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Fastighetsförvaltningen 

Inledning 

1 Justering av närvarolistan 

Ordförandens förslag. 
1. Närvarolistan fastställs 

2 Godkännande av dagordning 

Ordförandens förslag. 

DAGORDNING 
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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. 
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Informations- och anmälningsärenden 

4 Information 

Ordförandens förslag. 
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1. Fastighetsnämnden antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Information om aktuella investeringar 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 

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

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 17/2013 och Fastighetsnämnden § 40/2013 fattade 
beslut: 

A. Av Fastighetsnämndens presidium fattade beslut 

a) Inhyrning av externa lokaler 

B. Av fastighetschefen fattade beslut 

a) Inhyrning av externa lokaler 

b) Godkännande av förslagshandling och fortsatt projektering. Bilaga 

6 Anmälningsärenden 

Ordförandens förslag. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A. Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglementen. 
LD14/01455 (LF 2014-10-20). Bilaga 

B. Revisorernas granskning av delårsrapport 2014-08-31 . 

LD14/03429. Bilaga 
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7 Plan för internkontroll 2014, uppföljning 
Diarienummer LD13/02766 

Ordförandens förslag 
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1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2014 till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och 
relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som 
kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag. 

b) Rapport internkontroll 2014. 

8 Plan för internkontroll 2015 
Diarienummer LD14/03272 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa internkontrollplan 2015 för Fastighetsnämndens 

ansvarsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige har 2011-06-14, § 99, och senast 2014-03-03, § 7, 
beslutat om reglemente för Fastighetsnämnden. I reglementet fastslås att 
ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur 
uppföljningen av kontrollen ska ske ligger nämnden. 

Planen är upprättad utifrån av landstingsstyrelsen fastställda 
kontrollområden samt den riskanalys som gjorts för nämndens 
ansvarsområde. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) lnternkontrollplan 2015 



Landstinget Dalarna 
Fastighetsförvaltningen 

9 Verksamhetsplan 2015-2018 
Diarienummer LD14/03275 
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1. Fastställa Fastighetsstrategi och verksamhetsplan 2015 för 
Fastighetsförvaltningen samt att notera avkastningskravet på 18,7 
mkr. 

2. Godkänna följande policydokument för Fastighetsnämndens 
ansvarsområde att gälla from 2015-01-01 och tillsvidare: 

3. Arkitekturpolicy 
4. Elhandelspolicy 
5. Hyresgästpolicy 
6. Kvalitetspolicy 
7. Miljöpolicy 
8. Policy mot mutbrott och bestickning 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling 
inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att 
tillhandahålla mark, lokaler och service som behövs för landstingets 
verksamhet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Policys 

c) Fastighetsstrategi och Verksamhetsplan 2015 

10 Budget 2015 
Diarienummer LD14/01183 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Fastighetsnämnden budget för 2015 
2. Överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsnämnden fastställde vid sitt möte 2014-04-23 budget avseende 
2015 med ett resultat på 18, 7 mkr. 
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Efter ytterligare genomlysning tillsammans med nya förutsättningar kan 
konstateras att avkastningskravet på 18, 7 mkr beräknas kunna levereras. 
Strikt kostnadskontroll med täts uppföljningar ska garantera att 
avkastningskravet når. lnvesteringsramen för 2015 uppgår till 355 mkr. 

Det bör noteras, att införandet av komponentavskrivning medför 
omstuvningar i resultat- och balansräkningen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag. 

b) Resultatbudget 2015. Bilaga 1 

c) Plan för investeringar 2015-2018. Bilaga 2 

11 Kalkylränta 2015 
Diarienummer LD14/03265 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa kalkylräntan för år 2015 till 3,02 procent (3,25) och att en 

lägre räntesats, 1,51 procent, används för energiinvesteringar även 
under 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfastigheter har sedan många år tillbaka en etablerad modell för 
att fastställa nivån på kalkyl- och internränta för fastighetsinvesteringar. 

Modellen syftar till att tydliggöra att investeringar långsiktigt binder kapital 
och att detta har ett pris. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Ränteutveckling, diagram 

12 Köp av miljömärkt elenergi 2015 
Diarienummer LD14/03268 

Ordförandens förslag 
1. Köp av miljömärkt elenergi väljs med en mix av sol, vind och vatten 

enligt alternativ 2. 
2. Vald mix av miljömärkt elenergi köps för 2015. 
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Köp av miljömärkt elenergi utgår från fastställd Energiplan 2010. Planen har 
en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestanda i 
fastighetsbeståndet, minska utsläppen av klimatgaser och skapa 
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

13 Delegeringsbestämmelser 
Diarienummer LD14/03276 

Ordförandens förslag 
1. Förslaget till nya delegeringsbestämmelser för Fastighetsnämnden 

fastställs och börjar gälla från och med 2015-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot eller 
ersättare i nämnd eller åt anställd hos landstinget att på nämndens vägnar 
besluta i visst ärende eller grupp av ärenden. 

Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var 
2013-11-27. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för 
en årlig översyn, föreslås nu efter en viss redaktionell översyn att bilagda 
reviderade delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2015-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delegeringsbestämmelser 



I• Landstinget 
llJ DALARNA 
Landstingsfastigheter 

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

Anslås Dnr Fastig-

datum 
hets nr 

2014-09-10 14/02192 220 

2014-09-10 14/02194 288 

2014-09-10 14/02195 289 

2014-09-10 14/02196 294 

2014-09-10 12/03566 730 

2014-11-13 14/03357 196 

Löpnr 

1/14 

2/14 

3/14 

4/14 

5/14 

6/14 

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 

2015-01-01-
2024-12-31 

Ars hyra 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 
(188 m2) 

1 267 280,- Hyreskontrakt för lokal, Borlänge 
Frigga 8, Borlänge kommun 
(730 m2) 

Beslut 

Inhyrning kök, service-
huset Saxnäs 

Inhyrning kök, 
servicehuset Noretgården 

Inhyrning kök, 
servicehuset 
Spanskgården 

Inhyrning kök, 
servicehuset Hanslinden 

Anmält 

§23A 

§23A 

§23A 

§ 23A 

Inhyrning, § 23A 
vårdverksamhet, till Lima 
vårdcentral 

Inhyrning lokaler till 
Primärvårdsrehab, 
Borlänge 



I• Landstinget 
• DALARNA 
Landstingsfastigheter 

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- S30 000,- Hyreskontrakt för lokal, Malung- Inhyrning til l 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 2013-11-1 8- 3 500,-/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- 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 ti ll § 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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1• Landstinget I DALARNA 
Landstingsfastigheter 

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 § 23Ba 
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 § 23Ba 
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 § 23Ba 
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 § 238a 
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, § 23Ba 
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 § 23Ba 
2014-12-31 1 :6, Säters kommun Menta lvå rdsm useet. 

(55m2) 

2014-09-05 14/02690 093 15/14 2014-06-01- 78 000,- Hyreskontrakt för lokal, Inhyrning lokaler för § 23Ba 
2015-06-30 Trotzgården 5, Falu kommun stiftelsen Musik i Dalarna 

(93 m2
) 



I• Landstinget 
llJ DALARNA 
Landstingsfastigheter 

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

Anslås Dnr Fas tig- Löp nr Avta Istid 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 § 23Ba 
2016-06-30 Sälen 7:247 läkarmottagning 

Lindvallen, inhyrning 

2014-10-24 14/02869 296 17/14 2014-11-01- 315 000,- Hyreskontrakt för lokal, Stranden Inhyrning lokaler för Mora 
2017-10-31 11 :4, Mora vårdcentral 

(363 m2) 

2014-10-24 12/00299 069 18/14 2014-10-01- 6 179,- Tilläggsavtal till hyresavtal för Tilläggsförhyrning av 2 
2014-12-31 (hyra från1/10- lokal, Sjöbotten 3, Falu kommun rum till Kulturförvaltningen 

31/12 2014) (24,3m2) 
2014-11-11 14/03507 550 19/14 2014-09-01- 77 800,- Hyreskontrakt för lokal, Inhyrning lokaler för 

Tillsvidare Hedemora Vinstra 1, Hedemora Hedemora vårdcentral 
(76m2) 



I• Landstinget 
Il DALARNA 
Land sti ngsfastig heter 

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 2114 

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

2014-10-28 13/03395 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 mm. 

Falun, Valhalla, ombyggnad av 
utvärdshuset. 

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 
september 2014 godkänns och 
projekteringen får fortsätta. 

.._ 
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Valhalla Falun 
ombyggnad utvärdshuset 

•• 

FORSLAGSHANDLING 

l' l Landstinget 
• DALARNA 

LANDSTINGSFASTIGHETER 
September 2014 



UTVÄDRSHUSET FÖRSLAGSHANDLING 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning 

2 Bakgrund 
• Syfte med projektet och sammanställning av behovsanalys och 

problembeskrivning 
• Projektmål och krav 
• Projektorganisation 
• Myndighetskontakter 

3 Förslag 
• Huvudritningar 
• Studerade alternativa förslag 

4 Kvalitets- säkerhets- och miljöprogram 

5 Tillgänglighetsprogram 

6 Arkitektonisk och konstnärlig ide 

7 Teknisk systemlösning med alternativ 
• Bygg 
• Mark 
• Konstruktion 
• El Tele 
• vvs 
• Energi 
• Brand 

8 Tidplan 

BILAGOR 
Bilaga 1 Lokalförteckning 



1. INLEDNING 

Denna förslagshandling redovisar en ombyggnad av Utvärdshuset på fastigheten 
Daljunkaren 23 i Falun till kontorslokaler för bl. a Landstingsfastigheter och har sin 
utgångspunkt från Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring, VBL, 2013-12-09. 

För att frigöra lokaler i Landstingshuset för hälso- och sjukvården, är förslaget att 
flytta ut Landstingsfastigheter till ombyggda kontorslokaler i Utvärdshuset. 
Huset har ett strategiskt läge i staden och nära samband till Landstigets lednings
kontor/H K och Falu lasarett. 
Efter ombyggnationen tills kapas ca 50 kontorsarbetsplatser i två plan, 30 på entreplan 
och 20 på plan två, personal- och grupprum samlas på plan 3. 
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2. BAKGRUND 

Syfte med lokalförändringen 
Landstinget har förvärvat fastigheten Valhalla 2, Falu kommun. Syftet med förvärvet 
var dels att säkra det för landstinget strategiska läget för parkeringsplatser i staden, 
dels att utveckla de lokalytor som ingick i förvärvet. 

Läget på fastigheten är strategiskt med sin närhet till Falu lasarett och landstingets 
Centralförvaltning/HK. Problemet i nämnda verksamheter är att det är råder brist på 
bland annat kontorsarbetsplatser, vilket den nu föreslagna lokalutvecklingen avser 
att underlätta. 

Utvärdshuset är skyddat med q i detaljplanen antagen 1989. Skyddet gäller "kultur
historisk värdefull byggnad. Ändring av byggnad får inte förvanska dess kulturhisto
riska värde. Byggnaden får inte rivas" (Falu kommun 1989). Byggnaden ligger inom 

· riksintresset för kulturmiljövård som omfattar Falu innerstad, samt inom Världsarvet 
Falun. 

Det är okänt när byggnaden uppfördes, men det finns uppgifter om fastigheten från 
slutet av 1700-talet. 

Ar 1868 startade Elementarskolan för flickor i Valhalla. Utvärdshuset Valhalla var då 
ett av de fem som fanns i Falun. 1895 tillbyggdes den gymnastiksal som under 1980-
talet användes som teaterscen av Dalateatern. 
Ar 1903 uppfördes intill det forna värdshuset en ny flickskola. 
Den putsade träbyggnaden är tillsammans med Manhem det enda någorlunda beva
rade utvärdshuset i Falun. 



De mål som eftersträvas med förändringen kan sammanfattas i följande: 

• Frigöra lokaler i Landstingshuset för hälso- och sjukvårdens administration. 
• Förnya den sedan förvärvstillfället 2011-01-01 tomställda byggnaden 

Utvärdshuset till ett modernt och hållbart kontorshus. 
• Inom byggnaden skapa generella, kostnadseffektiva och väl fungerande 

kontorsarbetsplatser med arkitektoniska och tekniska kvaliteter. 
• Komfort för värme, kyla och ventilation skall vara av fullgott slag. Huset skall 

miljöcertifieras enligt systemet Miljöbyggnad. 
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INTERN REFERENSGRUPP 
Fastighetschef 

EXTERN REFERENSGRUPP 

Jan Sjöberg 

Projektgrupp (arbetsgrupp) 
Jacob Dahlfors -

Förvaltare Myndigheter 

Kristina Fahlgren Byggnadsnämnd Susanne Svärdström 

Teknikstöd 
Kommunantikvarie Elsa Röing 

Sakkunnig VVS Kari Kelkkanen 
Dalarnas Museum Lovisa Smedberg 

-
Sakkunnig EL Leif Brånskog/Niklas Bodin Projektledare 

I Sakkunnig Brand Måns Fridner Martin Ullgren 

Sakkunnig Energi Jesper Mårtensson 
-

I I 
Projekteringsledning Byggledning 
Göran Kilström Structor Göran Kilström Structor 

I I 
Projektörer Entreprenörer 
Ann Andersson Sweco Bygg 
K Anders Efraimsson WSP vs 
Brand Bengt Axelsson ÅF Vent 
VVS Carl Henrik Böhme Sweco El 
El Mikael Klingström ÅF Styr 
Mark Andreas Hansson Sweco Mark 

Projektorganisation 
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STUDERADE ALTERNATIVA FÖRSLAG 

Under utredningsskeendet har olika entreförhållande studerats med tanke på till
gänglighet, husets karaktär, logistik, bevarandevärden och markförhållande. 

På framsidan finns en träveranda från 1905 med kulturhistoriskt värde. Enligt den 
antikvariska förundersökningen bör denna bevaras och fasadens karaktär på fram
sidan inte förändras. 

På grund av ovanstående, de stora mark nivåskillnaderna, angöring och handikapp 
parkering har en ny entre placerats på husets ovansida. Entren placeras i ett tillbyggt 
hiss- och trapphus. 



4. KVALITETS- SÄKERHETS OCH MILJÖPROGRAM 

Landstingfastigheters miljöpolicy samt Landstingets strategiska miljö- och energimål 
gäller för detta projekt. 

För att säkerställa att byggnaden får en god innemiljö, gör en liten påverkan på den 
yttre miljön och inte har några kända ämnen med farliga egenskaper inbyggda, ska 
klassningsystemet Miljöbyggnad användas i projektering och entreprenadskedet. 

Miljöklassningen görs inom tre områden: 
-Energi 
-lnnemiljö 
-Material och kemikalier 

Huset är i ganska dåligt skick. Utmaningen blir att försöka bevara den tidsatmosfär 
som finns och samtidigt skapa ändamålsenliga arbetsplaser med god arbetsmiljö. 
Ombyggnaden skall leda till en uppgradering av byggnaden så att den uppfyller 
kraven på ett modernt, miljövänligt och attraktivt kontor med god kvalitet. Stor hänsyn 
ska tas till byggnadens kulturhistoriska värde. 



5. TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 

Utvärdshuset innehåller 3 våningsplan men saknar hiss, därför måste huset vid 
ombyggnaden kompletteras med hiss för att uppnå tillgänglighetskraven till huset. 

För att säkerställa god tillgänglighet för människor med funktionshinder ska, utöver 
gällande byggbestämmelser, Hjälpmedelsinstitutets handbok "bygg i kapp handi
kapp" ligga till grund för projekteringen. 



6. ARKITEKTONISK OCH KONSTNÄRLIG IDE 

Iden är att bevara Utvärdshusets karaktär exteriört och beakta den antikvariska 
förundersökningens synpunkter gällande fasadernas ytskick, fönster och veranda. 

Tillbyggnaden ska utformas med ett modernt uttryck, i glas och aluminium, för att 
skapa sin egen identitet. Det ska vara lätt att läsa av den historiska arkitekturen, 
d.v.s. vad är nytt och vad är gammalt. 

lnteriört måste lokalerna vara funktionella och anpassade för att uppfylla de moderna 
krav som ställs på dagens kontorsverksamheter. 

Huset har förutsättningar att skapa en bra interiör med de höga fönstren, dess ljus
insläpp och takhöjder. En del av den gamla inredningen går att återanvända, och 
ambitionen är att förena gammalt och nytt till en spännande helhetslösning. 



7. TEKNISK SYSTEMLÖSNING MED ALTERNATIV 

BYGG 

Hus 
Rivning av väggar, golv, tak, undertak, golvmattor, dörrar, partier och inredning utförs I 
erforderlig omfattning. Befintliga dörrar som har kulturhistoriskt värde återanvänds. 

Stomme i tillbyggnaden 
Platsgjuten betong. 
Pelare av stål. 

Tak 
Tegelpannor 
Falsad plåt på tillbyggnaden 

Fasad 
Slät puts 
Aluminium och glas i tillbyggnaden. 

Veranda 
Rustas upp i erforderlig omfattning till ursprungligt utseende. 

Fönster 
Trä 

Ytterdörrar 
Trä och glas, glas och aluminium i tillbyggnaden. 

Rumsbildning 
Undertak utförs av gips och mineralfiberskivor. 
Innerväggar utförs av gipsskivor på regelstomme. 
Innerdörrar utförs av massivdörrar av trä. 
Brand- och ljudklassning av dörrar utförs i erforderlig omfattning. 
Dörrpartier av trä och glas, trappa i betong med klinkerbeklädnad. 
Invändiga ytskikt och rumskompletteringar: 
G Klinker, trä, linoleum 

I duschrum halkhämmande plastmatta. 
S Trä, plastmatta, klinker 
V Väggar med gipsskivor, målning alt målad väv 

övrig rumsmålning 
Kakel bakom tvättställ/bänkar 

T Undertak av ljudabsorbenter i gips eller mineralull. 
ö Skåpinredning av lackerade träfiberskivor med laminatklädda luckor och 

lådframstycken. Målning av bef vägg- och takytor samt snickerier ska utföras. 



