid Sweco Architeds AB i Falun på 
uppdrog ov Lars Nygårds och Belinda Östrond-Bonde. 

Arbetsmetod 
Arbetet hor genomförts tvärdisciplinärt med en inledande analys 
av tänkbara alternativ och värdefaktorer för bedömning av dessa 
alternativ. Vol ov alternativ hor diskuterats med Mora kommun, 
varvid ytterligare förutsättningar tillkommit. En enkel disposition 
av det valda alternativets interiör hor genomförts som utgångs
punkt för byggnadens inplacering på platsen samt anpassning till 
platsens förutsättningar. En checklista för hållbara processer hor 
tillämpats för att fånga väsentliga aspekter på hållbar utveckling i 
detta tidiga skede. 

Alternativ 
Omlokoliseringsstudien redovisar allo de alternativ som tagits upp 
under den inledande diskussionen och som överhuvudtaget be
dömts genomförbara . Av dessa har alternativ l och 6 studerats 
översiktligt tidigare, medan övriga är nya. Med utgångspunkt i den 
gällande dispositionsplonen för området kan konstateras att alter
nativ 2 och 3 innebär en konflikt med framtida utveckling av en 
större ny vårdbyggnod. Dessa alternativ är därför mindre sannolika, 
men hor ändå tagits med för att möjliggöra en samlad jämförelse. 

Bedömnings kriterier 
Ett antal bedömningskriterier har utvecklats med utgångspunkt i 
tidigare diskussioner och sconningen av tänkbara alternativ. Vid 
sidan av att lokalerna behöver en mer ändamålsenlig utformning 
och omfattning är utryckningsvägar och framkomlighet ett tungt vä 
gande kriterium. Övriga kriterier kon ses som en form av tidig och 
grov konsekvensonolys . 

Val av alternativ 
Alternativ l förordas mot bakgrund av dels möjligheten att enkelt 
kunna expandera med de nya lokalytor som behövs och möjlighe
ten att nyttja befintliga lokaler i hus 14, dels därför att utrycknings
vägar och framkomlighet ör mycket fördelaktiga från verksamhe
tens perspektiv. En lokalisering till detta läge innebär att vägen till 
akutmottagningen, som hor en komplicerad trafiksituation i övrigt, 
kon avlastas från utryckonde trafik. 

Det valda alternativet innebär främst två komplikationer. Dels kräver 
en utfart direkt mot Lasorettsvägen en ändring av gällande detalj
pion för att ta bort det utfortsförbud som finns i pionen, dels kon 
utryckningstrofiken uppfattas som besvärande av den intilliggande 
förskolan vid Losarettsvögen. Därför hor flera varianter av alternativ 
l studerats översiktligt {samtliga ingår i denna rapport) . Med hän
syn till att den ursprungliga varianten, med utfart direkt mot Loso
rettsvägen, innebär en planprocess som bedömts bli långdragen 
och med osäker utgång vad gäller möjligheten att exploatera i det 
valda läget, hor placering med direktutfart valts bort. Övriga vari
anter betraktas som fortsatt möjliga. 
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ALTERNATIV, JÄMFÖRELSE 

Bedömningskritcrier 
Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 

Utryckningsvägar Fördelar: Bra sikt. Nära till Fördelar: Samma som Fördelar: Som alt 1, men ej Fördelar: Mycket bra sikt 
Framkomlighet riksvägen. Okompficerad alt 1 konmkt med förskolan. och närhet till riksvägen. 
Trafiksäkerhet trafiksituation - vanfig Mycket bra sikt och närhet 

gata. BefinUigt vägnät kan Nackdelar: till riksvägen. 
nyttjas. Huvuentren Samma som alt 1, men Nackdelar: Planerad 
avlastas. Färre konflikter med korsande Nackdelar: Konfliktpunkt cirkulation innebär 
med korsande fotgängare vänstersväng vid med korsande GC-stråk komplikation ur 
till lasareltet. utryckning. En extra vid Lasarettsvägen. framkomlighetssynpunkt. 

sväng jämfört med alt 1. 
Nackdelar: Passerar 
förskola. Konfliktpunkt 
med korsande GC-stråk 
vid lasarettsvägen. Möter 
tunga distributionsfordon, 
fler leveranser i framtiden. 

