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Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

Inledning 

§19 Justering av närvarolistan 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Närvarolistan fastställs 

§20 Godkännande av dagordning 

Fastighetsnämndens beslut. 

Protokoll 
Fastighetsnämnden 

Sammanträde 2014-09-24 Sida 3 (6) 

1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar 
och tillägg: 

§ 23 Anmälan delegeringsbeslut. 
B) Förteckning "godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering 
2014", bilaga tas bort. 
Förteckningen "igångsättning av projekt 2014" saknas, delas ut. 

§ 25 Beslutsärende 
b) Reviderad Delårsrapport januari-augusti, delas ut. Felaktig angivelse i 
tidigare rapport Uanuari-december). 

§21 Protokollsjustering 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Solbritt Andersson utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

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



Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

Protokoll 
Fastighetsnämnden 

Sammanträde 2014-09-24 

Informations- och anmälningsärenden 

§22 Information 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
A. Information om investeringar 2015-2018 (Bilaga 22 A) 

§23 Anmälan av delegeringsbeslut 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 
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Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen §§ 17 och 38/2013 och Fastighetsnämnden § 40/2013 
fattade beslut. 
A. Av Fastighetsnämndens presidium fattade beslut 
- Inhyrning av externa lokaler (Bilaga§ 23 A) 
B. Av fastighetschefen fattade beslut 
- Inhyrning av externa lokaler (Bilaga§ 23 B a) 
- Godkännande av igångsättning av projekt (Bilaga§ 23 B b) 

§24 Anmälningsärenden 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A. Landstingets revisionsberättelse för år 2013, revisorernas redogörelse för 
2013 samt granskning av årsredovisning 2013. LD14/01345 (LF 2014-04-
28) (Bilaga § 24 A) 
B. Politisk organisation kommande mandatperiod. LD14/01455 (LF 2014-
06-16) (Bilaga § 24 B) 



Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

Protokollsjustering 

Vid protokollet 

Protokoll 
Fastighetsnämnden 

Sammanträde 2014-09-24 

Solbritt Andersson 

Justering 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 
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Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

Ans lagstid: 
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Fastighetsförvaltningen 

Beslutsärenden 

Protokoll 
Fastighetsnämnden 

Sammanträde 2014-09-24 

§25 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2014 
Diarienummer LD14/02716 

Fastighetsnämndens beslut 
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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 (Bilaga § 25 a) 
b) Delårsrapport januari-augusti 2014 (Bilaga§ 25 b) 

§26 Sammanträdesplan 2015 
Diarienummer LD14/02717 

Fastighetsnämndens beslut 
1. Att fastställa sammanträdesplan för 2015 enligt följande: 

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

Sammanfattning av ärendet 
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 (Bilaga § 26 a) 
b) Sammanträdesplan 2015 (Bilaga§ 26 b) 
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Plan för fCJstighetsinvesteringar 2015-18 
Tot Tot 

Belopp netto, dvs efter ev bidrag tkr projekt- investe- Budget Plan Plan Plan Plan 
rings utgift 

Projekt kalkyl 2> fastighet 2014 2015 2016 2017 2018 

Falu lasarett 1 654 150 1466000 91 000 87 000 89 000 163 000 162 000 

I Falu kommun 41 210 39 000 8 000 20 000 19 000 0 0 

I Borlänge kommun 59 200 57 000 5 000 19 000 36 000 0 0 

Mora lasarett 718 870 654 500 72 000 126 500 123 000 100 000 135 000 

I Mora kommun (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (5 000) (5 000) (0) 

Ludvika närsjukhus 99120 92 200 57 500 23 200 18 000 0 0 

Avesta närsjukhus 306 360 277 400 41 500 46 000 73 000 124 000 20 000 

lnvesteringsprojekt mindre än 100 basbelopp 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 
Summa investeringar fastigheter 2 888 913 2 588 103 339 001 362 700 396 000 423 000 348 000 

Varav investeringar med extern finansiering (55 003) (47 003) (31 001) (29 000) (29 000) (5 000) (0) 