MARK 

Nuläge 
Tomten består idag i huvudsak av rester av en tidigare parkanläggning som Utvärds
huset en gång omgavs av. Gräsytor med buskage och lövträd dominerar framsidan 
medan baksidan av byggnaden utgörs av vildvuxen trädgård med lämningar av 
kulturväxter i form av lökar, perenner och fruktträd. Ytan lutar märkbart ner mot Falu 
centrum med Utvärdshuset beläget i den övre delen. 

Förslag 
Den föreslagna entren på Utvärdshusets ovansida förutsätter en ny kommunika
tionsväg. Vägens syfte är att dels att tillgodose rörelsehindrades möjlighet att kunna 
nå huvudentren, dels att utgöra förbindelslänk mellan Landstingsfastigheters huvud
kontor och Vallhalla där Utvärdshuset ligger mittemellan. 

För att klara tillgängligheten vid den nya huvudentren höjs marken. Höjdförhållan
dena gör att det fordras stödmurar i viss utsträckning. Även den befintliga marklut
ningen mot byggnadens östra sida behöver åtgärdas med en ny markplanering som 
tillgodoser god ytavrinning från grund, förslagsvis 3% lutning på en sträcka av 3 
meter ut från fasad. 

Den lilla parken föreslås att kopplas samman tydligare med byggnaden genom flytt 
av parkeringen till ytan söder om gamla gymnastikhallen. Utvärdshusets brukare får 
då en naturlig tillgänglighet till parkdelen. 

Kommunikationsvägar ges en god belysning för att stärka orientering och trygghet. 
En ny miljöstation för att ta hand om avfall placeras på tomten , lätt åtkomlig för 
sopbilar. 
I möjligaste mån används material som anknyter till platsens kulturhistoria. I detta 
fall handlar det om grus och gräs som markmaterial, trästaket samt häckar som 
avgränsar tomten, solitära träd och perennplanteringar. 



KONSTRUKTION 

Generellt 
Byggnaden är ursprungligen uppförd på en äldre husgrund bestående av grund
murar och murade valv. Nyare delar av byggnaden har grundlagts på olika typer av 
grundmurar, delvis valvmurade, delvis kryprumsutförande. 

Själva huset är ett timmerhus med stående timmer i bärande väggar och bjälklag av 
timmerbjälkar med olika bärningsriktning. Yttertak består av timrade ramkonstruk
tioner. De ombyggnader som genomförts under åren har till stor del lämnat den 
ursprungliga stommen intakt. 

Ytterväggar är tilläggsisolerade utvändigt med cellplast och spritputsfasad. Golv
och vindsbjälklag har ursprunglig såg- och kutterspånsisolering kvar. 

Ombyggnadsåtgärder 
Då ändring av byggnadsdelar i en äldre byggnad görs för ny verksamhet och anpass
ningar till modern byggteknik, måste försiktighetsprincipen tillämpas. Äldre bygg
nader fungerar inte på samma sätt som moderna ur ett byggnadstekniskt perspektiv. 
Därför kommer ändringar i klimatskal att anpassas efter just denna byggnads förut
sättningar och begränsningar. Som exempel kommer vindbjälklag att endast komplet
teras med måttlig tilläggsisolering och ytterväggar kommer enbart att isoleras så att 
köldbryggor minimeras. Risken för fuktrelaterade problem kan annars öka. Under 
detaljprojektering kommer konstruktör och installationskonsult att samordna bygg
tekniska och installationstekniska åtgärder för att optimera byggnadens energipre
standa. 

I gymnastiksalen kommer det ursprungliga golvet att rivas och ersättas med ett nytt 
golv som är anpassat till den generella golvnivån på plan 1. Det nya golvet får en 
ny grundkonstruktion då den befintliga är svår att anpassa till de nya stomkonstruk
tionerna. Det befintliga uteluftventilerade kryprummet ersätts med ett varmisolerat 
inneluftventilerat kryputrymme. Skador i befintliga grundmurar repareras. I samband 
med markutformning kommer byggnadens dräneringssystem att ses över och 
åtgärdas vid behov. 

Fasaden kommer att putsas om både på huvudbyggnaden och på gymnastiksals
delen. Fönster kommer att bytas. Fönstrens placering i fasadlivet anpassas efter 
gestaltnings- och byggtekniska förutsättningar. 



Bjälklag byggs igen där nuvarande trappa är placerad, med materialval i samklang 
med byggnaden i övrigt. 

Yttertaket kommer att byggas om helt på huvudbyggnaden. I samband med detta 
kommer en modern taktäckning att anordnas, med säkerhet mot kondensutfällning 
på undersidan av yttertaket. Befintlig takkupa kommer att anpassas i storlek till den 
nya verksamheten. På gymnastiksalsbyggnaden kommer befintlig skivtäckning att 
besiktas och åtgärdas med erforderliga metoder. Viktigt är att minimera risken för 
kondensutfällning på takplåtens undersida. Förstärkning av takstolsupplag i gymnas
tiksalen utförs för att bättre klara dagens snölaster. 

Vissa befintliga bjälklag kommer att åtgärdas med uppstyvande konstruktioner för att 
minimera svikt och känslan av obehag hos nyttjarna på grund av detta. 

Tillbyggnad 
För att säkra tillgängligheten till byggnaden kommer en ny entre med trappa och hiss
funktion till samtliga plan att byggas till. Stommen i tillbyggnaden blir av stål, trappa 
av betong. Hisschakt utförs med stålstomme och kläs med glas- eller gipsväggar. 
Tillbyggnadens grundläggning och hissgrop utförs av betong. I samband med till
byggnaden kommer yttertaket att anpassas för att tillskapa erforderliga rumshöjder 
på plan 3. Tillbyggnadens tak och anpassningarna av det befintliga taket utformas 
så att risken för snöansamlingar och fuktkänsliga konstruktionslösningar minimeras. 



EL OCH TELESYSTEM 

El och Telesystem 
Nya el-, tele-, data-, säkerhet- och brandlarmssystem installeras. 
Byggnadens installationer utformas för att bidra till en bra elmiljö och hållbara system 
samt att minimera elektriska och magnetiska fält. 

Kanalisationssystem 
Ny kanalisation i form av ledningsstegar, installationskanaler, uttagsstavar och golv
boxar. 

Kraftsystem 
Befintlig inkommande elservis behålls om så är möjligt. Byggnaden förses med nya 
centraler med automatsäkringar. 
Kraftsystem utförs med normal kontorsstandard. 

Belysningssystem 
Lokalerna förses med goda och energieffektiva belysningsslösningar. 
Armaturer förses med LED ljuskälla. 
2 st befintliga glasarmaturer från mitten av 1900-talet återanvänds. 
Styrning utformas för optimering av energiförbrukning och god ljusmiljö. 
Ytterbelysning med armaturer vid ytterdörrar och veranda. Armaturer anassas till 
byggnadens karaktär i omfattning enligt brandskyddsdokumentation. 

Tele- och datasystem 
Ett gemensamt kommunikationsnät för telefon och data installeras. Stativ placeras i 
nya nischer och i städ. 

Telefon via IP telefoni. 

Datauttag monteras vid bl.a arbetsplatser, konferensrum, sändare för trådlöst nätverk 
etc i normal kontorsstandard. Konferensrum utföres med modern konferensrums
standard. 

Entre- och passagekontrollsystem 
Ett nytt entre- och passagekontrollsystem installeras. Beröringsfria kartläsare 
monteras. 



lnbrottslarmsystem 
Kanalisation för inbrottslarmsystem installeras. 

Brandlarmsystem 
Ett adresserbart brandlarm- och utrymningslarm system installeras omfattning 
enligt brandskyddsdokumentationen. 



vvs 

Luftbehandling 

Luftbehandlingsaggregat placeras i mindre fläktrum på respektive plan. Därigenom 
fås tydliga driftområden och skydd mot brandspridning säkerställs. De krav som 
ställs på att behålla byggnadens ursprungliga utseende säkerställs genom att venti
lationsgaller placeras i det nybyggda trapphuset. 

Värme 
Hela värmesystemet byts och en ny servis med egen fjärrvärmecentral installeras. 

Kyla 
Under projekteringen ska behovet av kyla utredas. Kylan kan antingen genereras 
med kylmaskin inbyggd i ventilationsaggregaten eller hämtas från det kommunala 
fjärrkylenätet som passerar i Kristinegatan. 

Avlopp 
Hela spillvattensystemet byts ut. 

Tappvatten 
Hela vattensystemet ska bytas. Ny värmeväxlare med cirkulationsledningar säker
ställer legionellafritt varmvatten. Ny servis från kommunala nätet utreds. 
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ENERGI 

Energi 
Landstingets Energiplan 2010 skall ligga till grund för ombyggnaden, med målet att 
senast år 2050 genomsnittliga energianvändningen ska vara högst 90 kWh/m2 BRA 
och år inklusive verksamhetsel. 

Energimätning anordnas för att kontrollera/verifiera hur väl våra mål uppfylls och för 
uppföljning av energiresultaten. 



BRANDSKYDD 

Allmänt 
I grunden är det samma egenskapskrav avseende brand som ska tillämpas såväl vid 
uppförande av en ny byggnad som vid ändring. Vid ändring ska man dock alltid ta 
hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättning när kraven tillämpas. 
Hänsyn ska också tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, histo
riska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas tillvara. 

Brandklassat ytskikt och beklädnad, brandcellsindelning och brandtekniska instal
lationer är exempel på skyddsåtgärder som begränsar utveckling och spridning av 
brand och brandgas inom byggnaden. Utförande med separata ventilationssystem 
för respektive brandcell är ett annat exempel på skyddsåtgärder som utförs. 

Dimensionerande förutsättningar 
Byggnader med tre våningar utgör Br1-byggnad vilket bl.a. betyder att skydd mot 
brandspridning mellan brandceller skall ske under minst 60 minuter samt att bygg
nadens bärande system skall skyddas mot brand under minst 60 minuter. 

Dimensionerande personantal i byggnaden sätts till ca 100 personer. 

Skydd mot brandspridning 
Trapphus, hisschakt, installationsschakt, apparatrum, lokaler på plan 3 samt lokaler 
på plan 1 och 2 avskiljs brandtekniskt från varandra och utgör egna brandceller. 

Då avståndet till närliggande byggnad "Rosa Huset" understiger 8 m kommer åtgärder 
att vidtas för att visa att brandspridning mellan byggnaderna ej kan ske. 



Utrymning 
Utrymning från lokalerna på plan 0 och plan 1 sker via dörrar ut till det fria . Utrymning 
från lokalerna på plan 2 och plan 3 sker via trapphuset i egen brandcell alternativt via 
interntrappa mellan våningsplanen och/eller utvändig trappa. 

Utrymningsplats för rörelsehindrade anordnas i trapphuset på plan 1, plan 2 och 
plan 3. 

Brandtekniska installationer 
• Samtliga utrymningsvägar och väg fram till dessa kommer att vara utmärkta med 

vägledning utförda med genomlysta elektriska skyltar med batteribackup. 
• Brand- och utrymningslarm installeras i hela byggnaden. Brandlarmet kopplas 

direkt till räddningstjänst via SOS Alarm. 
• För att göra det enklare för räddningstjänsten att göra en räddningsinsats vid en 

brand kommer trapphuset att förses med brandgasventilation med fönster eller 
lucka i topp. 

• För att undvika brand- och brandgasspridning mellan våningsplan via hisschaktet 
kommer eventuellt brandgasventilation med fönster eller lucka som öppnas auto
matiskt vid brand att installeras. 

• Handbrandsläckare kommer att placeras på samtliga våningsplan. 
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Bilaga 1 

Lokalförteckning utvärdshuset 

Rums typ Antal Anm. 

Administration 
Arbetsp latser, ca Ca 50 Fördelning 50/50 öppna lösningar och cellkontor 

- 30, plan 1 
- 20, plan 2 

Allmänna 
Entre 1 En entre för både gående och rullstolsburna 
Kapprum 2 
Lobby 2 Dessa funktioner kan vara ett och samma rum, 
Mottagandefunktion 2 eller delar av samma yta . 
Kopiering/post 2 
Samtalsrum/tysta rum 5 I anslutning till öppna arbetsplatser 
Grupprum 4 Plats för 5-8 personer resp. 10-15 

Förråd 
Förråd material 2 Mindre rum alt. högskåp 
Sekundärförråd/arkiv 1 Förråd som ej behöver central placering. 

Hygienutrymmen 
WC Enligt standard 
RWC Enligt standard 
Dusch 1 I anslutning till personalutrymmen 
Städ rum 1 Plats för städvang och utslagsback, tvättställ 
Källsortering 1 Plats för källsorteringskärl. Kan vara annan 

byggnad 

Personalutrymmen 
Personalrum 1 Plats för 25 (30) personer 
Vilrum 1 Ett för huset 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning Sammanträde 2014-10-20 Sida 1 (3) 

Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

§ 105Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen 
(Bilaga sid 1-56) 
Diarienummer LD14/01455 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. De föreslagna ändringarna i fullmäktiges arbetsordning enligt bilaga 

c)* fastställs med nedanstående förändringar 

Ändrad lydelse av stycke 1 i§ 3: 
Kommunallagen, i senast gällande lydelse, och arbetsordningen ska 
finnas tillgängliga för varje ledamot och varje ersättare samt finnas i 
tryckta exemplar vid varje fullmäktigesammanträde. 

Ändrad lydelse av stycke 1 i § 4: 
Valberedning 
Vid första sammanträdet efter att fullmäktigeval ägt rum, väljer de 
nyvalda för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av 
tretton ledamöter och inga ersättare. 

2. De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens reg lemente enligt 
bilaga d) * fastställs med nedanstående förändring i § 33: 
Landstingsstyrelsen väljer arbetsutskottet bland sina ledamöter i 
samband med styrelsens första ordinarie sammanträde under 
mandatperioden. Styrelsen utser samtidigt en beredning till 
arbetsutskottet bestående av ordförande, 1 :a vice ordförande och 2:a 
vice ordförande. 

Utdrag exp 2014-11-03 till 1. Akten 
2. CF Ledningsenhet Kerstin 
Cederberg 
3. Nämnderna 

Vid protokollet : 

Taimi Hermansson 

Bestyrl<es i tjänsten 

Jessica Johansen 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Landstingsfullmäktige 

Sammanträde 2014-10-20 

3. De föreslagna ändringarna i de allmänna bestämmelserna i 
nämndernas reglementen enligt bilaga e) *fastställs. 

* Bilagor till Landstingsstyrelsens § 83 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 2 (3) 

Landstingsfullmäktige gav 2014-06-16--17, § 61 Landstingsstyrelsen 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. Revideringar föreslås också till följd av förändringarna i 
kommunallagen som trädde i kraft den 1 februari i år. I samband med detta 
arbete har en översyn av de aktuella dokumenten gjorts och föranleder 
några förslag till förändringar. 

Yrkanden 

Ingalill Persson (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag med 
nedanstående ändringar: 

• I LANDSTINGSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING 
Ändrad lydelse av stycke 1 i § 3: 
Ett exemplar av k Kommunallagen, i senast gällande lydelse, och 
arbetsordningen ska tillställas finnas tillgängliga för varje ledamot 
och varje ersättare så snart senaste val av ledamöter och ersättare i 
fullmäktige blivit fastställt samt finnas i tryckta exemplar vid varje 
fullmäktigesammanträde. 

• Ändrad lydelse av stycke 1 i § 4: 
Valberedning 
Vid första sammanträdet efter att fullmäktigeval ägt rum, väljer de 
nyvalda för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av 
tretton ledamöter och inga ersättare (i stället för 7 ledamöter och 7 
ersättare). 

• I LANDSTINGSSTYRELSENS REGLEMENTE§ 33 
Landstingsstyrelsen väljer arbetsutskottet bland sina ledamöter i 
samband med styrelsens första ordinarie sammanträde under 
mandatperioden. Styrelsen utser samtidigt en beredning till 
arbetsutskottet bestående av ordförande, 1 :a vice ordförande och 
2:a vice ordförande. 

Proposition 

Ordförande Bengt Lindström föreslår följande propositionsordning som 
fullmäktige godkänner: 
Proposition ställs på landstingsstyrelsens förslag inklusive av Ingalill 
Persson föredragna förändringar enligt ovan. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Landstingsfullmäktige 

Sammanträde 2014-10-20 Sida 3 (3) 

Ordförande ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag inklusive av 
Ingalill Persson föredragna förändringar enligt ovan 
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla yrkandet. 
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NÄMNDREGLEMENTE 

Fastställt av fullmäktige§ ~XX/10_1. 

Detta reglemente gäller fr.o.m. den .'.f-20 jaA-HaF-i-oktober 201.'.f-_1. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av 
landstingets angelägenheter och har det övergripande ansvaret 
över övriga nämnders verksamhet. 

Landstingsstyrelsen är överordnad följande övriga nämnder: 

fastighetsnämnd 

- kultur- och bildningsnämnd 

servicenamnd 

- tandvårdsnämnd 

Ordföranden och presidieutskott 

1 § 

Sammanträden 

Fullmäktige väljer ledamöterna i nämnden och bland dem en 
ordförande, en 1 :a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium med ansvar för att bereda 
nämndens sammanträden. Nämnden kan delegera beslutsrätt t ill 
presidiet som utgör ett särskilt utskott. 

Vid samtidigt förfall för ordföranden och vice ordförandena samt 
vid längre hinder för ordföranden under tjänstgöringsperioden 
tillämpas bestämmelserna i 21 §fullmäktiges arbetsordning. 

Ordföranden ansvarar för att nämnden känner till innehållet i 
detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de 
övriga bestämmelser som reglerar nämndens verksamhet 
samt kännedom om landstingets organisation. 

2§ 

Nämnden ska för varje l<alenderår upprätta en plan över sina 
sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de 
sammanträden som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 
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Nämnd AB 

kap 18 § andra stycket kommunallagen hållas när minst en 
tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det 
behövs. 

Nämnden får besluta att dess sammanträden generellt eller 
för visst möte ska ske på distans enligt 6 kap 32 § 
kommunallagen under förutsättning att l<raven i 5 l<ap 38 a § 
kommunallagen är uppfyHda. Om nämnden har beslutat om 
offentliga sammanträden enligt 5 § krävs också att 
möjligheten för allmänheten att ta del av sammanträdet är 
tillgodosedd. 