Närhet till vården Fristående. Samverkan Kopplad till framtida Kopplad till framtida Fristående. Samverkan 
med akuten försvåras. vårdbyggnad. vårdbyggnad. med akuten försvåras. 

Ekologiska Genom att befintlig Fullständig nybyggnad - Fullständig nybyggnad - Redan exploaterad yta. 
värden byggnad ( 14) kan nyttjas jämförelsevis större jämförelsevis större Påverkar endast plantering 

blir "avtrycket" i form av "avtryck" på marken. avtryck på marken. på parkeringen. Dessa träd 
markåtgång begränsat. ersätts. 

Ett antal träd måste tas Påverkar inte några 
Ett antal träd måste tas 
bort (och ersättas?) 

bort och ersättas. ekologiska värden i övrigt. 

Sam nyttjande Ej samnyttjande men nära Samnyttjande. Kan Samnyttjande. Kan Ej samnyttjande, men nära 
till framtida ny anslutas direkt till anslutas direkt till framtida till framtida ny vårdbyggnad 
vårdbyggnad för personal framtida ny ny vårdbyggnad. för personal au röra sig 
att röra sig mellan. vård byggnad. mellan. 

Nackdel att passagen 
korsas av lasarettets 
huvudinfart. 

Strategisk Inga konflikter med Inom mark för planerad Inom mark för planerad Ej i konflikt med utbyggnad 
utbyggnad framtida utbyggnader utbyggnad. Begränsar utbyggnad. Begränsar av vårdfunktionerna med 

enligt dispositionsplan. lasarettets framtida lasarettets framtida behov av anslutning till 
expansion för verksam· expansion för huvudbyggnaderna. 
heter som är beroende verksamheter som är 
av integration med beroende av integration Konflikt med etablering av 
huvudbyggnaderna. med huvudbyggnaderna. framtida helikopterland-

ningsplats (lnftygningszon-
en från säkerhetssyn-
punkt). Eventuell konflikt 
med framtida trafiklösnin9" 
ar. Tar parkeringsplatser i 
anspråk. Kräver ny 
delaliolan. 

Störningar Okad trafik och eventuella Okad trafik och Ej påtagliga störningar för Ej påtagliga störningar för 
utryckningssignaler vid eventuella någon. någon. 
förskolan samt relativ utryckningssignaler vid 
närhet till bostäder utanför förskolan (dock något 
lasarettsområdet. mindre exponering än i 

alt t) samt relativ närhet 
till bostäder utanför 
lasarettsområdet. 

Alt 5 Alt 6 
Fördelar: något kortare väg Samma situation som 
än idag. idag. 

Nackdelar: Ökad 
besöksfrekvens vid 
huvudentren ger ökade 
konfikter med olika 
trafikantslag. 

I övrigt i stort sett samma 
som nuvarande läge. 

Fristående men mycket Kopplad till befintlig 
nära till akutverksamheten. bebyggelse. Mycket 

nära till 
aktutverksamheten. 

Delvis exploaterad yta. Intrång i grönyta med 
Intrång krävs i gräsytor träd som då måste 
med träd som då måste ersättas. 
ersättas. Närhet till bäcken 
bör beaktas - upphävande 
av strandskydd, samt e 
vomdragning av bäcken 
vilket kan innebära 
vattenverksamhet enligt 
Miljöbalken. 

Ej samnyttjande, men med Samnyttjande. Direkt 
närhet till akuten. Mycket anslutning till befintliga 
nära mellan garage och lokaler. Mycket nära 
ambulanshall. mellan garage och 

ambulanshall. 

Ej i konflikt med utbyggnad Ej konflikter. I enlighet 
av vårdfunktionerna med med dispositionsplan. 
behov av anslutning till 
huvudbyggnader. 