Varav fastighetsinvesteringar 
~ landstingsägda 2 833 910 2 541 100 308 000 333 700 367 000 418 000 348 000 -.,, -
~ 
~ 
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Anmälan angående fattade beslut av Presidiet 2014 enligt delegation§ 40/13, inhyrning av externa lokaler 

Anslås 
datum 

Dnr Fastig- Löpnr Avtalstid 
hets nr 

2014-09-10 14/02192 220 1/14 

2014-09-10 14/02194 288 2/14 

2014-09-10 14/02195 289 3/14 

2014-09-10 14/02196 294 4/14 

2014-09-10 12/03566 730 5/14 

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 Beslut 

487 069,- Hyreskontrakt för lokal Inhyrning kök, service-
Stenuddsvägen 2, Stranden 5:2, huset Saxnäs 
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) 

Inhyrning kök, 
servicehuset Noretgården 

Inhyrning kök, 
servicehuset 
Spanskgården 

Inhyrning kök, 
servicehuset Hanslinden 

Inhyrning, 
vårdverksamhet, till Lima 
vårdcentral 

Anmält 
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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 hets nr 

2014-01-31 13/03234 730 1/14 2013-08-01- 530 000,- Hyreskontrakt för lokal, Malung- Inhyrning till Lima § 5a 
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 § 5a 
2014-05-01 (hyra från Sälen vårdcentral 

131201-
140501) 

2014-01-31 14/00201 744 3/14 2013-11-18- 3 500,-/mån Hyresavtal lägenhet, Sälen Östra Inhyrning till Sälens § 5a 
2014-04-30 16:9 vårdcentral 

2014-02-12 14/00455 744 4/14 2013-11-20- 5 000,-/mån Hyresavtal lägenhet, Näsvägen Inhyrning till Sälens § 5a 
2014-04-30 24, Sälen-Malungs kommun vårdcentral 

2014-02-12 14/00534 745 5/14 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 
CP 
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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 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 Lima 
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
) 
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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 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, igångsättning av projekt 2014 

Datum Dnr/ Löp nr Ärende Beslut 
Proj nr 

2013-12-13 13/01206 1/14 Falu lasarett, hus 04, 08 och 10, Medge igångsättning av projekt baserat 
1635 ombyggnad för ny dagkirurgisk på inkomna anbud och upprättad 

mottagning. kostnadskalkyl. 

2013-11-22 08/02004 2/14 Falu lasarett, hus 20, ombyggnad av Medge igångsättning av projekt baserat 
1641 infektionskliniken på inkomna anbud och upprättad 

kostnadskalkyl. 

2013-11-22 11/03289 3/14 Falu lasarett, hus 08, plan 2, Medge igångsättning av projekt baserat 
ombyggnad av Laboratoriemedicin på inkomna anbud och upprättad 

kostnadskalkyl. 

2014-02-11 09/01693 4/14 Falu lasarett, hus 15, ny ambulans- Medge igångsättning av projekt baserat 
station på inkomna anbud och upprättad 

kostnadskalkyl . 

2014-03-27 13/01706 5/14 Ludvika lasarett, omb Vårdcentral, lab, Medge igångsättning av projekt baserat 
3455, 3579 mm på inkomna anbud och upprättad 
(3453, 3452) kostnadskalkyl. 

2014-06-19 LD12/03659 6/14 Ludvika lasarett, omb för nytt Länsarkiv Medge igångsättning av projekt baserat 
3492 på inkomna anbud och upprättad 

kostnadskalkyl 

2014-08-21 LD14/00153 7/14 Falu lasarett, hus 08, plan 1, Medge igångsättning av projekt baserat 
ombyggnad av nuklearmedicin på inkomna anbud och upprättad 

kostnads kalkyl 

Anmält 

FN§ 5c 

FN§ 5c 

FN§ 5c 

FN§ 14c 

FN§ 14c 

FN§ 

FN§ 
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~ 

V<0 

~ 
OJ 
0-



I Landstinget 
~ DALARNA 

5i l'tJ ~ ~)_,LI A 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning Sammanträde 201 4-04-28 Sida 1 (1) 

Landstingets revisionsberättelse 

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

Landstingsfullmäktiges 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 Vid protokollet : 



Landstinget Dalarna 

Revisorerna 

Landstingsfullmäktige 

Revisionsberättelse för år 2013 

Revisionsbcrlittclscns uppdittandc 

LA IDSTINGET DALAi1i, 

INI<. 20'/!1 -Ul1- 1 0 -1 
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Vi, av fuJlmäktigc utsedda revisorer, har granskat elen verksamhet som bedrivits i 
samtliga styrelser och nämnder. Granskningen har också avsett landstingets 
ledamöter i de gemensamma nämnder i vilka landstinget ingått. 

All granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och landstingets revisionsreglcmente. 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 tillfredsHillande sätt, att den interna kontrollen är 
tillräcklig, att räkenskaperna är rättvisande samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
fullmäktige uppställt. 

Revisorernas bedömning 

Landstingets f1rsredovisning och resultat 

Landstingets resultat för år 2013 uppgår till -99 miljon kronor. Resultat belastas 
med en förändring av diskonteringsräntan för pensionsskulden (RIPS) vilken inte 
ska medräknas i resultatet enligt de krav som ställs på ekonomisk balans i 
kommuner och landsting. Balanskravsresultatcl uppgår därför till 129 miljoner 
kronor vilket dock inkluderar en jämförelsestörande post i form av återbetalning 
av premier från APA med 99 miljoner kronor. Avvikelsen från det av fullm11ktige 
ursprungligen beslutade och styrande budgetmålet från november 2012, på 233 
miljoner kronor, och landstingets resultat för 2013, rensat från förändringen av 
diskonteringsräntan och återbetalningen från AF A, är därmed 203 miljoner 
kronor. Resultatet eller de bådajämförelscstörande posterna, innebär findå att 
landstinget för år 2013 redovisar ekonomisk balans och har kunnat reducera det 
ackumulerade underskotten med 129 miljoner kronor till 803 miljoner kronor. 



Trots inkomstförstärkning i fann av en skattehöjning 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 årsredovisnfogen är heller inte förenligt med något av de 
tinansiella mål fullmäktige uppställt. Räkenskaperna är dock, så vitt vi kan 
be.döma, rättvisande och upprättade i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och i enlighet med god redovisningssed. 

Landstin2.sstyrelsen 

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

Landstingets verksamhet är komplex vilket sUiller mycket höga krav på styrning 
och ledning. Trots framsteg 2013 visar elen fortsatt 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 krävs. 

De delar av verksamheten som rör den hHlso- och sjukvård och övriga service som 
befolkningen bör kunna räkna med som ett samhälleligt åtagande har däremot 
skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt, 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 på ett ändamålsenligt sätt. 

Revisorernas sfällningstagandc 

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

Vi tillstyrker också att landstingets årsredovisning godkänns. 

Falun 2014-04-07 

t ( ( 

~t/!tf &j41· 
Birgitta Otjas 

Bil agn 

Rc\'isorcrnas n:dogördsc till landstingsli1l1111iiktigc över 2013 :'lrs n:vision 
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Ti111·cvisionsbcrllttclscn hör också fllljandc bifogndc grnnslmings-PM med tillhörande rapporter 

Uppffiljningsgmnskning av landstingets bcsparingsnrbete 
Uppffiljningsgrnnskning av processtyrning inom h!tlso- och sjukvården 
Granskning av styrning och ledning av h!llso- och sjukvården 
Granskning av lönebildning i landstinget 
Granskning av attester och beslut inom personalområdet 
Granskning nv kontroll och uppfilljning vid Regionala forskningsrådet 
Granskning av landstingets beredskap vid nllvnrlign hllndelser och kntastrofer 
Granskning av lands.tingets redovisning av vcrksnmhetsanknutnn statsbidrag 
Granskning av lliljsamhetcn till landstingets anskaffningsprocess 
Granskning av hlllso- och sjukvårdens mottagande av barn med akuta vdrdbchov 
Granskning av hillso· och sjukvård för asylsökande 
Granskning av landstingets derivat 
Granskning av delårsrapport 
Granskning av årsredovisning 



Rev0sorernas redogörelse för 2013 . · 

Revisorerna, vars uppdrag regleras i författningar och lokala föreskrifter -
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/konsultföretag 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 tex 
lönebildningen i landstinget, attester och beslut inom personalområdet, 
anskaffuingsprocessen, landstingets derivat, redovisning av vcrksamhetsanknutna 
statsbidrag och en uppföljning av tidigare granslming av vidtagna sparåtgärder. 