3§ 

Den enligt 2 § upprättade planen ska lämnas till nämndens 
ledamöter och ersättare. Planen publiceras på Landstingets 
hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som sl<a 
behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före 
sammanträdet. Nämndens handlingar publiceras också på 

· Landstingets hemsida på Internet. 

4§ 

Beträffande ersäliares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar 
motsvarande bestämmelser i 1 O §fullmäktiges arbetsordning. 

Landstingsfullmäktige beslutar i början av varje mandatperiod om 
en inbördes ordning mellan partierna för varje parti för det fall en 
partiersättare saknas. Ersättare kallas i sådana fall enligt denna 
ordning. 

Dessutom gäller: 

o en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 

o en ersättare som har börjat tjänstgöra har normalt företräde 
oberoende av turordningen bland ersättarna. Om 
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock 
en ersättare som står före i turordningen och som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen. 
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Nämnd AB 

5§ 

Av 6 kap 19 a § kommunallagen framgår att en nämnds 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock 
besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vill<et sätt 
allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna 
ta del av sammanträdet. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda 
dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

Rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet 
tillkommer, förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

- icke tjänstgörande ersättare i respektive nämnd. 

- Förvaltningschef för nämndens verksamhetsområde 

6§ 

Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild 
sakkunnig, utöver stadgande i 5 § ovan, kalla$ efter beslut av 
nämnd. 

Nämnden beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet 
ska få delta i överläggningarna. 

7§ 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om 
föredragning av ärenden vid nämndens sammanträden. 

8§ 

Om hur ärenden avgörs och protokoll utformas finns 
bestämmelser i 6 kap 28-30 §§ kommunallagen. 

Beträffande särskilt yttrande till protokoll gäller i tillämpliga delar 
vad som stadgas om reservation i 4 kap 22 § kommunallagen. 

Med reservation avses en anmälan om att en ledamot, som deltar 
i ett beslut, inte håller med om beslutet. Reservation ska alltid 
anges i protokollet enligt 5 kap 59 §kommunallagen. En 
reservation har rättsverkningar och kan vara såväl skriftlig som 
muntlig. 
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Nämnd AB 

Särskilt yttrande benämns "skriftlig reservation" i Landstings
fullmäktiges arbetsordning 37 § och utgör motivering till en 
avvikande mening eller ett förtydligande av en ståndpunkt i 
samband med en reservation från en ledamot eller tjänstgörande 
ersättare. Önskar en ledamot motivera eller utveckla sin 
reservation krävs ett särskilt yttrande som ska vara skriftligt, 
undertecknat av reservanten och lämnat t ill sekreteraren senast 
före justering av protol<ollet. En ledamot som reserverar sig har 
alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer t ill protokollet 
från såväl ledamöter, ersättare som tjänstemän av flera olika 
anledningar. När en protokollsanteckning härrör från en ledamot 
utgör det en svagare markering än en reservation och kan också 
göras av andra än dem som är röstberättigade för a1.i: markera en 
ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till 
protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av 
sel<reteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar 
avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller 
-tjänstgörande ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera 
nämndens protokoll. Justering sker, förutom genom namnteckning 
på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet. 
Protokoll ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet. 

9§ 

Nämndens sekreterare ska se till att utd,rag ur nämndens 
justerade protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet 
intagna beslut. Justerat protokoll ska tillställas nämndens 
ledamöter och ersättare, landstingsstyrelsen samt revisionen 
enligt dess närmare bestämmande. Justerade protol<0ll ska 
dessutom finnas tillgängliga på Landstingets hemsida på Internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 

10 § 

Nämnden får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i 
nämnden eller åt en anställd hos landstinget att på nämndens 
vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, 
dock inte i de fall som avses i 6 kap 34 § kommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdraget ska anmälas för 
nämnden som bestämmer i vilken ordning detta ska sl<e. 
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Vidaredelegering 

Nämnd AB 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 
6 kap 38 § l<ommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 l<ap 
36 § l<ommunallagen. 

Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt delegering 'får inte 
återkallas eller ändras av den som lämnat uppdraget. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 
av respel<tive nämnd. 

11 § 

Om en nämnd uppdrar åt förvaltningschefen att fatta beslut, får 
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt 
annan anställd inom verksamheten att besluta istället. Sådana 
beslut ska anmälas till chefen som vidareanmäler detta till 
nämnden. 

Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 

12 § 

I ärenden där nämnden ansvarar för bered~ingen och närmast har 
att fatta beslut åligger det nämnden säkerställa att sådan 
förhandlings- och informationsskyldighet genomförs, som enligt lagen 
om medbestämmande i arbetslivet och medbestämmandeavtal, 
åligger landstinget som arbetsgivare. Sådan förhandling ska ske i 
god tid innan beslut tas. 

Medbestämmandeformer 

13 § 

Om partsammansatta organ, självförvaltningsorgan och 
närvarorätt för personalföreträdare stadgas i 7 kap 
kommunallagen. 

Budget- och verksamhetsansvar 

14 § 

Nämndens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta 
reglemente. Nämnden ska också följa övriga gällande lagar och 
författningar, av landstinget träffade avtal samt av 

5 

( 
i' 



Nämnd! AB 

landstingsfullmäl<tige och landstingsstyrelsen fastställda 
styrdokument. 

Nämnden ansvarar inom ramen för sitt uppdrag inför fullmäktige 
och styrelsen för att anvisad budgetram hålls och att 
verksamheten bedrivs utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige 
och styrelsen bestämt. Nämnden ska utifrån budgetramen, mål 
och riktlinjer specificera och fastställa sin egen budget. 

Nämnden utövar arbetsgivaransvaret inom siti 
verksam hets om råde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad Landstingsfullmäktige eller 
Landstingsstyrelsen ålägger nämnden. · 

Utifrån sitt uppdrag sl<a nämnden tillse att intern kontroll och 
uppföljning fungerar tillfredsställande. 

Nämnden ansvarar för besvarande av remisser inom verksamhets
området med undantag för sådana som är av principiell vikt. 

Personuppgiftsansvar, l<atastrofplanering och osäkra fordringar 

15 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204) inom sitt verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för 
katastrofplanering, beredsl<aps- och säkerhetsfrågor samt 
efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Nämnden äger rätt att avskriva osäl<ra fordringar inom sitt eget 
verksamhetsområde. 

Samarbete i samhället 

16 § 

Initiativrätt · 

För att nämnden ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete 
utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra 
som har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

17 § 

Nämnden får väcka de förslag hos landstingsstyrelsen, som är 
föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 
fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 
verksamhetens utveckling i övrigt. 
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Resultatansvar 

Nämnd AB 

18 § 

Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt 
landstingsstyrelsens bestämmande, .till landstingsstyrelsen avge 
rapporter om verksamhet och ekonomi. 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Jäv 

Arkiv 

Nämnden ansvarar för att verl<samhetspl<:m upprättas i enlighet 
med beslutad planeringsprocess. 

2~Q § 

Om jäv finns bestämmelser i 6 kap 24-27 §§ kommunallagen. 

2~1 § 

För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

24~ § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutsl<0ttet i egenskap av 
krisledningsnämnd enligt lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap överta hela eller d~lar av nämndens 
verksamhetsområden. Vid övergång till l<rigsorganisation övertar 
arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglementet åligger 
nämnden. 
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Granskning av delårsrappo1t 2014 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av landstingets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
landstingets delårsrapport för perioden 2014-01-01 - 2014-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge landstingets revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 
behandlas. 

Resultatet för perioden är 37 mnkr (motsvaras av 170 mnkr fg år exklusive 
jämförelsestärande poster), vilket är 133 nmkr lägre än motsvarande period 
föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -62 mnkr jämfört 
med en budget om 128 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
inte kommer att uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga granslming gör vi följande bedömning av landstingets 
delårsrapport: 

. Vi bedömer att delårsrappOTten är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt 

Vi bedömer att möjligheterna att nå de finansiella mål som 
landstings:fullmäktige fastställt är små 

Då nämndernas redovisning av måluppfyllelse vad gäller 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning inte anses 
:fullständig kan bedömning av denna måluppfyllelse inte göras. 

Då verksamhetsberättelserna ligger som bilaga till delårsrapporten så bör man i 
förvaltningsberättelsen ge en samlad bild över måluppfyllelsen avseende de 
verksamhetsmål som är kopplade till god ekonomisk hushållning. Detta för att 
uppnå kraven enligt Lagen om Kommunal Redovisning 4 kap §s. 

Oktober 2014 
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Granskning av delärsrapp01t 2014 

Inledning 
1.1 Ba/(.grund 
Landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en 
gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapp01t) för verksamheten 
från årets böijan. 

J(L 9 lcap 9 a § 

Revisorerna slcall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 

slcall behandlas av fullmälctige och årsbolcslutet är förenligt med de mål 
fullmälctige beslutat. Revisorernas slcriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granslmingen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrappo1ten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrappo1ten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

1.3 Revisionsl~riterier 

Landstingsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 
kap 20 a § KL ska behandlas av fullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten ilinebär en bedömning av om rappo1ten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god 
redovisningssed i övrigt 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Granskning av delårsrapport 2014 

1.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2014-

08-31 samt av resultatprognosen för året 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet äT förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomikontoret. 

2 Granslcningsresultat 
2.1 Rättvisande rälc.enslcaper och god 

redovisningssed 
Den upprättade delårsrapp01ten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 
perioden uppgår till 37 mnkr. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträlming, ba
lansräkning och kassaflödesanalys (inte ett lcrav enligt RKR relc 22). Någon 
sammanställd redovisning har inte upprättas i delårsrapporten. 

Vi har granskat ett urval poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i 
samband med delårsrapporten. Enligt utförd granskning saknar redovisat utfall 
kostnader om drygt 7 mla- avseende sent inkomna fakturor för läkemedel och 
vårdplats hos Stocld1olms läns landsting. Vi noterar även att redovisningen salmar 
intäkter för ej erhållna statliga bidrag som med stor sannolild1et kommer att 
erhållas. 

Sammantaget ser vi dessa iakttagelser som brister och att precisionen i 
delårsrapporten kan förbättras. Eventuell påverkan på nettoresultatet om dessa 
intäkter och kostnader hade redovisats bedöms som immateriella. 

Bedömning 

I vår översiktliga granslming har det, med reservationför det som beslcrivs i ovan, 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att landstingets delårsrapport 
är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 
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2.2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett negativt resultat, -62,0 mnkr, vilket är 190,0 
mnkr sämre än budgeterat. Awikelsen beror på: 

• Verksamhetens nettokostnad awiker med 215 mnh mot budget vilket 
främst är hänförligt till hälso- och sjukvården (-220 mnkr). 

• Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 9 mnkr bättre än budgeterat 

• Finansnettot ligger i prognosen 16 mnla· bättre än budgeterat, framförallt de 
finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget 

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2014, prognos 
för utfallet för året samt awikelsen mot budget. 

Uifall Utfall P1·og11os Avvilcelse 
delå1' delå1· 2014 mot 

Resultat1'älcning mnlc1· 2013 2014 budget 
Verksamhetens kostnader -4489 -4 755 -7245 - 221 
Avskrivningar -157 -185 -279 6 
Ve1·lcsamhetens nettolwstnade1' -4646 -4940 -7524 -215 
Skatteintäkter 3 714 3 814 5 724 23 
Generella statsbidrag 1140 1181 1769 -14 
Finansiella intäkter 7 12 12 2 
Finansiella kostnader -45 -30 -43 14 
Jämförelsestörande finansiell post -228 
Årets resultat -58 37 -62 190 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till -62 mnkr enligt 
prognosen för helåret. I den prognosen finns återbetalning från AF A inräknat 
motsvarande 50 mnkr. Denna återbetalning har ännu inte beslutats hos AFA och 
viss osäkerhet råder om återbetalning kommer att ske. 

Landstinget Dalarna hade per 2013-12-31 ett ackumulerat underskott om totalt 803 

mnkr som ska återställas. Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet för 
helåret uppgår till -62 mnkr enligt prognosen och ökar därmed underskottet till 865 
mnkr. Det fortsatta arbetet med åtgärdsplanen för en ekonomi i balans naturligtvis 
högaktuell, särskilt då även årets resultat väsentligt påverkas av återbetalning från 
AFA. 
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Granskning av delårsrappott 2014 

2.3 God el\.onomisl\. hushållning 
2 .3 .1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot landstingets finansiella mål 
som fastställts i budget 2014: 

Finansiellt mål, fastställt av 
fullmäktige 2013 

Resultatet ska i genomsnitt över en 
fyraårsperiod minst uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Soliditeten skall öka med minst 3 
procentenheter per år 

Skattefinansierade verksamhetens 
nettoinvesteringar ska till 100 % vara 
självfinansierade sett över en 
fyraårsperiod. 

Upplåning, am01tering 100 mnkr 
under2014 

Likviditeten ska11 vara sådan att 
långsiktig upplåning inte behöver ske 

Utfall i prognos 2013 

Resultatet efter tredje 
kvaitalet uppgår till 37 
mnkr (0,7%) (enligt 
balanskravet)och 
prognosen för helåret visar 
på ett resultat om -62 
mnkr (-o,8%) 

Måluppfyllelse 

Prognosen pekar på att 
målet INTE kommer att nås. 

Enligt prognosen blir Prognosen pekar på att 
resultatet negativt för 2014 målet INTE kommer att nås. 
vilket kommer att 
försämra soliditeten. 

Sj älvfinansieringsgraden 
är i delårsbokslutet 107% 
men prognostiseras till 
50% för 2014. 

Upplåningen uppgår till 
200 mnkr i delårsbokslutet 
vilket är i likhet med fg år. 
Amo1tering bedöms ej 
kunna genomföras under 
året. 
Amorteringar kan inte 
genomföras enligt plan. 
Likvida medel understiger 
kortfristiga skulder. 

Prognosen pekar på att 
målet INTE kommer att nås. 

Prognosen pekar på att 
målet INTE kommer att nås. 

Prognosen pekar på att 
målet INTE kommer att nås. 

Vi delar styrelsens samlade bedömning att de finansiella målen INTE kommer att 
kunna uppnås. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat inte är förenligt 
med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2 014. 

Vi anser att prognostiserade avvikelser från måluppfyllelsen bedöms så väsentliga 
att dessa bör framgå av den inledande övergripande redovisningen i 
delårsrapporten. 

2.3.2 Målför verksamheten 
Utifrån den övergripande visionen om "Ett hälsosammare Dalarna" har 
Landstingsfullmäktige fastställt ett antal uppdrag för respektive verksamhet. 
Uppdragen har i verksamheterna formulerats till mål och i samband med 
delårsrapporterna görs uppföljning av vissa mål. Redovisningen rappo1teras i 
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Granskning av delårsrapport 2014 

respektive förvaltnings delårsrapport som utgör bilaga till Landstingets Dalarnas 
delårsrapport. 

Nedan redovisas per förvaltning antal mål som följs upp i delårsrappo1ten samt 
andel uppnådda mål. 

För valtning Totalt antal mål Uppnådda Delvis Ej uppnådda 
som följs upp i mål uppnådda mål 
delårsrapporten mål 

Hälso & Sjukvården 12 4 4 4 

Landstingsfastigheter 4 3 1 -

Landstingsservice 3 2 1 -

Kultur- och 6 3 3 
bildningsförvaltning 

Tandvårdsförval tning 6 3 2 1 

inld beställarenhet 
för tandvård 

Summering 31 15 11 5 

Sedan 2013 h ar en förbättrad redovisning av måluppfyllelsen tagits fram. Va1je 
förvaltning presenterar nu de uppdrag som fullmäktige fastställt och markerar 
dessa enligt stoppljusmodell. 

Av de mål som följts upp utgör ej uppnådda mål 25% vilket är en förbättring jämfört 
med föregående år då 37% av de mål som följdes upp utgjordes av ej uppnådda mål. 

Bedöm ning 

Delårsrapporten påvisa en tydligt förb ättrad redovisning av måluppföljning och 
måluppfyllelse. Vår bedömning är att redovisningen är tillfredsställande men att 
den fortfarande går att förbättra främst inom kultur- och bildningsförvaltningen 
och tandvårdsförvaltningen. 

Enligt Lagen om Kommunal Redovisning 4 kap §s ska förvalh1ingsberättelsen 
innehålla en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. Denna utvärdering bör innefatta såväl finansiella mål som 
verksamhetsmål för att kunna utgöra underlag för fullmäktiges utvärdering om 
uppdraget har fullföljts avseende beslutade mål. 
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2.4 Nämndernas budgetuppföljning och 
prognos 

Prognosen för nämndernas driftredovisning 2014 visas i nedanstående tabell: 

Driftredovisning per nämnd, mnkr Prognos 

Budget Utfall Utfall Budget 
2014 Augusti helår avvikelse 

Landstingsstyrelsen 

-Hälso- och sjukvård -5143,7 -3548,9 -5363,7 -220,0 

-Central förvaltning -1619,0 -1050,0 -1655,0 -36,0 

-Finansförvaltningen -158,7 -67,3 -127,7 31,0 

-Hjälpmedel Landstinget Dalarna -55,3 -32,3 -49,7 5,6 

F astighetsnämnden -18,7 -16,4 -18,7 0,0 

SeNicenäm nden 2,0 -4,2 3,1 1,1 

Kultur- och bildningsnämnd -136,9 -88,4 -1 37,2 -0,3 

Tandvårdsnämnden -168,1 -110,4 -169,6 -1 ,5 

Tandvårdsnämnden, beställarenhet -31,3 -1 8,4 -31,3 0,0 

Patientnämnd -4,7 -2,8 -4,7 0,0 

Revision -5,7 -1,8 -5,7 0,0 

Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,3 -0, 1 -0,1 

Hjälpmedel Dalarna -2,5 0,6 -1 ,1 1,4 

Justering LsD BTV -3,8 0,0 0,0 3,8 

Summa nämnderna -7 346,4 -4 940,0 -7 561,4 -215,0 

Av tabellen framgår att avvikelsen för Hälso- och sjukvården är kraftig. Ekonomisk 
styrning av verksamheten har inte fullföljts. Även central förvaltning beräknas 
lämna ett underskott som uppgår till 36 mnkr vilket främst beror på ökade 
kollektivtrafikkostnader. Övriga nämnder redovisar smärre avvikelser. 