Konflikt med etablering av 
framtida hefikopterland-
ningsplats (inflygnings-
zonen från säkerhetssyn-
punkt). Eventuell konflikt 
med framtida trafiklösning-
ar. Tar parkeringsplatser i 
anspråk. 

Ej påtagliga störningar för Trångt läge ur utsikts-
någon. och dagsljussynpunkt till 

befintliga bostadshus. 

Alt7 
Fördelar: Konflikter med 
andra trafikantslag vid 
huvudentren undviks. 

Nackdelar: Otydfigt 
trafiknät (kan förbättras) 
Konflikter med ökad 
distributionstrafik vid 
lastning~ossning. Relativt 
lång väg till riksvägen. 
Förskolan måste passeras. 

Fristående. Samverkan 
med akuten försvåras. 

Delvis exploaterad yta. 
Några träd kan komma att 
beröras och får då 
ersättas. 

Ej samnyttjande. Nära 
men något avskuret på 
grund av lastnings- och 
lossningzonen. 

Ej konflikter med planerad 
utbyggnad. 

Tar parkeringar i anspråk 
som måste ersättas i 
annan del av området. 

Okad trafik och eventuella 
utryckningssignaler vid 
förskolan (dock något 
mindre exponering än i alt 
1) samt relativ närhet till 
bostäder utanför lasa-
rettsområdet. Stör verk-
samheten vid lastnings-
och lossninoszonen. 

Alt 8 
Fördelar: Konmkter med 
andra trafikantslag vid 
huvudentrån undviks. 
Mycket bra sikt och 
närhet till riksvägen. 

Nackdelar: Konfliktpunkt 
med korsande GC-stråk 
vid Lasarettsvägen 

Fristående. Samverkan 
med akuten försvåras. 

Inträng krävs I ytor med 
uppvuxen vegetation. 
Ytan har dock itet 
rekreationsvärde utan 
utgör ett impediment 
mellan trafikytor. 

Ej samnyttjande. 

Ej konflikter med planerad 
utbyggnad. Kan emellertid 
konkurrera om yta för 
kommunal vatten-
reservoar som planeras i 
området. Avstämning 
med kommunen krävs. 
Detaljplan kan behöva 
upprättas. 

Utryckning i närhet av 
förskolan, men påverkar 
ej trafiksäkerhetsmässigt. 
Närheten till E45 måste 
beaktas med erforderligt 
skyddsavstånd (minst 30 
meter). Dialog med 
räddningstjänsten 
behövs. 
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I~ Landstinget 
111 DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG ÅvGV'de., 1 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Ledning Fastighet 

Datum 2014-09-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/02717 

Uppdnr 874 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Sammanträdesplan 2015 

Ordförandens förslag 
1. Att fastställa sammanträdesplan för 2015 enligt följande: 

Onsdag 11 februari 
Onsdag 29 april 
Onsdag 23 september 
Onsdag 25 november 

Sammanfattning 
Ett förslag till sammanträdesplan för fastighetsnämndens möten under 2015 
har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och 
kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Sammanträdesplan 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Fullmäktige har 2014-06-16-17 § 61 fattat beslut om politisk organisation 
kommande mandatperiod. Beslutet baseras på ett förslag från en 
parlamentarisk arbetsgrupp. Gruppen har enats om ett antal förslag till 
förändringar. För att precisera förslagen behöver i nästa steg förändringar 
göras av arbetsordning för landstingsfullmäktige och reglemente för 
nämnderna samt av delegeringsbestämmelserna. Landstingsstyrelsen 
förväntas att till fullmäktigesammanträdet 2014-10-20 ge förslag på de 
förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen, 
som lämnade förslag föranleder. 

I övrigt kvarstår nämnder och politiska organ med nuvarande uppdrag under 
den kommande mandatperioden. 

Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, 
likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa, 
medarbetarperspektiv och arbetsmiljö och uppföljning 
Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

..... ... 
Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Sjöberg Jan 

Förvaltningschef 
jan.sjoberg@ltdalarna.se 

023-49 00 43 



Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

BESLUTSUNDERLAG 
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2014-09-24 LD14/02717 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum x september 2014. 
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