Granskningsverksamheten har dessutom fullgjorts genom granskning av styrelser 
och nämnders ekonomiska förvaltning liksom om den interna kontrollen är 
tillräcklig. Granslmingar 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 llir olika 
politiska partier. Resultatet av de enskilda granslmingarna 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 får 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 missförhållande för styrelsen. 

Övrig verksamhet 

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

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

Särskilt om revisorernas bcdömningsgrunder c t c 

De förtroendevaldas ansvar följer med det uppdrag som styrelser och nämnder får 
av fullmäktige. Uppdraget innefattar att genomföra och förverkliga fullmäktiges 
mål och beslut, att arbeta efter givna förutsättningar, 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 sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande 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 dokument. Granskningen avser styrelser och nämnders ansvarstagande 
och därmed 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 
formella 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 för kommuner och 
landsting och i denna angivna grunder för 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 KP A 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 tOr 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 2013 förstärktes landstingets ekonomi genom en ökad utdebitering. 
lntäktsförstärkningen motsvarar ca 250 miljoner kronor. Trots 
intäktsförstärkningen uppnås inget av landstingsfullmäktiges 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 
styreff ekt. 

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 statsbidragsinkomstema. 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 ilir -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 
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2013. Det redan tidigare negativa egna kapitalet har minskat med ytterligare 99 
miljoner kronor och den negativa soliditeten (exklusive ansvarstorbindelser) har 
försämrats med ytterligare 2 procentenheter (exklusive pensionsskuld och 
löneskatt). 

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. Sparåtgärdernas samlade effekt på 
landstingets ekonomi har däremot i huvudsak uteblivit. Hälso- och sjukvården 
redovisar t ex, i fOrhållande till ursprungligen antagna och styrande budgetbeslut, 
ett i huvudsak ofOrändrat 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 pensionsätaganden. Den fOrbättring av den ekonomiska situation som 
vi förväntat 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 budgetstyrning och ekonomiska kontroll 

4 

Hälso- och sjukvården uppvisar årligen omfattande underskott i förhållande 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, 
jämfört med fullmäktiges styrande budgetbeslut från november 2012, till -227 
miljoner kronor vilket enbart är en begränsad reducering jämför 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 
ilir 2012 kunde vi konstatera att detta förhållande 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. 
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Läkemedelskostnader Stafellläkare Högspecialiserad vård 
År 

2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
201 I 
2012 
2013 

Utfall Bud~et År Utfall Budget År Utfall Budget 
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 ojämförligt största verksamhet. Hur denna 
fungerar är betydelsefullt för landstingets resultat, för den vård som tillhandahålls 
etc. 

( 
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Utifrån vårt granskningsarbete 2013 kan vi konstatera att tidigare återkommande ( 
iakttagelser om att det saknas tydliga övergripande viljeinriktningar och styrning 
från central politisk och administrativ ledningsnivå i för 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 
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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. 
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S 1r1.aY'- §~ltS 
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Landstingsfullmäktige 
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S t '' d 2014-06-16 amman ra e __ 

17 
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. 2014-11-10 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. L+=- A?J~<v1~ri1s \-r.: d-i'v (\,u. ~-

Vid protokollet : 

3 . \ i\.,'V\ lJ;(_ V\ Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

(junne[ S f;ranr{6erg 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning Sammanträde 

Protokollsutdrag 
Landstingsfullmäktige 

2014-06-16 
--17 

Sida 2 (2) 

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. 
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BESLUTSUNDERLA~ . ~ -~ 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Ekonomistöd/administration 

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

Uppdnr 873 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

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 

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

i 
Handläggare 
Cedergren Mona 023-49 03 34 

Ekonomichef 
mona.cedergren@ltdalarna.se 
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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 mkrför 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 2014-12-31 är 164 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 

La ndsti ngsfastig 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 inriktning 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 frän förnyelsebara energislag. 