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning redovisas som vi noterat tidigare 
med förbättrad kvalitet och en förbättringspotential i delårsrappo1ten finns inom 
detta område. 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

h~udj__ 1-a
BESLUTSU NDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Ledning Fastighet 

Datum 2014-11-26 Sida 1 ( 1) 
Dnr LD13/02766 

Uppdnr 909 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Plan för internkontroll 2014, uppföljning 

Ordförandens förslag 
1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2014 ti ll 

protokollet. 

Sammanfattning 
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och 
relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som 
kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. 
b) Rapport internkontroll 2014. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingsfullmäktige har senast 2014-03-03, § 7, beslutat att fastställa 
reglementen för landstingets nämnder. Enligt reglementet åläggs varje 
nämnd enligt § 14 i reglementet att tillse att intern kontroll och uppföljning 
fungerar tillfredsställande. 

Fastighetsnämnden beslutade 2014-11-27, § 37, att fastställa plan för intern 
kontroll av nämndens ansvarsområde 2014. Enligt planen ska återkoppling 
ske årligen och redovisas för nämnden. 

Gjorda iakttagelser redovisas i bilagda rapport. 

Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, 
barnperspektiv, juridik, folkhälsa, medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA paragraf 10 kommer att äga rum 25 november 2014. 

Uppföljning 
Enligt nämndens reglemente ska varje års fastställd kontrollplan följas upp 
senast i november månad samma år. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

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

Handläggare 
Sjöberg Jan 

F örvaltningschef 
jan.sjoberg@ltdalarna.se 

023-49 00 43 



Landstinget Dalarna 
Landstingsfastigheter 

Internkontroll 2014, rapport 

Bakgrund 

2014-11-12 1 (3) 

Landstingsfullmäktige har senast 2014-03-03, § 7, beslutat om reglemente för 
fastighetsnämnden. I reglementet, § 14, fastslås att ansvaret för att den interna 
kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur uppföljningen av den interna 
kontrollen ska ske ligger på nämnden. 

Vid nämndens sammanträde 2013-11 -27, § 37, fastställdes den aktuella 
kontrollplanen för 2014. 

Nedan redovisas avsnitt för avsnitt de iakttagelser som har gjorts i samband med 
genomförd granskning. 

A. Projekt- och investeringsverksamhet 

En granskning har skett av sex slumpvis valda investerings- och underhållsprojekt. 
Processkedena följer byggprocessens indelning. 

Följande moment har granskats: 
1. Upphandling av konsulter och entreprenörer. Avrop ramavtal 

(konsulter/entreprenörer) och beställningar. 
2. Kontroll av leverantörer (Skatteverket, KFM mm). 
3. Projekt-, hyres- och efterkalkyler. 

De projekt som granskats är följande: 

Projekt nr 
1606 
1515 
2419 
2474 
3495 
3502 

Noteringar 

Benämning 
Falu lasarett, renovering hissar 
Falu lasarett, ombyggnad AVA 
Mora lasarett, sterilcentral 
Mora lasarett, anpassning arbetsterapi 
Ludvika lasarett, flytt av MIT 
Säters sjukhus, anpassning Oasen 

Granskningen enligt ovan visar på god följsamhet till gällande rutiner för två av de större 
projekten (>100 basbelopp) som granskats (projekt 1515 och 2474). Däremot finns det 
fortfarande brister och förbättringar att göra i övriga granskade projekt (främst 1606, 247 4 
och 3495) både när det gäller skriftliga beställningar/avrop och registrering av 
projektkalkyler i våra uppföljningssystem. 

B. Förvaltningsverksamhet 

a. Hyresavtal 
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Granskning av hyresavtal för sex styck stickprovsmässigt valda objekt/projekt. De 
objekt/projekt som granskats är följande: 

Projekt nr 
1606 
1515 
2419 
2474 
3495 
3502 

Noteringar 

Benämning 
Falu lasarett, renovering hissar 
Falu lasarett, ombyggnad AVA 
Mora lasarett, sterilcentral 
Mora lasarett, anpassning arbetsterapi 
Ludvika lasarett, flytt av MIT 
Säters sjukhus, anpassning Oasen 

Noteras bör, att hyresavtal saknas för projekt 1606 som är ett s.k. infrastrukturprojekt, 
dvs. inget hyresavtal kommer att upprättas eftersom hissar tillhör anläggningens 
gemensamma ytor och funktioner. Hyreskontrakt finns i övriga fall upprättade i de fall 
projekten är färdigställda och ianspråktagna. De avtal som finns är undertecknade av 
behöriga personer enligt delegationsordning och verkställighetsförteckning. 

b. Driftavtal 
Granskning av att driftavtal finns upprättade och undertecknade av behöriga personer 
enligt delegationsordning/verkställighetsförteckning. 

Följande anläggningar har granskats; 

• 001 Falu lasarett 
• 300 Ludvika lasarett 
• 558 Korpen, Hedemora 
• 950 Älvdalens vårdcentral 

Noteringar 

( 

Allt i enlighet med beslutad rutin , dvs. att driftavtal finns och att dessa är upprättade och 
påskrivna av behöriga. Dessutom har tillkommande kostnader, utöver avtalade ( 
ersättningar, följts upp. Avstämning sker varje månad att huvudboken stämmer gentemot 
driftavtalet. 

C. Personal/arbetsmiljö 

a. Arbetsmiljöronder 
Arbetsmiljörond för 2014 är planerad till december, men alltså ännu ej genomförd. 
Närmast föregående arbetsmiljörond genomfördes 2013-11-19. Arbetsmiljöronderna 
bekräftar en god arbetsmiljö. 

Noteringar 
Konstateras att rutin och beslutsrätt enligt verkställighetsförteckning har följts. 

b. Brand 
Kontrollmoment avser att följa upp att "Checklista brandskydd" är inrapporterad. 

Noteringar 
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Landstinget Dalarna 
La ndstingsfastig heter 2014-11-12 

Landst ingsfastigheter bedriver verksamhet på fyra orter/arbetsställen: 
• Landstingshuset, Falun 
• Mora lasarett 
o Avesta lasarett 
• Ludvika lasarett 

3 (3) 

lnrapportering har skett i enlighet med anvisat formulär för Landstingshuset och Ludvika 
lasarett, men inte för övriga två anläggningar. 

c. Anställningsvillkor/-förmåner för nyanställda 
Anställningsvillkor mm regleras i centrala avtal. Verksamheten hanteras enligt dessa 
avtal och med stöd av central HR-funktion. 

Noteringar 
Inga avvikelser noteras. 

D. Generella noteringar och förbättringsområden (A-C ovan) 

Skriftliga avropsbeställningar av konsulttjänster och entreprenörer saknas i några fall. I 
samtliga fall anlitas konsulter som vi har ramavtal med och där muntliga avrop har skett. 
Beställningarna ska dock enligt fastställd rutin bekräftas i projektspecifika 
avropsbeställningar. I något fall har direktupphandling tillämpats. 

Förslag till åtgärder: 
1. Fortsatta månadsvisa uppföljningar av fakturor som saknar skriftlig beställning/avrop. 

Dessa kommuniceras till fastighets- och ekonomichef och följs vid behov upp i 
Ledningsgrupp. 

2. Registrering av projektkalkyler i ekonomisystemet (RO) saknas i några fall (mindre 
projekt). Om kalkyler inte registreras försvåras uppföljningen av projekten för 
förvaltare, projektledare och andra i organisationen. Månadsvisa uppföljningar av 
projekt som saknar registrerad projektkalkyl i vårt uppföljningssystem. Dessa 
kommuniceras till fastighetschef och ekonomichef och följs vid behov upp i 
Ledningsgrupp. En ny projektdatabas håller på att utarbetas och som kommer att 
underlätta överblick och nödvändiga åtgärder. 

3. Särskilt uppdrag lämnas till brandsamordnare att aktualisera den bakomliggande 
rutinen för "Checklista brandskydd". 

Jan Sjöberg 
F astighetschef 
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BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Ledning Fastighet 

Datum 2014-11-26 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/03272 

Uppdnr 910 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Plan för internkontroll 2015 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa internkontrollplan 2015 för Fastighetsnämndens 

ansvarsområde. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har 2011 -06-14, § 99, och senast 2014-03-03, § 7, 
beslutat om reglemente för Fastighetsnämnden. I reglementet fastslås att 
ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur 
uppföljningen av kontrollen ska ske ligger nämnden. 

Planen är upprättad utifrån av landstingsstyrelsen fastställda 
kontrollområden samt den riskanalys som gjorts för nämndens 
ansvarsområde. 

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

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Internkontroll är en process som påverkas av verksamhetens styrelse, 
ledning och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig 
försäkran om att verksamhetens mål uppnås inom följande områden: 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 

• Tillförlitlig ekonomisk rapportering samt 

• Att tillämpliga lagar, förordningar och policys följs. 

Internkontroll påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till 
uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av verksamheten, och 
dess system för styrning och ledning. Internkontroll utgår från 
riskbedömningar av verksamheten, mål, arbetsrutiner och hjälpmedel samt 
kontroll i efterhand av att rutiner följs. 

Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, 
barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

, ... i 

Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 

Handläggare 
Sjöberg Jan 

.se Förvaltningschef 
Org.nr: 232100-0180 jan.sjoberg@ltdalarna.se 

023-49 00 43 



Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

BESLUTSUNDERLAG 
F astighetsnäm nden 

Datum Dnr 

2014-11 -26 LD14/03272 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 har genomförts 2014-11-25. 

Uppföljning 

Sida 

2 (2) 

Uppföljning av redovisade kontrollmoment ska redovisas senast i november 
2015 för nämnden. 



Landstinget Dalarna 
Landstingsfastigheter 

Intern kontrollplan 2015 för fastighetsnämndens ansvarsområde 

Fastställd av Fastighetsnämnden 2014-11-26, § x 

Kontrollområden/Process Kontrollmoment Kontrollansvar 

Uppföljning och analys 
A: Projekt- och 
investeringsverksamhet 
Upphandling av konsulter Beslutanderätt enligt delegations- Mona Cedergren 
och entreprenörer ordning/ verkställighetsförteckning och 

att regelverket följs, dvs. att 
upphandling sker enligt LOU och med 
stöd av ev. ramavtal samt att 
beställningar finns dokumenterade 
skriftligen 

" Att kontroll av leverantörer sker mot Mona Cedergren -
Skatteverk mm 

Projekt-, hyres- och Att kalkyler finns upprättade, utfall Mona Cedergren 
efterkalkyler redovisat och efterkalkyler 

analyserade. Att hyresavtal finns 
upprättade och är baserade på 
qällande hyressättninqsmodell 

B. Förvaltningsverksamhet 

Kontrollplan 2015 

Frekvens Omfattning/metod Rapportering till 

En gång Stickprov Fastighetschefen 
per år 6 nya projekt 

En gång Alla leverantörer Fastighetschefen 
per halvår 

En gång Stickprov Fastighetschefen 
per år 6 nya projekt 

2014-11-26 



Driftavtal 

Personal/arbetsmiljö 

Arbetsmiljöronder 

Brandskydd 

Mutor och bestickning 

Anställningar och 
anställningsförmåner 

Nyanställningar 

Granskning av tillkommande kostnader Carina Wikström En gång 4 slumpmässigt Fastighetschefen 
utöver avtalade (fasta) ersättninqar per år valda anläggningar 

Att Medarbetarhandbokens regler Kristina Öijer 
(avsnitt 2.2.1-2.2.6) efterlevs 

Att egenkontroll i form av "Checklista Kristina Öijer 
brandskydd" är inrapporterad 

Att information om policy och riktlinjer Kristina Öijer 
har lämnats till alla medarbetare minst 
en gång per år 

Att anställningsprövning sker och att 
Landstinqets reqler efterlevs 

Personalchef 

En gång Komplett 
per år 

En gång Alla arbetsställen 
per år 

En gång Alla arbetsställen 
per år 

En gång Alla 
per år 

F astig hetschefen 

Fas tig hetschefen 

Fastighetschefen 

F astig hetschefen 

Redovisade kontrollmoment ska redovisas senast november 2015 för Fastighetsnämnden. 

Kontrollplan 201 5 2014-11-26 



I~ Landstinget 
- DALARNA 

Fastighetsförvaltningen 
Ledning Fastighet 

Av c lA &.~ r:i 0 
BESLUTSUNDERLAG 
Fastig hetsnäm nden 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Datum 2014-11-26 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/03275 

Uppdnr 912 

Verksamhetsplan 2015-2018 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Fastighetsstrategi och verksamhetsplan 2015 för 

Fastighetsförvaltningen samt att notera avkastningskravet på 18,7 
mkr. 

2. Godkänna följande policydokument för Fastighetsnämndens 
ansvarsområde att gälla from 2015-01-01 och tillsvidare: 

a) Arkitekturpolicy 
b) Elhandelspolicy 
c) Hyresgästpolicy 
d) Kvalitetspolicy 
e) Miljöpolicy 
f) Policy mot mutbrott och bestickning 

Sammanfattning 
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling 
inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att 
tillhandahålla mark, lokaler och service som behövs för landstingets 
verksamhet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Policys 
c) Fastighetsstrategi och Verksamhetsplan 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Verksamhetsplanen baseras på en övergripande fastighetsstrategi med 
tillhörande styrdokument och styrkort för 2015. Av styrkortet framgår mål, 
indikatorer, mätetal och aktiviteter. 

Strategin är en vägledning för hur Landstingsfastigheters uppdrag och 
vision ska förverkligas. 

Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, 
barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

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 
Fastighetsnämnden 

Datum Dnr 

2014-11-26 LD14/03275 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-11-25. 

Uppföljning 

Sida 

2 (2) 

Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå 
följs resultat och utfallet vad gäller investeringar upp genom periodrapporter 
per februari, mars, maj och oktober samt genom delårsrapporter per april 
och augusti. Dessutom sker uppföljning genom ett årsbokslut per 31 
december 2015. 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Fastighetsförvaltningen 

Dokumentkategori 
Policy 

Dokument ID 
SLFDx 
Upprättare 
Jan Sjöberg 

Utgåvenummer 
5(4) 

Dlarienr: 
LD 14/0xxxx 

Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
2014-11-26 I 2014-11-25 2015-01-01 

Fastställare Gäller tom 
Fastighetsnämnden § xx/14 Tillsvidare 

ARJ(ITEl(TURPOLICY 

Viljeinriktning 
Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda 
funktionella utrymmen och service baserad på en hållbar samhällsutveck.ling. 

Policy för den estetiska utformningen av Landstinget Dalarnas byggnader samt lokal och 
naturmiljöer. Arkitektur och byggnadskonst är verksamheter med central betydelse för hur vi 
kan leva våra liv. Frågor om vardagslivets gestaltning och praktiska ftmktion är avgörande 

( välfärdsfrågor liksom omsorgen om vår gemensamma natm- och ku1turmi1jö som kräver 
särskild varsamhet. Omsorgen om våra gemensamma, offentliga, miljöer handlar också om 
demokrati och rättvisa i traditione11 mening. 

Landstinget Dalarnas byggnader, loka1er och natmmiljöer ska kännetecknas av omsorg och 
hög kvalitet vad avser arkitektur och formgivning. Det är Landstingsfastigheters uppgift att se 
till att de1ma ambition uppfylls. 

Hur uppnås viljeinriktningen? 
Detta kan vi göra genom att: 

• Verka för god arkitektur i byggande och förvaltning med syftet att skön.het, funktion 
och hållbarhet harmoniskt ska sanwerka. 

• Inför vaije projekt ska dess arkitekturmål/arkitektoniska ide formuleras och ingå som 
del i beslutsunderlaget. 

• Arkitektonisk kvalitet ska säla'as under projektets alla skeden så att estetik och 
formgivning ges bästa förutsättningar att utvecklas i projekten. 

• Förfoga över god beställarkompetens i arkitekturfrågor samt stärka och bredda 
intresset bland vår personal, brukare av lokaler och ägare för hög kvalitet och 
arkitekturens viktiga roll för helhetsupplevelsen. 

• Vår offentliga miljö ska genomsyras av ett professionellt arkitektoniskt 
helhetstänkande och att estetiska och kulturhistoriska värden i befintliga miljöer alltid 
tillvaratas och vårdas samt om möjligt förstärks. 

Vem ansvarar? 
Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets innehåll och 
uppföljning. Kopplat till policyn finns framtagna riktlinjer som tydliggör hm policyn kan 
förverkligas. Riktlinjerna är fastställda av förvaltningschef och ansvaret för att dessa 
genomförs följer beslutad delegations- och verkställighetsordning. 

Viktiga begrepp och förklaringar 

Utskriftsdatum: 2014-10-2 1 13:07:00 

4.1.1.1 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Dokumentnamn Arkitekturpolicy 
Dokument ID 

Arkitektur 

Byggnadskonst 

Interna styrande dokument 
B yggprocessen 
Delegeringsbestätmnelser 
V erkställighetsansvar 
Dokumentstyrning -

_ Dokumentationsprocessen 
Förändring av verksamhet 

Externa styrande dokument 

Utgåvenr 4 Sida 2 (4) 

Arkitektur avser allt mänskligt byggande och 
formande av den fysiska miljön 
Sedan århundraden tillbaka har med arkitektur i 
allmänhet menats konsten att bygga. Arkitektm var 
gestaltningen av byggnadsverk, konsten att bygga, 
därav uttrycket konst. 

---------~ 

-
länk 

-- --
(länk) 
(länk) 

- -

~ 
~-

- ---- --------
I Plan- och bygglagen 

----------'------------------------' 

Stöddokument 

Utskriftscla tum: 2008-06-12 

( 



lll Landstinget 
Il) DALARNA 

Fastighetsförvaltningen 

Dokumentkategori 
Policy 

Dokument ID 
PLFDx 
Upprättare 
Jan Sjöberg 

Utgåvenummer 
5(4) 

Diarienr: 
LD 13/02812 

Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
2014-11-2612014-11-25 2015-01-01 

Fastställare Gäller tom 
Fastighetsnämnden § xx/14 Tillsvidare 

ELHANDELSPOLICY 

Viljeinriktning 
Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda 
funktionella utrymmen och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. 

Elhandelspolicyn anger imiktningen för hur elhandel ska bedrivas i Landstinget Dalarna. 
Följande förutsättningar ska beaktas i samband med elanskaffning: 

• Konkurrenskraftiga prisnivåer över tiden 
0 Riskspridning genom kontrollerade inköp av elmarlrnadens olika produkter 
• Kontrollerad kostnadsutveckling genom systematisk uppföljning av budget och 

prognostisering 
Efterfråga 100 procent förnybar och ursprungsmärkt energiråvara 

Hur uppnås viljeinriktningen? 
Med hänsyn till ovanstående skall el köpas successivt och därmed säkerställas i en s.k. 
kraftportfölj. All elhandel i Landstinget Dalarna ska gå via kraftportföljen. Elhandel får endast 
utföras för det fysiska behovet för landstingets verksamheter. Handel med el, s.k. trading, är 
inte tillåten. Försäljning av el får endast utföras i situationer när det fysiska kraftbehovet 
förväntas minska. All inköpt el skall i nfötid, 1-2 år, vara prissäkrad i svensk valuta. 

Vem ansvarar? 
Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets innehåll och 
uppföljning. Kopplat till policyn finns framtagna riktlinjer (krafthandelsinstruktion) som 
tydliggör hur policyn kan förverkligas. Riktlinjerna är fastställda av förvaltningschef och 
ansvaret för att dessa genomförs följer beslutad delegations- och verkställighetsordning. 

En elkraftgrupp finns med ansvar att inhandla el, bevaka elleveransavtal samt följa 
utvecklingen på elmarlmaden. Elkraftgruppen består av representanter från Landstinget 
Dalarna med telrnisk och ekonomisk kompetens. Till gruppen adjungeras vid behov extern 
kompetens samt representanter från aktuell leverantör. Elkraftgruppen ansvarar för en 
krafthandelsinstruktion som tydliggör gällande strategier, leverantörens åtagande, 
ansvarsfördelning, risldrnntering tmn. Krafthandelsinstruktionen skall stämmas av vid 
återkommande möten i elkraftgruppen. Elkraftgruppen lämnar förslag om eventuella 
ändringar med hänsyn till marlrnadsläge, ändrade strategier etc. 

Årlig åtenappo1tering om eillandeln och elkraftgruppens arbete till nänmden. 

Viktiga begrepp och förklaringar 
ftiIBllcielSinstrukti o n Text .. . 
tportfölj 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Text .. . 

Utskriftsdatum: 2014- 10-21 13:09:00 

4.1.1.2 



I~ Lcmdstinget 
Il DALARNA 

Dokumentnamn Elhandelspolicy 
Dokument ID Utgåvenr 5 

[ i 
Interna styrande dokwnent 
I(l·afthandelsinstruktion 

-

Energiplan 2010 
I?elegeringsbestämmelser 
V erkställighetsansvar 
Dokumentstyrning __ 

--
Dokumentationsprocessen 
Förändring av verksamhet 

Exteina styrande dokument 
Plan- och bygglagen 

Stöddokument 
-1 

Länk Instruktion 
(Länk) Energiplan 2010 
(Länk) 

-------

-

Sida 2 (4) 

-

- -
I - - - --

-- - ---
- --

- - -

--_j 

Utskriftsdatnm: 2008-06-1 2 



I~ Landstinget 
111 DALARNA 

Dokumentkategori 
Policy 

Utgåvenummer 
4 

Diarienr: 
LO 14/0xxxx 

Fastighetsförvaltningen 

Dokument ID 
SLFDx 
Upprättare 
Jan Sjöberg 

Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
2014-1 1-26/ 2014-11-25 2015-01-01 

Fastställare Gäller tom 
Fastighetsnämnden § xx/14 Tillsvidare 

HYRESGÅ.STPOLICY 

Viljeinriktning 
Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda 
funktionella utrymmen och service baserad på en hållbar samhällsutveckling och i syfte att 
erhålla nöjda hyresgäster. 

Hur uppnås viljeinriktningen? 
Detta kan vi göra genom att: 

• Alla hyresgäster ska behandlas på affärsmässiga grnnder baserat på ägarens 
långsiktiga avkastningskrav. Oavsett om det är en privat entreprenör eller landstinget 
som är kund ska konkurrensneutralitet råda. 

• Våra relationer med hyresgästerna ska präglas av en generös syn på hyresgästernas 
behov av förändringar i lokalutnyttj andet under avtalstiden, samtidigt som 
fastigheternas generella användbarhet och långsiktiga avkastningsförmåga beaktas. 

• Hyressättningen ska baseras på ett marlmadsmässigt synsätt, med hyresnivåer som tar 
hänsyn till lokalernas användningssätt, standard, skick och läge. 

• Samverka med hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan. 
Aktiviteter inom områdena information och samverkan, energi och inomhusmiljö, 
materialval och avfallshantering ska prioriteras (Miljökontrakt/Gröna hyresavtal). 

Vem ansvarar? 
Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets innehåll och 
uppföljning. Kopplat till policyn finns framtagna riktlinjer som tydliggör hur policyn kan 
förverkligas. Riktlinjerna är fastställda av förvaltningschef och ansvaret för att dessa 
genomförs följer beslutad delegations- och verkställighetsordning. 

Viktiga begrepp och förklaringar 
Gröna hyresavtal 

Miljökontrakt 

Kundundersölrningar 

Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan 
hyresvärd och hyresgäst o matt åtgärder ska vidtas för 
att bibehålla eller förbättra lokalens miljömässiga 
prestanda __ 
Landstingsfastigheters miljökontrakt med hyresgäster 
syftar t ill att uppnå en optimal resurshushållning och 
en god inomhusmiljö, d.v.s. en hållbar utveckling 
Landstingsfastigheter genomför regelbundet 
undersökning om lokalhyresgästernas värderingar av 
sina lokaler och Landstingsfastigheters service 

Utskriftsdatnm: 2014-10-2 1 12:52:00 

4.1.1.3 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Dokumentnamn Hyresgästpolicy 
Dokument ID 

Interna styrande dokwnent 
Principer hyressättni_n=g ___ _ 

Utgåvenr 3 

Länk dokument 
(länk) 
(länk) 

Sida 2 (4) 

Delegeringsbestämmelser 
Verkställighetsansvar 
Dokumentstyrning 

----- - --- - ----

Dokum entati onsprocessen 
Förändring av verksamhet 

L ---'----

Externa styrande dokument l Hyresiag_e1_1 ______ ___ --+-r----
Stöddokw11ent 

L_ 

---=-=i 

Utskri l'tstlnlum: 2008-06-12 



Dokumentkategori 
Policy 

Utgåvenummer 
5(4) 

Diarienr: 
LD 13/02812 

Fastighetsförvaltningen 

Dokument ID 
SLFDx 
Upprättare 
Jan Sjöberg 

Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
2014-11-26 I 2014-11-25 2015-01-01 

Fastställare Gäller tom 
Fastighetsnämnden § xx/14 Tillsvidare 

J(V ALITETSPOLICY 

Viljeinriktning 
Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnverksamhet erbjuda 
funktionella utrymmen med service baserad på en hållbar samhällsutveckling. Vi ska sträva 
efter att ständigt utveckla och förbättra oss för effektivisering i alla delar av verksamheten. 

Hur uppnås viljeinriktningen? 
Kundtillfredsställelse är nyckeln till vår framgång. Vi vinnlägger oss därför om att: 

• Lyssna på våra kunder 
0 Göra det lätt att samarbeta med oss 
0 Göra rätt saker riktigt 
0 Hålla givna utfästelser 

En produktiv och stimulerande arbetsmiljö är väsentlig för vår fortsatta framgång. Vi 
vinnlägger oss därför att: 

Arbeta som ett lag 
0 Uppmärksamma och uppmuntra framgångar 
0 Ha trevligt 
• Trivas och vara stolta över vårt arbete 
0 Engagera medarbetarna i att finna bättre sätt att utföra det dagliga arbetet 

Vem ansvarar? 
Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets innehåll och 
uppfö ljning. Kopplat till policyn finns fran1tagna riktlinjer som tydliggör hur policyn kan 
förverkligas. Riktlinjerna är fastställda av förvaltningschef och ansvaret för att dessa 
genomförs följer beslutad delegations- och verkställighetsordning. 

Viktiga begrepp och förklaringar 
Hållbar samhällsutveckling 

Kärnverksamhet 

-

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara 
vattnens, jordens och ekosystemens 
produktionsförmåga och att minska negativ påverkan 
på naturen och mäm1iskors hälsa. Man talar om tre 
olika dimensioner: 

ca Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet 
~Ekologisk hållbarhet 

Landstingets kärnverksamheter är: 
o Hälso- och sjukvård 

Utskriftsdatum: 20 14-10-21 13:11 :00 

4.1.1.4 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Dokumentnamn K vali tetspo 1 icy 
Dokument ID Utgåvenr 4 

--

• Tandvård 

• Kultur och bildning 

-
-

Interna styrande dokument 
~ 

Delegerings bestämmelser (länk) 
V erkställighetsansvar (länk) 
Dokumentstyrning_ 
Dokumentationsprocessen -
Förändring av verksamhet - - - -

Externa styrande dokument 

Stöddokument 

Sida 2 (4) 

---
( 

( 

Utskriftsllatum: 2008-06-12 



lll Landstinget 
Il DALARNA 

Dokumentkategori 
Policy 

Utgåvenummer 
6(5) 

Diarienr: 
LO xxlxxxx 

Fastighetsförvaltningen 

Dokument ID 
SLFDx 
Upprättare 
Jan Sjöberg 

Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
2014-11-26 I 2014-11-25 2015-01-01 

Fastställare 
Fastighetsnämnden § xx/14 

Gäller tom 
Tillsvidare 

MILJÖ POLICY 

Viljeinriktning 
Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda 
funktionella lokaler och service baserad på en ekologiskt hållbar utveckling. Vi ska sträva 
efter att ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att minska miljöbelastningen och 
förebygga föroreningar. 

Hur uppnås viljeinriktningen? 
Genom att: 

• Verka för att landstingets och egna miljömål uppfylls. Lagar och andra krav inom 
miljöområdet utgör minimikrav. 

0 Effektivisera användningen av energi och natmTesurser, speciellt icke förnyelsebara. 
• Välja telmik och lösningar som är resurssnåla sett ur ett livscykelperspektiv. 
0 Undvika varor som innehåller miljöfarliga eller hälsoskadliga ämnen. 
• Sprida och fördjupa kunskaperna om vårt arbete för en ekologiskt hållbar utveckling 

hos medarbetare, hyresgäster och leverantörer samt andra intressenter. 
• Ställa milj öla-av vid upphandling. 

Vem ansvarar? 
Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets ilmehåll och 
uppföljning. Kopplat till policyn finns framtagna riktlinjer som tydliggör hur policyn kan 
förverkligas. Riktlinjerna är fastställda av förvaltningschef och ansvaret för att dessa 
genomförs följer beslutad delegations- och verkställighetsordning. 

Viktiga begrepp och förldaringar 
Ekologiskt hållbar utveckling 

Förnyelsebar 

Ekologi är vetenskapen som behandlar samspelet 
mellan de levande organismerna och den miljö de 
lever i. 
Förnybar resurs är en naturlig resurs som töms 
långsammare än den fylls på. En resurs måste ha ett 
sätt att återhämta sig för att kmma kallas förnybar. 