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

• mål uppfyllt .Å mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Målupp-
fyllelse Uppdrag nedbrutet på 2014 (2013) 

/prognos 

I. 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 

Fastighets investering 
.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; 

• Energiförbrukning 
Redovisas april Nr22013 

2015 Nr 2 2012 

• Mediakostnader (el, Redovisas april Nr2 2013 
värme o vatten) 2015 Nr2 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 k01mnentar 
nedan 

El till 100 % från 50 % svensk 50 % vind 

• förnyelsebara vindkraft 50 % vatten 
energislag 50 % vatten 

Den av Fastighetsnänmden i april 2011 fastställda 
energiplanen tar sikte på en energiförbrukning (värme och el) 
på 150 kWh per kvm vid utgången av år 2020. Nedbrutet per 
år är målet att energiförbrukningen 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 fo1ifarande att 
förbrukningen kommer att minska enligt plan. 

Jämförelsetalen för landstingens fastighetsförvaltningar 2013 
har nu publicerats. Landstingsfastigheter ligger, glädjande 
nog, fmisatt 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 lokalförsö1jningen 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 tex ombyggnad akutvårdsavdelning 
(AV A), ny ambulansstation, patienthotell samt dagkirurgi. 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 st01t behov av hälso- och sjukvårdens medverkan för 
att konuna igång med projekten. Det är verksamhetens behov 
som ska styra hur projekten ska utformas 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 eller ännu värre är klart. 

Fastighetsutvecklingsplaner föms 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 lokalmässiga förutsättningar. 

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

Ett krav på komponentavskrivning i kommuner och landsting 
har infö1ts och gäller från och med 20 l 4. Det är en stor 
förändring av ett fastighetsföretags resultat- och 
balansräkning. Det betonas att övergången är ett viktigt 
arbete där ekonomer, fastighetsingenjörer 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 
a vskri vn ingstider. 

• Väsentliga underhållsåtgärder och byten av 
komponenter redovisas som tillgång istället för 
kostnad, s.k. reinvesteringar. 

• Man vill åtnjuta en mer rättvisande 
kostnadsredovisning. 

• Initialt innebär det ett merarbete adminish·ativt sett 
samt behov av rutiner för att säkerställa att 
komponenter är fullt avskrivna eller utrangerade 
innan tillkonunande 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, elinstallationer 20 år, styr- och regler l 0 år. 
Förändringen som stundar för vår del är att 
underhållsåtgärder/reinvesteringar 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/uh·angering av befintliga 
anläggningstillgångar som ej skrivits av helt vid 
reinvesteringstillfäilet. 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 Jandstingsägda och 18 000 inhyrda. 
Dessutom hanterades 145 000 kvm externt inhyrda lokaler. 

Ekonomi 
Resultat-

2014 2013 
räkning 

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 340,5 517,2 519,4 495,2 

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

varav personal-
-12, / -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 -105,9 -216 -308 -274,0 

Årets investering har i prognos minskat med 92 mkr i 
huvudsak beroende på projekt som förskjutits i tid. 
Förklaringen återfinns 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 513,4 516,8 

Fastighetsdrift -104,4 -108,3 

Planerat underhåll -47,0 -47,0 

Inhyrda lokaler -136,6 -136,6 

Försäkringar, skatt -3, l -3,1 

Avskrivningar -126,4 -124,8 

Förvaltningskostnader -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 hyresstait. 

-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 
2013 . 

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 1 a, b, c 

32 32,5 

30,5 22 

20 20 

17 24 

15 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 
patienthotell 

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 
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. 

Helårs ekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

Antal anställda 
2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 26,20 25,70 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 Ack 2012 

27 218 24 995 24 032 

73 105 86 

* Preliminära värden för innevarande år. 

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

hela fastighetsbranschen. 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 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid 

Jan Sjöberg 

Förvaltningschef 

Landstingsfastigheter 

2014 2013 

Budget Prognos Resultat 

13,9 13,9 11 ,7 

Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012 

1,0% 1,0% 2,7% 

0,5% 1,0% 0,7% 
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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 

i 
Handläggare 
Sjöberg Jan 

Förvaltningschef 
jan.sjoberg@ltdalarna.se 

023-49 00 43 
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