f--~~~~~~~~~~~~~~-t--..-~~~~~~ 

Är en metod för att beskriva en helhetsbild av hur Livscykelperspektiv 

~~~~~~~~~~~-

! Miljöbelastning_ I 

stor den totala miljöpåverkan är under en produkts 
livscykel från råvaruutvinning, via 
tillverlmingsprocesser och användning till 
avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all 
energ_i!!g~g i mellanleden. 

lltskriftsdatum: 2014- 10-2 1 13: 12:00 

4.1.2.5 



I~ Landstinget 
- DALARNA 

Dokumentnamn Miljöpolicy 
Dokument ID 

Styrande dokument 
Miljöledningssystem (länk) 
Delegerings bestämmelser -- (länk) 
Verkställighetsansvar 
Riktlinjer --
Dokumentstyrning - --
Dokumentationsprocessen 

- - ---

Externa styrande dokument 

I Miljöbalk _ I 

Stöddokument 
L_ -

Utgåvenr 5 Sida 2 (4) 

- -

-----

--
-

( 

Utskriftsdatum: 2008-06-1 2 



( 

I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Fastighetsförvaltningen 

Dokumentkategori 
Policy 

Dokument ID 
PLFDx 
Upprättare 
Jan Sjöberg 

Utgåvenummer 
5 (4) 

Diarienr: 
LO xx/xxxx 

Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
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MUTBROTT OCH BESTICJ(NJNG POLICY 

Viljeinriktning 
Lanclstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda fu nktionella 
utrymmen och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. 

Offentlig förva ltning arbetar på medborgarnas uppdrag. Vi som är verksamma i den har ett 
särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i 
övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt rubbas inte medborgarnas 
förtroende och rättssamhället försvaras och stärks. 

Hur uppnås viljeinriktningen? 
Detta lägger ett stort ansvar på var och en av oss att; 

• Uppträda och hand la på ett sådant sätt att vi vinner medborgarnas respekt 
• Inta en strikt hållning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av 

otillbörliga gåvor, resor och annat 
• Inte anlita e ller samarbeta med oseriösa aktörer 
• Vara informerad om vil ka lagar och regler som gä ller vid mutbrott och bestickning samt 

vad påföljden kan bli för den som bryter mot dessa lagar och regler 
• Anmäla misstanke om eller upptäckt av mutbrott eller bestickning 

Vem ansvarar? 
Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för pol icydokumentets innehå ll och uppföljning. 
Kopplat till policyn finns framtagna riktlinjer som tydliggör hur policyn kan förverkligas. 
Riktlinjerna är fastställda av förva ltningschef och ansvaret för att dessa genomförs följer beslutad 
de legations- och verkställighetsordning. 

V'I . b 1 <tu!a egrepp oc h i .. kl or armgar 
Bestickning Bestickning föreligger om en viss person, 

lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller 
aiman otillbörlig belöning till en arbets- eller 
uppdragstagare för denne själv eller annan 
för tjänsteutövningen 

Korruption Konuption är missbruk av ämbete eller 
aiman förtroendeställning till egen vinning, 
främst genom tagande av mutor eller 
givande av mutor (bestickning). 

Muta Mutbrott föreligger om en viss person, tar 
emot, utlovas eller begär en muta eller 
annan otillbörlig belöning för sig själv eller 
för atman för sin tjänsteutövning. 
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Fastighetsstrategin pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insat

ser inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för att till

handahålla mark, lokaler och service som behövs för landstingets verksamhet. 

En viktig utgångspunkt för all planering, utveckling och styrning är att det finns en ge

mensam bild av förutsättningar och ambitionsn ivåer för verksamheten. Detta doku

ment beskriver i korthet organisationen, dess verksamhet, vad den skall åstadkomma 

och vilka planer som finns för att detta ska bli verklighet, dvs. uppdrag, vision, verk

samhetside och övergripande mål. För det andra redovisas kortfattat även de fysiska 

resurser som står till förfogade, dvs. egna fastigheter och inhyrda lokaler samt även 
vilka strategiska partners i form av konsulter, entreprenörer och andra leverantörer 

som förväntas bidra till måluppfyllelsen. 

2. Vad förväntas? Uppdrag och verksamhetside 

2.1 Uppdraget från huvudmannen 
I gälla nde landstingsplan slås fast att Landstinget Dalarna ska kännetecknas av en eko

nomi i balans som tillsammans med en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet 

ska ge förutsättningar för att Landstinget Dalarna ska nå visionen om en vård för alla. 

Landstingsfastigheter har fullmäktiges uppdrag som stödorganisation att förvalta 

Landstinget Dalarnas fastigheter inklusive att bedriva långtidsplanerat underhåll i syfte 

att bibehålla funktion och värden. I detta ligger också uppgiften att som byggherre 

verkställa de investeringar i fastigheter som beslutas av landstinget samt att hålla fas

tighets- och anläggningsregister. 

Huvudmannens uppdrag har formulerats i dels fastighetsnämndens reglemente och 

dels årligen i landstingets övergripande verksamhetsplan den s.k. Landstingsplanen 

och t illhörande Finansplan. Planerna fastställs av Landstingsfullmäktige vid två tillfällen 

under året, i juni och i november. Information om inriktning och utveckling för lands

tingets kärnverksamheter finns att läsa i landstingets Verksamhetsplan 2015-2018 och 

Finansplan för motsvarande period (se 2.4). 

Fastighetsnämndens/Landstingsfastigheters uppdrag är sammanfattat i fem punkter, 
nämligen: 

• att tillgodose landstingets behov av lokaler såvä l förhyrda som eget ägda och 
att i dessa frågor svara för samordningen med övriga organ inom landstinget, 

• att svara för investeringar i fastigheter och de uppgifter som har samband 
med denna och den kommunala fysiska planeringen, dvs. byggherrerollen och 
i det sammanhanget svara för utredningar och samordning med berörda organ 
inom och utom landstinget, 

• att svara för förva ltningen av landstingets fastighetsbestånd och att verksam
heten ska präglas av kostnadseffektivitet, 
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• att bevaka och ta initiativ i strukturfrågor inom fastighetsbestånd och lokalför
sörjningen som avser landstingsverksamheten, 

• att ansvara för landstingets övergripande energiförsörjning och bevaka och ta 
initiativ i frågor som rör dess effektivisering 

I uppdraget att tillhandahålla lokaler för landstingets olika verksamheter ingår även all 

extern förhyrning. 

2.2 Vision 
Landstingsfastigheter tillhör de ledande i Sverige som lokalhållare och fastighetsförval

tare. Det innebär att vi genom att vara en professionell servicepartner strävar mot att: 

• Säkerställa tillgång på lokaler som skapar samhällsnytta. 

• Våra hyresgäster tillhör de mest nöjda. 

• Vara ledande i ett nationellt perspektiv gällande energi/miljöeffektiv drift av 

samhällsfastigheter. 

• Vara en tydlig strategisk resurs i landstingets lokalförsörjning. 

• Vara en attraktiv arbetsplats där arbetsmiljön kännetecknas av stort engage

mang och tydliga befogenheter och ansvar. 

• Vara ett föredöme inom branschen. 

2. 3 Verksamhetside 
Landstingsfastigheter ska för verksamheter inom landstingets kärnområden erbjuda 

funktionella utrymmen och service baserad på en hållbar samhällsutveckling. 

2.4 Övergripande planer och strategier 
Landstingsfullmäktige har 2013-09-23 fastställt en framtidsplan för landstinget med 

sikte på 2025. Planen har sedan 2014 legat som underlag för verksamhetens inrikt

ning. 

Som underlag för lokalförsörjningsplaner (LFP) redovisar landstingets olika verksam

heter löpande sina behov av nya eller anpassade lokaler baserat på en fastställd bygg

/lokalför-sörjningsprocess. Behov redovisas i en s.k. VBL (verksamhetsbeskrivning för 

lokalförändring) som sammanfattas i förvaltningsvisa lokalförsörjningsplaner. Sam

manställda lokalförsörjningsplaner/VBL utgör underlag för beredning och prioritering 

av investeringsplanen (IP), som årligen fastställs av landstingsfullmäktige. Planen om

fattar fyra år, varav år ett utgör budget för investeringar och övriga tre år är plan. 

För Landstingsfastigheters ansvarsområde finns anläggningsvisa fastighetsutvecklings

planer (FUP) för samtliga sjukhusområden i länet som visar på möjliga lösningar för att 

möta hälso- och sjukvårdens framtida behov av lokaler. Med tanke på den ökande för

ändringstakten i framförallt hälso- och sjukvården så ökar även behovet av följsamhet i 

fastighetsutvecklingsplanerna, dvs. uppdateringar med relativt korta tidsintervall. Pla

ner finns för sjukhusen i Avesta, Falun, Ludvika och Mora. 

( 
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Tekniska försörjningsplaner (TFP) kompletterar fastighetsutvecklingsplanen och har 

fokus på strategiska systemlösningar för teknisk infrastruktur. 

Planen för fastighetsunderhåll (PU) anger vilka underhållsåtgärder som bör genomfö

ras, när de ska genomföras och en bedömning av hur mycket de kommer att kosta . 

Landstingets ambitioner för att främja en hållbar energianvändning på lång och kort 

sikt finns redovisade i Energiplan 2010, som fastställts av fast ighetsnämnden i april 

2011. Energiplanen (EP) redovisar en strategi för att öka energiprestanda i fastighets

beståndet och därmed bidra till att de nationella klimatmålen nås. Planen är tidsatt 
och har tydliga långa och korta mål. 

VP 
(Verksamhetsplan) 

j Ansvarig för att hålla respektive planer 
uppdaterade är; 
- Landstingsfastigheter 
- Verksamhet/förvaltning 
- Centralförvaltningen 

FUP 
(Fastlghetsutveckllngsplan) (Teknisk försörjnlngsplan) 

EP 
(Energiplan) 

Figur 2.4 Planer lokalförsörjning och förvaltning 

2. 5 Strategiska mål 201 5-201 8 

PU 
(Planerat underhåll) 

För att nå den övergripande visionen (2.2) har strategiska mål formulerats för fyra 

l valda perspektiv enligt nedan: 

2.5.1 Kund-/medborgarperspektivet 
KL Nöjda kunder, dvs. xxx. 

K2. Lokaler och fastighetsanknuten service erbjuds som skapar samhällsnytta 
genom att vara ändamålsenliga och samtidigt främjar en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. 

2.5.2 Process- och utvecklingsperspektivet 
Pl. Huvudprocesser stödjer på ett effektivt sätt vision och verksamhetside, dvs. 
skapar nytta för våra kunder och samhället. 
P2. Stödprocesser stödjer på ett effektivt sätt huvudprocesserna. 
P3. Ledningsprocesser leder till att verksamheten utvecklas i önskad riktning. 
Ui. Hållbar samhällsutveclding - socialt, ekonomiskt och miljömässigt - är en 
naturlig del av verksamheten. 

2. 5. 3 Medarbetarperspektivet 
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Ml. Ny kunskap, relevant forslrning och utveckling implementeras löpande i 
verksamheten. Ständigt lärande är i fokus. 

2.5.4 Ekonomi-/huvudmannaperspekt ivet 
E1. Förvaltningen av Landstinget Dalarnas fastigheter sker kostnadseffektivt och 
med god hushållning av resurser. 
E2. Investeringar genomförs utifrån givna förutsättningar och med effektivt ut
nyttjande av egna och tilldelade resurser. 

2.6 Korta mål 
Mål och handlingsplaner på kort sikt (1 år) redovisas i verksamhetens ba lanserade 

styrkort. Målen utgår från de strategiska mål som redovisas under 2.5. 

I huvudmannens uppdrag (se 2.1) til l Landstingsfastigheter ingår bl.a. att förvalta 

Landstinget Da larnas fast igheter kostnadseffektivt. Fokus är att behålla en placering 

bland de fem bästa landstingen vad gäller kostnadsnivån enligt SKL: s nyckeltal för fas

t ighetsdrift och sköt sel. Detta arbete fort sätter även under kommande år. 

Den kanske största utmaningen att hantera de närmaste åren är att genomföra den 

investeringsplan för fastigheter som fullmäktige fastställt. Som framgår av diagram ne

dan är investeringsnivån även med historiska mått mätt ovanligt hög den kommande 

planperioden. 
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Diagram 2.6 Underhåll och investeringar 1994-2018 (prognos 2014 och plan 2015-

2018 fastställd av Lf i november 2014). 
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3. Hur ska det förverkligas? Översiktlig beskrivning av verksamhet 
och angreppssätt 

3.1 Kunder /kundgrupper och deras behov och förvänt ningar 
Våra viktigaste kunder/ hyresgäster är: 

• landst ingets kärnverksamheter (hälso- och sjukvård, tandvård, kultur och sko-

lor) 

• serviceverksamheter inom landstinget 

• länets kommuner 

• privata vårdgivare och serviceföretag med landstingsuppdrag 

Vid uthyrning av vakanta lokaler vänder vi oss främst till tjänsteföretag och andra 

vårdgivare. För närvarande är andelen hyresintäkter utanför landstingskoncernen ca 

14 procent fördelat på cirka 370 landstingsinterna hyresgäster och 90 externa. Sett t ill 

den uthyrda ytan är 15 procent av hyresgästerna extern, dvs. inte landstingsverksam-

( het. 

3.2 Vikt igaste tjänster 
• Lokalförsörjning via; 

o befintliga ägda lokaler 

o nyprodukt ion, ombyggnad, rivning (byggherre) 

o inhyrning (externt hyrda lokaler och bostäder) 

o fastighetsförvärv/försäljning 

• Servicetjänster i form av; 

o fastighetsanknuten service samt 

o verksamhetsanknuten service när hyresgästerna så önskar 

• Ekonomisk- och teknisk förvaltning; 

o företräda landstinget i dess roll som fastighetsägare genom långsiktig 

och strat egisk planering av fastighetsinnehav 

o uthyrning av lokaler och bostäder, inklusive upprättande och bevak

ning av hyresavtal 

o underhåll, drift- och skötselåtgärder på byggnader och deras tekniska 

system i syfte att erbjuda funktionella lokaler med god inre och yttre 

miljö 

o ansvar för förbrukningsmedia (värme, kyla, el och vatten) och energi

hushållning 

o risk-/ försäkringsadministration fysiska anläggningar 

I ovanstående tjänster ingår även: 

• lokalplanering/-programmering 

• fastighetsinformation (anläggningsregister, fastighetsutvecklingsplaner (FUP), 

tekniska försörjningsplaner (TFP), förvalt ningsplaner, ritningar osv.) 

• fysisk säkerhet/ riskhantering 

• miljökontrakt/gröna hyresavtal/energieffekt ivisering 
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Ovanstående tjänster erbjuds som fastighetsanknuten service till lokaluthyrningen 

och ingår i hyran. 

När det gäller verksamhetsanknuten service (städ, vaktmästeri, transporter osv.) sker 

leverans i huvudsak via Landstingsservice eller via extern leverantör upphandlad direkt 

av den aktuella verksamheten/hyresgästen. 

Byggprocessen är av central betydelse för att kunna tillhandahålla ändamålsenliga lo

kaler. Processen utgår från en verksamhets behov av lokaler för sin verksamhet och 

leder fram till det färdiga byggnadsverket, dvs. innefattar både utredning, produktbe

stämning och produktframställning (se 3.5.1). 

3. 3 Lagar och förordningar av speciell betydelse 
Förutom kommunallagen reglerar i huvudsak följande lagar vår verksamhet: 

• Plan- och bygglagen (PBL) reglerar vår byggverksamhet. 

• Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar vår upphandlingsverksamhet. 

• Miljöbalken (MB) som reglera r vårt miljöansvar. 

• Arbetsmiljölagen (AML) som innehåller regler om skyldigheter för arbetsgivare 

och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

• Hyreslagen (JB kap 12) som reglerar vår externa hyresverksamhet. 

3.4 Värderingar 
De grundläggande värderingar och beteenden som vår verksamhet baseras på är: 

• l<undorientering 

• Långsiktighet 

• Allas delaktighet och Engagemang 

• Ständiga förbättringar 

( 

( 

För att vara framgångsrika och av hyresgästerna uppfattas som enastående är det ( 

strategiskt viktigt för oss att: 

• Vara tillgängliga, vilket för oss innebär att vi är möjliga att nå inom de tidsra

mar som kunden anser rimligt. Vi ska vara lyhörda och ha förmåga att lyssna 

på kundens problem. Kundnytta och kundnöjdhet är nyckelord. 

• Vara engagerade, vilket för oss innebär att kunden ska uppleva att vi känner 

delaktighet i problemet och visar att vi kommer att lösa det till full belåtenhet 

inom överenskomna tidsramar. 

• Ha kompetens, vilket för oss innebär att kunden inte ska behöva vända sig till 

någon annan för att få en bra lösning inom vårt kompetensområde. Vi har för

måga att lösa problemet baserat på en helhetssyn. 

• Vara pålitliga, vi lket för oss innebär att givna löften och utfästelser ska hållas. 

Dialogen med kunden är viktig för att denne ska känna tillit till oss. 

Vår ledstjärna 

Till nytta för vården 
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Nedanstående diagram redovisar hur loka lernas andel av landstingets totala kostnader 
successivt har minskat. Med tanke på de stora investeringsbehov landstinget står inför 

kommer den redovisade trenden att successivt brytas i takt med att investeringar ge

nomförs och lokalernas andel därmed att öka. 
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Diagram 3.4 Lokalernas andel av landstingets totala kostnadsmassa (%) 

3.5 Verksamhetens processtruktur 
Följande huvudprocesser har definierats: 

• Tillhandahålla utrymmen inkl. fastighetsanknuten service 

och som interna stödprocesser definieras: 

• kontorsservice 

• ekonomiservice 

• kompetensförsörjning 

• upphandling 

• expertstöd inom juridik, teknik, fastighetsdrift, miljö mm 

Dessutom finns processer för ledning/styrning av verksamheten. 

3. 5. 1 Byggprocessen 
En central process i vår samverkan med våra hyresgäster är den s.k. Byggprocessen. 

Processen syftar till att med kvalitet och effektivitet leverera utrymmen som stödjer 

hyresgästens verksamhet. Processen inträffar återkommande under ett byggnadsverks 

livscykel så snart större insatser planeras. Den gäller såvä l vid själva produktionen av 

byggnadsverket som vid ombyggnad och renovering eller återuppförande efter riv

ning. 

För investeringsprojekt har en mer systematisk metod, Byggprocessmätning, för upp

följning av kundnöjdheten etablerats. Metoden utvecklas successivt och används i allt 

fler investeringsprojekt. 

3.6 Organisations- och ledningsstrukt ur 
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Verksamheten är sedan 2011 organiserad som en förvaltning, Landstingsfastigheter, 

och rapporterar till en Fastighetsnämnd (FN). Fastighetsnämnden har det politiska an

svaret för fastighetsförvaltning och lokalförsörjning inom landstinget. I ansvaret ingår 

att säkra att värdet på landstingets fastigheter upprätthålls. 

Landstingsfastigheters organisation är utformad som en matrisorganisation och be

mannad utifrån uppdraget att långsiktigt och strategiskt agera som fastighetsägare 

och hyresvärd. Principen är att den egna bemanningen ska ha fokus på de funktioner 

som är strategiska i rollen som kompetent beställare och byggherre. Medan förvalt

ningen bedrivs i egen regi, är fastighetsskötseln och underhållet upphandlade tjänster. 

Organisationen hade 27 medarbetare vid utgången av år 2014. 

Våra hyresgäster möts av en organisation som är indelad i tre geografiska förvaltnings

distrikt: 

• Norra distriktet omspänner kommunerna Mora, Vansbro, Malung-Sälen, Leks

and, Rättvik, Orsa och Älvdalen. 

• Mellersta distriktet omsluter Fa lu, Borlänge och Gagnefs kommun. 

• Södra distriktet omfattar kommunerna Ludvika, Avesta, Säter, Hedemora och 

Smedjebacken. 

En ansvarig förvaltare svarar för verksamheten mot våra hyresgäster inom respektive 

distrikt. Distrikten har bemanning stationerad i Falun, Mora och Ludvika. Till distrikten 

finns även särskilda teknikförvaltare kopplade. 

Till stöd för distrikten och ledning finns i organisationen specialistkompetenser inom; 

ekonomi/administration, förvaltning/analys/avtal, byggherrestöd och teknik. 

Förvaltningsstöd/ 
Analys-avtal 

Byggherrestöd 

Teknikstöd 

Ekonomistöd/ 
administration 

Figur 3.6 Landstingsfastigheters organisation 

3. 7 Styrningsprinciper för upplåtelse av lokaler 

FC/Stab 

Landstinget tillämpar internhyra vid upplåtelse av lokaler. Syftet är att uppenbara för 

nyttjarna att lokaler kostar, undvika nybyggnader och att effektivisera användningen 

av befintliga lokaler. Hyresgäster är olika enheter inom landstinget som tex medicin

klinik, vårdcentral och hyresvärd är Landstingsfastigheter. 

Vid hyressättning av ett hyresobjekt tillämpas s.k. anpassad schablonhyra. Jämfört 

med marknadshyra eller kostnadsbaserad hyra är schablonhyran stabil över tiden och 



( 

Landstinget Dalarna 

Landstingsfastigheter 2014-11-06 10 (15) 

varierar inte på samma sätt som marknadshyra eller självkostnad. Hyran är differentie

rad för olika lokal-typer där hänsyn tas till olika lokalers installations- och utrustnings

grad . Vid hyressättningen anpassas hyran med hänsyn till lokalens geografiska läge. 

Lokaler i de större tätorterna har en högre hyra än lokaler i mindre tätorter. Hänsyn 

tas till lokalernas standard i de fall man inte avser att åtgärda inom närmaste tiden. 

Normalt justeras hyran årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex 
{l<PI). 

I hyran ingår kostnader för värme, el, vatten, avfa llshantering, fastighetsskötsel och 

fastighetsunderhåll, försäkring av egendom, skalskydd och städning av allmänna ytor. 

Hyresavtalet kan även omfatta service i form av städning av verksamhetslokaler, re

ceptionstjänst, omhändertagande av kasserad utrustning, snöröjning av leasingbilar 

mm. 

Vid ombyggnad av lokal justeras hyran med belopp motsvarande investeringskostna
den utjämnad och fördelad över en längre hyrestid. 

Landstinget hyr in lokaler av andra fastighetsägare i de fall lokaler inte kan erbjudas i 

landstingets ägda eller förvaltade fastighetsbestånd. Alla hyresavtal med externa fas

tighetsägare tecknas av Landstingsfastigheter, som i sin tur upplåter lokalen genom 

internhyresavtal till landstingets verksamheter. Landstingsfastigheter förhandlar hy

resvillkor samt bevakar uppsägningstider och ansvarar för eventuella uppsägningar 

och omförhandlingar gentemot fastighetsägaren. Hyresvillkoren för internhyresgäst är 

desamma som gäller enligt inhyrningsavtalet. Något påslag för administrativa omkost

nader tas inte ut. 

Hyresgästen kan teckna miljökontrakt/gröna hyresavtal i syfte att få en opt imal resurs

hushållning och en god inomhusmiljö. Kontraktet innebär att hyresgästen bl. aska 

medverka till en lägre energiförbrukning och kan för detta engagemang få en hyresra

batt på två procent. 

3.8 Samverkan/ dialog 
3.8.1 Kunddialog 

För att säkerställa att vi tillhandahåller förväntade tjänster och med t illräcklig kvalitet 

till rätt pris krävs en aktiv kunddialog. Våra verktyg för denna dia log är de Hyresgästråd 

som genomförs tillsammans med våra hyresgäster. Då diskuteras inte bara lokalernas 

funktion utan också drift och skötsel av lokalerna, energieffektivisering, risk och säker

het och behovet av service. 

Andra tillfällen ti ll dialog, både löpande och strategiska, är de möten som sker i lands

tingets beredningsgrupp för lokalfrågor (LBL). I gruppen finns våra förvaltare och re

presentanter för hälso- och sjukvårdens ledning. Syftet med grupperingen är att be

handla och handlägga gemensamma fastighetsanknutna verksamhetsfrågor med kon

sekvens på lokalerna. Gruppen träffas normalt en gång per kvartal. 

Ytterligare verktyg för att underlätta dialogen med kunderna är vår webbporta l 

www.landstingsfastigheter.se. Via denna kan hyresgäster anmäla såvä l skador och fel 

som göra servicebestä llningar, både från externa leverantörer och från Landstinget 

Dalarnas egna serviceorganisationer. 
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Kundenkäter genomförs för att mäta hyresgästernas uppfattning om Landstingsfastig

hets service och de lokaler som tillhandahålls. Syftet med enkäterna är att mäta kund

nöjdhet och få underlag till förbättringsarbete, såväl internt som externt. 

Enligt den senast genomförda mätningen, hösten 2014, av Nöjd kund index, NKI, dvs. 

betyget på Landstingsfastigheters service, ges ett bra medelbetyg 64 (63). Betygsnivån 

är något bättre än vid föregående mätning. Tre områden framstår som särskilt viktiga 

att förbättra. Det gäller dels inflytande och delaktighet, dvs. hyresgästernas möjlig

heter att ha synpunkter och önskemål på Landstingsfastigheters långsiktiga planering 

av åtgärder, dels öka ansträngningarna att ta reda på hyresgästers synpunkter och dels 

återkoppling efter genomförda åtgärder. En ny mätning planeras 2016. 

3.8.3 Nätverk för ökad kundnytta 
I det följande redovisas ett antal samarbeten som Landstingsfastigheter är engagerade 

i och som har som syfte att underlätta och effektivisera våra hyresgästers va rdag: 

ByggDia/og Dalarna 
Landstingsfastigheter är en av initiativtagarna till ByggDialog Dalarna och med Länssty

relsen i Dalarna som ansvarig. Dialogen är ett organiserat samarbete som med unika 

metoder ska utveckla länets byggsektor. Visionen är att med högre effektivitet och 

bättre kvalitet åstadkomma lägre kostnader. I dia logen ska de miljömål som ställts upp 

för sektorn i länet genomföras. Verksamheten är för närva rande under omorganisat

ion. www.bvgqdialogdalarna.se 

Bygg herrarna 
Landstingsfastigheter är medlem i Byggherrarna, en sammanslagning av ett 100-tal 

stora beställare, förvaltare och nyttjare av byggnader och anläggningar. Medlemmarna 

återfinns både inom privat och inom offentlig sektor. Föreningen har till uppgift att fö

reträda, tillvarata och driva medlemmarnas partsintressen avseende byggherrollen. 

www.byggherre.se 

Landstingens fastighetsråd {Sl<L) 
De mellansvenska landstingen representeras för närvarande av Dalarna i Landstingens 

Fastighetsråd. Rådets syfte är att bidra till utveckling och stödja kunskapsöverföring 

mellan landstingens fastighetsverksamheter. Ett omfattande arbete pågår med jämfö

rande nyckeltal för de viktigaste påverkbara kostnaderna inom fastighetsförvaltning. 

Genom Fastighetsrådet medverkar landstingen tillsammans med ett antal större aktö

rer från stat och kommuner i UFOS (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig 

Sektor) som bedriver utvecklingsprojekt för att effektivisera fastighetsföretagandet 

och höja kvaliteten. 

Forum för vårdbyggnad 
Forum för vård byggnad är en förening där Landstingsfastigheter är engagerad. Inom 

ramen för nätverket är Landstingsfast igheter medfinansiär i olika studier och utred

ningar. Föreningen fungerar som en mötesplats för information och utvecklingsarbete 

inom fysisk miljö för vå rd och omsorg. Föreningen har en adjungerad professur vid Ar

kitektur, Chalmers, Göteborg. www.vardbyqgnad.nu 

Centrum för vårdens arkitektur, CVA 
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Centrum för vårdens arkitektur ingår i Chalmers tekniska högskolas nya styrkeområde 

Samhällsbyggnad. Här är det tänkt att pågående forskning och forskarutbildning inom 

vårdbyggnadsområdet ska kunna växa, ny forskning kunna initieras, samt nationell och 

internationell vårdbyggnadsforskning mötas. Landstingen är under en uppbyggnadsfas 

med och finansierar verksamheten. http://www.chalmers.se/sv/institut

ioner/arch/centrum/Centrum%20{%c3%b6r%20v%c3%a5rdens%20arkitektur/Sidor/de

fault.aspx 

Program för teknisk standard, PTS 
Program för Teknisk standard (PTS) är en del av ett ledningssystem i lokalförsörjnings

processen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveran

sen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler. Landstingsfastigheter sparar 

både tid och pengar genom att göra rätt från början. I projekteringsskedet undviks 
många onödiga frågor och utredningar genom tydliga besked om vad som är rätt för 

Landstinget. I byggskedet begränsas oplanerade ändringar genom sen upptäckt av fel 
gjorda val i projektering. I överlämnandet skapas överensstämmelse mellan förväntat 

resultat och verklighet genom riktlinjer som är utarbetade av berörda verksamheter 

och i förvaltningsskedet ges förutsättningar att vidmakthålla en funktion som kunden 

är nöjd med från början. För närvarande deltar 15 landsting i samarbetet. 

http://yts./j.se/web/PTS. aspx 

Samarbete mellansvenska landsting, Futurloc 
Samarbete med de mellansvenska landstingen Dalarna, Gävleborg, Uppsa la, Söder

manland, Västmanland, Värmland och Örebro sker i organiserade former. Samarbetet 

drivs i ett 10-tal fackgrupper inom ramen för olika kompetensområden. 

Högskolor 
Landstingsfastigheter samverkar på olika sätt med högskolor och universitet genom 

att aktivt påverka olika utbildningsinstanser i relevanta utbildningar, examensarbeten 

och genom att tillhandahålla praktikplatser för studenter. Landstingsfastigheter är se

dan hösten 2008 fadderföretag med löpande kontakt med studente r under deras ut

bildningstid till byggnadsingenjör. 



Landstinget Dalarna 
Landstingsfastigheter 2014-11-06 13 (15} 

4. Vilka resurser behövs? Medarbetare, anläggningar och partners 

4.1 Medarbetare 
Vid årsskiftet 2014/2015 fanns 27 (26) medarbetare anställda i Landstingsfastigheter. 

Fördelningen mellan män och kvinnor var vid samma tidpunkt 50 procent män och 50 

procent kvinnor. Genomsnittsåldern var 49,9 (49,6) år. Under en lång följd av år har 

utvecklingen medfört en kompetensutvidgning för medarbetarna mot förvaltning/ser

vice och kundvård. Denna kompetensförskjutning har skett i samband med nyrekryte
ringar och särskilda insatser. På senare år har parallellt även skett en förstärkning av 

våra byggherreresurser, dvs. medarbetare som jobbar i olika roller som kompetent 

byggherre. 

Vår inriktning mot ekologiskt hållbar utveckling av verksamheten har bl. a lett till att vi 
är certifierade enligt ISO 14001:2004. 

Hyresgästernas krav på funktionella och effektiva utrymmen med korta genomföran

detider för förändringar ställer höga krav på kompetens för idegivning, lokalplanering, 

upphandling och byggande. Kraven på tillgänglighet, snabba beslut och åtgärder förut- ( 

sätter engagerade och kompetenta medarbetare med tillgång till rationella verktyg i 

form av ICT-BIM-stöd och kompetensnätverk. ICT-BIM kommer att kräva mycket upp

märksamhet de närmaste åren för att ha följsamhet till effektiv informationshantering 

i samband med ett hållbart samhällsbyggande. 

För att känna arbetsglädje och samhörighet i arbetslaget försöker vi skapa möjligheter 

till gemenskap även utanför arbetstiden genom olika fritidsaktiviteter. För dessa till

fällen finns en särskild personalförening kallad Grundbulten. Bland dess aktiviteter kan 

nämnas utflykter, studiebesök osv. 

Vi samverkar också med våra grannlandsting i Mellansverige i en virtuell organisation 

som har namnet Futurloc. Gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs i olika fackområ

desgrupper. Årliga verksamhetsplaner redovisar särskilda utvecklingsområden och ak

tiviteter. Den aktuella samverkansplanen omfattar åren 2013-2014 (se 3.8.3). 

4.2 Anläggningar 
Landstingsfastigheter förvaltar förutom Landstinget Dalarnas fastigheter, f.n. ca 407 

000 m2 BTA (93 %), även vårdfastigheter ägda av Svenskt Fastighetskapital och GE 

Real Estate som bl. a inrymmer landstingsverksamhet. Landstinget ansvarar även för 

drift och skötsel av Borlänge sjukhus på uppdrag av Borlänge kommun. Förvaltad yta 

åt andra fastighetsägare är f.n. ca 28 000 m2 BRA. Totalt förva ltad yta är ca 438 000 

m2. 

Landstingsfastigheter ansvarar också för all inhyrning av lokaler för landstingets verk

samhet, f.n. ca 134 000 m2. Bland större hyrda objekt kan nämnas Borlänge och Säters 

sjukhus. 
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• Kärnfastigheter (366 784 kvm BTA) 

• Utvecklings fastigheter (50 938 kvm 
BTA) 

11 Kommersiella fastigheter (3 639 kvm 
BTA) 

Bild 4.1 Ägda byggnadsytor och indelning i förvaltningsklasser. 

4.3 Partners och leverantörer 
Entreprenörer för våra byggprojekt samt operatörer till fastighetsdriften upphandlas i 

konkurrens för varje enskilt byggprojekt respektive fastighet. Vi har ramavta l med ett 

antal entreprenörer som i huvudsak anlitas för underhållsprojekt i varierande omfatt

ning. Vi har också ramavtal med arkitekter och tekniska konsulter. 

Landstingsstyrelsen har i mars 2007 fattat beslut om att landstingets egen serviceorga

nisation, Landstingsservice, i första hand ska anlitas för fastighetsdrift och skötsel av 

landstingets egna anläggningar. I beslutet sägs att fastighetsdrift för de fastigheter 

som landstinget äger ska tillhandahållas av Landstingsservice. Undantag från principen 

kan göras i den mån uppdragen inte utförs på ett kostnadseffektivt och kvalitetsmäss

igt tillfredsställande sätt eller då parterna kommer överens om annat. För övriga fas

tigheter har fastighetsdriften handlats upp på marknaden i konkurrens. 

Vi arbetar inom ICT i huvudsak med standardprodukter från Microsoft. Andra strate

giska leverantörer av IT-system är LEB System AB, Pythagoras Systems AB, Sunda Hus 

AB, Prifloat AB och CAD-Q AB. 
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5. Uppföljning och utvärdering 

5.1 Resultat 
Landstingsfastigheters mål följs upp med följande metoder och verktyg: 

Enkäter 
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• Kundenkät - webbenkät till ett representativt urval av hyresgäster (ca 400-
450}. Enkäten genomförs vartannat år. 

• Medarbetarenkät -webbenkät som genomförs av landstingets centra la HR
funktion. 

Rapporter och bokslut 
Månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut och årsbokslut 

• Uppföljning av budget, resursutnyttjande (månads-, delårs- och årsbokslut) 
• Genomförandegrad av uppdrag och mål (delårs- årsbokslut) 
• Socialt bokslut (årsbokslut) 

Benchmarking 
Uppföljning tillsammans med övriga landsting genom Sveriges kommuner och lands
ting, SKL, av fastighetsnyckeltal via verktyget KOLADA. 

Internkontroll 
Fastighetsnämnden ska på samma sätt som övriga nämnder inom landstinget bedöma 

risker inom sitt ansvarsområde och efter behov planera åtgärder och kontrollpunkter. 

Revisionens rapporter 
• Sammanfattande bedömning av intern styrning och kontroll, styrning av eko

nomi och verksamhet samt kvaliteten i räkenskaperna 
• Genomförandegrad av revisionens rekommendationer 

5.2 Utvärdering 
Nämnd och ledning ansvarar för att verksamheten följs upp avseende ekonomi, kvali

tetsutveckling samt de mål och uppdrag som ges av landstingsfu llmäktige och lands

tingsstyrelsen. Uppföljningen av verksamheten enligt ovan ska omfatta såväl verkligt 

utfall som prognoser. Vid större avvikelser mot mål ska orsaker analyseras och hand

lingsplaner för att korrigera avvikelser upprättas och följas upp 

5. 3 Förbättring 
Landstingsfastigheter arbetar kontinuerligt med kvalitetshöjande arbete och ständiga 

förbättringar som utgångspunkt för utveckling och effektivisering. Det samlade resul

tatet av detta mäts och följs upp utifrån uppsatta mål och utvärderingskriterier. Lands

t ingsfastigheters miljöledningssystem följer ISO 14001:2004 och följs upp årligen. 

Arbetet med ständiga förbättringar är centralt för ökad effektivitet. Medarbetarnas 

delaktighet och engagemang är en absolut förutsättning för att vara lyckosam i detta 

arbete. 

( 
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Fastighetsförvaltningen 
Ekonomistöd/administration 

Datum 2014-11-26 Sida 1 (3) 
Dnr LD14/01183 

Uppdnr 911 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Budget 2015 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa Fastighetsnämnden budget för 2015 
2. överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom 

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden fastställde vid sitt möte 2014-04-23 budget avseende 
2015 med ett resultat på 18,7 mkr. 

Efter ytterligare genomlysning tillsammans med nya förutsättningar kan 
konstateras att avkastningskravet på 18,7 mkr beräknas kunna levereras. 
Strikt kostnadskontroll med täta uppföljningar ska garantera att 
avkastningskravet nås. lnvesteringsramen för 2015 uppgår till 355 mkr. 

Det bör noteras, att införandet av komponentavskrivning medför 
omstuvningar i resultat- och balansräkningen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. 
b) Resultatbudget 2015. Bilaga 1 
c) Plan för investeringar 2015-2018. Bilaga 2 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Förutsättningar för budget kommer dels via Landstingsplanen och 
Finansplanen och dels från Landstingsfastigheters egen verksamhetsplan. 

Fastighetsnämnden bekräftade vid sitt möte 2014-04-23 det av fullmäktige 
tidigare fastställda avkastningskravet för 2015 på 18, 7 mkr. 
Landstingsfullmäktige har därefter bekräftat och fastställt resultatet samt 
även beslutat en ram för fastighetsinvesteringar för 2015 till 355 mkr enligt 
beslut 2014-06-16 - 2014-06-17. 

Under senare år har Landstingsfastigheter (LFD) genomfört en ökad andel 
s.k. infrastrukturprojekt, såsom investeringar i värmeförsörjning, reservkraft, 
hissar osv. Det är projekt som vi inte tar ut hyrestillägg för, utan projekten 
ska rymmas inom LFD:s resultaträkning. Sedan 2012 hart.ex. 
anläggningsförts över 40 mkr, vilket motsvarar ungefär 6 procent av totala 
volymen i olika infrastrukturprojekt. Enbart dessa investeringar kostar LFD 
ca 6 mkr per år. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

Kontakt Handläggare 
023-490610 Cedergren Mona 023-49 03 34 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se Ekonomichef 
Org.nr: 232100-0180 mona.cedergren@ltdalarna.se 
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Inför budget 2015, som sammanställts av LFD under våren 2014, 
beräknades konsumentprisindex öka med 0,7 procent. Med genomslag på 
ca 60 procent en ökning med ca 0,4 procent, vilket motsvarar ca 2,2 mkr i 
hyresökning, varav 2,0 mkr interna hyror. I samband med fortsatt 
budgetberedning under hösten beräknades hyressimuleringar på nytt. SKL 
har justerat förväntningar på indexförändring till 0 procent, vilket således 
inte skulle ge någon hyresökning för 2015. Verksamheterna har däremot fått 
en generell uppräkning av budgetramar med 2,8 procent. 

För att åtnjuta en mer utjämnande och rättvisande kostnadsredovisning har 
ett krav på komponentavskrivning införts fr$n och med 2014. Det betyder att 
investeringar delas upp i olika komponenter, som skrivs av på olika tider. 
Vidare innebär det att väsentliga underhållsåtgärder och byten av 
komponenter redovisas som tillgång istället för kostnad, s. k reinvesteringar. 
Detta medför en omstuvning i balans- och resultaträkningen. 
Långtidsplanerat underhåll beräknas till ungefär 30 mkr (av vår tidigare 
budget på 4 7 mkr) och 17 mkr till investeringar och avskrivningar framåt i 
tiden. I nuläget bedömer vi att de 17 mkr ska täcka nedskrivning/utrangering 
av befintliga anläggningstillgångar som tidigare inte skrivits av helt vid 
reinvesteringstillfället. 

För LFD:s del innebär komponentavskrivning ingen omvälvande skillnad, då 
vi sedan 2002 tillämpat differentierad avskrivning för olika komponenter. Det 
vi behöver göra är att förtydliga rutiner för att fånga upp om och i så fall hur 
mycket som ska skrivas ned av kvarvarande bokfört värde i samband med 
uppstart av nya projekt. 

Nedan kommenteras posterna i verksamhetens resultaträkning: 

Hyresintäkterna justeras till 518,2 mkr (8,5 mkr lägre än budget redovisad 
2014-04-23). De främsta anledningarna till det är att äldreboendet på Orsa 
Vårdcentral (4,4 mkr) övergått till ett avtal direkt mellan Lönnbacken (ägare 
av Orsa Ve sedan 2012-11-30) och Orsa kommun samt uteblivna 
indexökningar på ca 2,2 mkr. 

Mediakostnaderna (kostnader för värme, el och vatten) sjunker från 2014 
och jämfört med budgeten 2015 som lades fram i våras. Det beror främst på 
minskade priser på el men även förbrukningsbesparingar. 

Långtidsplanerat fastighetsunderhåll sänks till 30 mkr som en följd av att 
större del av projekten kommer att föras på investeringar. 17 mkr överförs 
till nedskrivning/utrangering. 

Externt inhyrda lokaler minskar på grund av att Orsa kommun nu hyr 
äldreboendet på Orsa Ve direkt av Lönnbacken (4,4 mkr). 
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Avskrivningar. Trots framflyttade investeringar och minskade hyresintäkter 
så kvarstår ändå avskrivningarna på samma nivå; 135,7 mkr. Orsaken till 
det är främst ökade andelen infrastrukturprojekt men även kortare 
avskrivningstider. 

Nedskrivning komponentavskrivning. Nedskrivning/utrangering av befintliga 
anläggningstillgångar som inte skrivits av helt vid tidigare 
reinvesteringstillfälle uppskattas till ca 17 mkr. 

Räntekostnaderna beräknas till 61,8 mkr. Den interna räntan beräknas 
sänkas till 3,02 procent (3,25 % för 2014). Sänkningen på 0,23 procent blir 
minskade kostnader på 4 mkr! 

Med betydligt tuffare förutsättningar och stramare finanser beräknas ändå 
resultatet för 2015 till 18, 7 mkr. 

Ekonomi och finansiering 

Landstingsfastigheter har enligt landstingets finansplan för 2015 ett 
avkastningskrav på 18, 7 mkr, vilket också beräknas uppnås. 

Miljö 

Förbrukningssiffror för både el och värme förutses minska under 2015. Vi 
har ständigt energibesparingar i fokus i samtliga investeringsbeslut och i alla 
projekt - allt för att nå de långsiktiga målen för 2020 (150 kWh per kvm) och 
2050 (90 kWh per kvm). För 2015 har även säkerställts att all förbrukad 
elenergi är miljömärkt, dvs. baserad på sol, vind och vatten. 

Patientperspektivet, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, 
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-11-25. 

Uppföljning 
Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå 
följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter per februari, 
mars, maj och oktober. Per augusti görs en Delårsrapport och årsvis ett 
Årsbokslut med detaljerad uppföljning. 



Landstingsfastigheter Dalarna 

2013 2014 2014 2015 2015 

Rapportrader Utfall Budget Prognos Budget Budget 

Fastighetsintäkter 1 4~2 325 516 757 _ 513 350 518 25Q 52§_150 
Skötsel -4Q. 956 -49 700 _-48 ooo -1a 700 -48 700 
Media -54 443 -58 60QI -56 400 -55 100 .-5_5_909 
Planerat underhåll -50 973 -47 0001 -47 000 -30 000 -50 000 
Garantihvra :20 435; _ -21 Jf)01 -:,Jl 30Q -.GO 400 -20_ 400 
Externt inhyrda lokaler 1 -121 5541 -1_15 3071 -115 300 -110 600 -115 400 
Försäkrinqar l -3 141 -3 000 -3 OQQ _ -:_3 500 -:_3_~00 
Fastiqhetsskatt _____ -+[ __ -=1=5=3 . -50 -so, __ _____;-s::...;:o~.-----=-5=0• 
Fastighetskostnader -297 349 -294 957 -291 0 50 -268 350 -293 950 

-
Driftö\irerskott 
Avskrivoinqar 
Nedskrivning komponentavskrivn/reinvest 

Bruttoresulta_t 
Verksamhetsservice netto 

Förvaltningskostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 

Resultat 

Specifikation hyresintäkter 
Hyresintäkter interna 
Hvresintäkter externa 
Hvresintä kter 

194 976 221 800 I 222 3ÖÖ ~~9 90Q _ 232 8_00 
-109 180 -124 800 -126 40() -135 700 -135 700 

I 
85 7961 

240 
-12 005 

74031 
-53 991 

20040 

-
97 000 

0 

-15 6001 

81400 
-62 700 

18 700 

434 989 464 ~08 1 
- 5Z 336 - 51 819 

492 325 516 757 

~5 9Q_O 
0 

-15 000 

80900 
-62 200 

18 700 

465 977 
47 3731 

513 350 

-17 000 

97 200 
0 

-16 700 

80 500 
-61 800 

- - ~~ 

18 700 

480 6301 
37 620 __ 

518 250 

. 
97100 

-16 300 
-

80800 
-62 100 

18 700 

482 948 
43 802 

526 750 

Avvik 
Budget 

2015/ Budg 

1493
1 

1000 
35001 

17000 
900 

4707 
-500 

0 
26607 

28 100 
-10 900 
-17000 

200 
0 

-1100 

-900 
900 

0 

15 722 
-14 229 
1493 

' 

Rel.tal 
Budget 2015/ 

Budg 2014 

100°/o 
98% 
94% 
64% 
96% 
96% 

117% 
100% 
91°/o 

113°/o 
109% 

221°/o 

107°/o 

99°/o 
99% 

100°/o 

103%1 
73°/o 

100°/o 

Bilaga 1 
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Landstingsfastigheter Dalarna Plan för investeringar i fastigheter 

Distrikt 

Mellersta 

Norra 

Södra 

To talsumma 

Fastlgl Benämning Projekt 

Projekt< 100 bB 

LO Hjälpmedel (extern) 

Prlmärvårdsrehab, externt 

(tom) 

(tom) 

(tom) 

001 Falu fas omby för Nuklearmed 1671 

028 

032 
033 

100 
102 

zoo 

746 
748 

300 

400 

Falu las sterllen, ny diskmask 1629 
Falu las, Labcentr modernicerln 1607 
Falu las, ny ambulansstation 1633 
Falu las, omb av AVA (NVB) 1515 

Falu las, omb av sjukhusapotek 1694 
Falu las, omb av vårdavd 23,24 1660 

Falu las, Omb för dagkirurgavd 1635 
Falu las, Omb för Infektion 1641 
Falu las, omb för patienthotell 1636 

Falu las, PeB- lnvent/sanering 1658 
Hellkopterlandnlngsplats 1397 
NVB, verksamhetsanpassningar 1688 

Falu fas, utbyte belysning, energlef f (tom) 

Falu las, omby psykiatri (tom) 

Falu las, hus 09, Bl, tillbyggn IVA m (tom) 

Falu las, hus 08, 82, tillbyggn för op (tom) 

Falu las, hus 08 omb kemlab etapp : (tom) 

Landstingskansll, säkerhet mm 1627 
Valh Flickskolan ombyggn 

Valh Utvärdshuset ombyggn 

Tlsken Omby Ungdomsmottagn 

Norslund, omb för primärvård 
Norslunds ve, primärvårdsrehab/sa 

Blg sjhs ombyggn MVe/ave 

Jacobsgårdarna ve, ombyggn 

Projekt< 100 bB 

Mora familjens hus (externt) 

(tom) 

Mora las, ambulansstation 
Mora las, Endoskoplenheten 

Mora fas, förstudie NVB 

Mora las, hellkopterplatta 

Mora fas, moduler Mora ve 
Mora fas, Ny vård byggnad 

Mora las, ombyggnad KK 

Mora las. hus 3, pi 3 BVC/MHV 

Mora las, hus 3, pi 8 ortopedmot 

Mora las, hus 3, pi 3-9 omb mottago 

Mora las, hus 5, palliativ v slussfun~ 
Mora las, hus 2,3,5,9 förstudie 

Mora las, hus 2 o 3, sterilcentral 

Sälen ambulans. om/tillbyggnad 

Sälen ve, till- och ombyggn 

Projekt < 100 bB 

Lu las nya dialysplatser 

Lu las nytt Länsarkiv 

Ludv las spec matt pi 4 omby 

Ludvika lasarett ny vårde mm 

Ludv fas hus 1 lnflytt psykiatri 

Avlas flytt sömnlab 

Av las hus 02 förstudie NVB 

Avlas mottagn avd 

Avlas slutenvårdavd 

Avlas. flytt/anp med mottagn 

Avlas, rivning hus 2,6,10 

Av las,flytt ve till plan 01 
Avesta fas HAB lnflyttn hus 11 

Avesta !as. reservkr ställverk 

1588 
1587 
1690 
1695 

(tom) 

1698 
1692 

(tom) 
(lom) 

(tom) 

2464 

2500 
2601 
2504 

2496 
2600 

2412 
(lom) 

jtom) 

!tom) 

!tom) 

2473 

2419 
2420 

2388 
(tom) 

3581 
3492 

3454 

3455 
(tom) 

3491 
3601 

3489 
3490 
3585 

3586 
3584 
3419 

3397 

Varav externt (E) finansierade 

Landstingets fastlghetslnuesterlngar 

Investeringar 

Totala Projekt-

Projekt- projektkost flnansl 

status nader erlng Budget 2014 

!tom) 0 INT 17 000 

!tom) 20 000 E 

VBL 6000 E 
A 
A 

A 
A 
A 

VBL 

A 

A 

!tom) 

A 

FUP 

5057 INT 

3 280 INT 

38121 INT 

43 683 INT 

19000 INT 

10000 INT 

60000 INT 

34 942 INT 

12 000 INT 

42 000 INT 

6000 INT 

360000 INT 

7000 INT 

5 000 INT 

FUP 20 000 INT 

FUP 160 000 INT 

FUP 

FUP 

A 

!tom) 
VBL 

(tom) 

VBL 

FUP 

(tom) 

Mlndn 

FUP 

VBL 

F 
VBL 

FUP 

FUP 

VBL 

FUP 

VBL 
FUP 

FUP 

FUP 

!tom) 

!tom) 

A 
VBL 

A 

Mlndn 

VBL 

A 
VBL 

A 
VBL 

VBL 

FUP 

? 
VBL 

FUP 

FUP 

FUP 

VBL 

363000 INT 

18000 INT 

8000 INT 

9000 INT 

22000 INT 

6000 INT 

10 000 E 
8000 E 

12 000 E 
20000 INT 

7000 (tom) 

10 000 E 
10 000 E 
36000 INT 

14000 INT 

5000 INT 

15000 INT 

25000 INT 

400000 INT 

17000 INT 

2 500 INT 

10000 INT 

135000 INT 

6500 INT 

3000 INT 

27 000 INT 

15 000 E 

31000 E 
7000 (tom) 

14000 INT 

29 254 INT 

12 200 INT 

SO 000 INT 

11000 INT 

10000 INT 

200000 INT 

5000 INT 

28000 INT 

3000 INT 

6000 INT 

8000 INT 

9400 INT 

8000 INT 

120001 
18000 

12 000 
1000 
1000 

22000 
8000 

15000 

2000 

2000 

1000 
5000 

5 000, 

50001 

9000j 

10000! 
20000 

5000 

20000 

16000 

2000 

9000 

15000 

7000 
4000 

24000 
1000 

32 500 

I 

45001 

17000 

30001 

6000 

7000 
338000 

30000 

3080001 

1/ 1 

Prognos 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 
170001 17000 17000 17000 17000 

2000 
5000[ 

30001 
15 0001 

8000~ 
10500, 

1 000 

30500! 

8000 
1000, 

6000 

7000 

3000 

2000 

0 
2000 

20000 

1000 

9000 

15000 

7000 

17000 
0 

32000 

0 

1000 

1000 

1000 
233 0001 

110001 

2160001 

2000 18000 

4000 
1000 

18000 
28000 

9 000 

2000 

15000 

30000t 

14 ooo! 

3000 2000 

3000 

5000 

1000 
11000 

0000) 

50001 

8000 
7000 

10000 
20000 

5000 
4000 

15000 
5000 

50000 

15000 
2500 

10000 

3500 

15000 

7000 

8000 
3000 

11200 
1000 

5000 
10000 

7000/ 
10001 

10000 

10000 
13000 

8000 
11000 

6000 
12000 

7000 

5000 

14000 

9000 

I 

100000 

3000 

10000 

60000 

30000 

10000 
3000 12000 

120000 

7000l 
5000 

100000 

7000 
4000 

120000 

150000 

7000 

100000 

35000 

7000 
10000 

10000 

378200 390 0001 423 ooo I 348 ooo 

44000 5 000 0 

334 200 3610001 4180001 348000 
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Dnr LD14/03265 

Uppdnr 907 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Kalkylränta 2015 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa kalkylräntan för år 2015 till 3,02 procent (3,25) och att en 

lägre räntesats, 1,51 procent, används för energiinvesteringar även 
under 2015. 

Sammanfattning 
Landstingsfastigheter har sedan många år tillbaka en etablerad modell för 
att fastställa nivån på kalkyl- och internränta för fastighetsinvesteringar. 
Modellen syftar till att tydliggöra att investeringar långsiktigt binder kapital 
och att detta har ett pris. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Ränteutveckling, diagram 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
För fastighetsinvesteringar har landstinget sedan år 2000 en fastställd 
modell för intern- och kalkylränta som långsiktig och trögrörlig ska spegla 
ränteutvecklingen för långsiktig finansiering. Modellen har en koppling till 
rådande marknadsräntor, genom en bindning till statsobligationer. 

Internränta 
Det interna lånet består av det bokförda värdet på fastighetsbeståndet. 
Lånet omsätts med en tiondel varje år motsvarande en tioårig ränta på 
statsobligationer. Ett genomsnitt av de senaste 10 årens räntor blir vår 
internränta för nästnästkommande år. Därigenom erhålls en långsiktig (10 
år) och en trögrörlig (en tiondel omsätts per år) räntesats. 

För 2015 blir kalkyl- och internräntan 3,02 procent enligt denna modell (3,25 
år 2014). Räntenivån kan jämföras med SKL;s ränta för 2015; 3,2 procent 
(2,5 procent 2014), tioårig statsobligationsräntan per 2013-12-30; 2,5 
procent, Statslåneräntan för 2014 f.n. ; 1 ,79 procent och 3 månaders Stibor 
per 2014-10-21; 0,396 procent. 

Besöl\sadress 
Vasagatan 27 

Falun 

Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-01 80 

Handläggare 
Cedergren Mona 023-49 03 34 

El<onomichef 
mona.cedergren@ltdalarna.se 
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Kalkylräntan används för att kostnads- och lönsamhetsberäkna 
nyinvesteringar i fastigheter som belastar hyresgästerna/verksamheten 
under hyrestiden. Kalkylräntan sätts på samma sätt som internräntan; 3,02 
procent för 2015. 

Kalkylränta vid energiinvesteringar 
Landstingsfastigheter har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller 
energibesparingar. Energiplan 2010 anger att en årlig sänkning 
motsvarande 1,2 procentenheter per år krävs för att nå de långsiktiga målen 
150 kWh per kvm vid utgången av år 2020 och 90 kWh per kvm år 2050. 
Detta sett i perspektivet att Landstinget Dalarna 2013 hade den näst lägsta 
energiförbrukningen bland Sveriges landsting. För att uppnå dessa mål ( 
förslås att ordinarie kalkylränta för fastighetsinvesteringar (3,02 procent 
2015) rabatteras med 50 procent, dvs. sätts till 1,51 procent vid beräkning 
av lönsamhet. 

Ekonomi och finansiering 
Kalkylräntan använd som ett styrmedel så att investeringar i fastigheter ska 
kosta. Man ska inte göra en ny- eller ombyggnad om det inte verkligen 
behövs och om inte investeringen kan räknas hem för att täcka 
investeringen inkl. kalkylräntan. 

Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, 
Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 
Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 25 oktober 2014. 

Uppföljning 
Uppföljning sker månadsvis på Landstingsfastigheter. På landstingsnivå 
följs resultat och investeringar upp genom periodrapporter per februari, 
mars, maj och oktober samt genom delårsrapport per augusti. Dessutom 
uppföljning genom årsbokslut per 31 december 2014. De enskilda projekten 
följs upp löpande under projekttiden. Efterkalkyler och analyser görs vid 
projektens färdigställande 

( 
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Fastighetsförvaltningen 
Teknikstöd 

Datum 2014-11-26 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/03268 

Uppdnr 908 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Köp av miljömärkt elenergi 2015 

Ordförandens förslag 
1. Köp av miljömärkt elenergi väljs med en mix av sol, vind och vatten 

enligt alternativ 2. 
2. Vald mix av miljömärkt elenergi köps för 2015. 

Sammanfattning 
Köp av miljömärkt elenergi utgår från fastställd Energiplan 2010. Planen har 
en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestanda i 
fastighetsbeståndet, minska utsläppen av klimatgaser och skapa 
förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Ekonomi och finansiering 

Påslag för miljömärkt elenergi i form av sol, vatten och vindkraft på 
beräknad elenergiförbrukning enligt nedan. Två alternativ redovisas med 
olika fördelningar mellan sol, vatten och vind. 

Den miljömärkta elenergin från vind och vatten är producerade i Sverige och 
gäller för båda alternativen. För Svensk sol är volymen begränsad på 
marknaden därav den låga andelen. 

Alt 1 

1% sol 

49% Vatten 

50% vind 

Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

Total volym 

Kostnad 

MWh öre/ kWh 

340 3 

16 660 0,35 

17 000 0,69 

34000 

Total kostnad 

Kontakt 
023-490610 

Kr 

10200 

58310 

117300 

185 810 

. ..... i 
Handläggare 
Mårtensson Jesper 023-49 05 58 

landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se Energisamordnare 072-522 48 10 
Org.nr: 232100-0180 jesper.martensson@ltdalarna.se 
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Fastighetsförvaltningen 

Alt 2 

1% sol 

24% Vatten 

75% vind 

Total volym 

MWh 

340 

8160 

25 500 

34000 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Datum Dnr 

2014-11-26 LD14/03268 

Kostnad 

öre/kWh Kr 

3 10200 

0,35 28560 

0,69 175950 

Total kostnad 214 710 

Sida 

2 (2) 

Ovanstående produkter kan inköpas för 2015 eller 2015-2017 till samma 
pris. 

Patientperspektiv, miljö, likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa 
samt medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-11-25. 

Uppföljning 
Energiplanen följs upp månadsvis inom Landstingsfastigheter och 
rapporteras minst en gång per år till nämnden. 



I FJJ Landstinget 
~ DALARNA 

BESLUTSUNDEJÅ~,ctc I~ <J 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Ledning Fastighet 

Datum 2014-11-26 Sida 1 (2) 
Dnr LD14/03276 

Uppdnr 913 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Delegerings bestämmelser 

Ordförandens förslag 
1. Förslaget till nya delegeringsbestämmelser för Fastighetsnämnden 

fastställs och börjar gälla från och med 2015-01-01. 

Sammanfattning 
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot eller 
ersättare i nämnd eller åt anställd hos landstinget att på nämndens vägnar 
besluta i visst ärende eller grupp av ärenden. 

Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var 
2013-11-27. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument sl<a bli föremål för en 
årlig översyn, föreslås nu efter en viss redaktionell översyn att bilagda 
reviderade delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2015-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
b) Delegeringsbestämmelser 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Enligt l<ommunallagen får styrelsen och övriga nämnder uppdra åt ett 
utskott, en ledamot eller en ersättare eller en anställd hos landstinget att 
besluta på styrelsens eller nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. I 3 kap 10 §samt i 6 kap 33-38 §§ Kommunallagen (KL). 
landstingsstyrelsens reglemente 10 § och övriga nämnders 
delegeringsbestämmelser framgår vilka beslut som delegeras och till 
vem/vilka de delegeras. 

Ett beslut som fattas efter delegering kännetecknas av att det finns alternativa 
lösningar och att beslutsfattandet måste föregås av noggranna överväganden 
och bedömningar. Ett delegeringsbeslut kan endast av landstingsdirel<tör eller 
förvaltningschef vidaredelegeras i ett led. 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över till delegaten (den 
person/personer som får rätt att besluta i vissa fall). Observera att 
ansvaret för fattade beslut formellt och ytterst sett ligger kvar hos den som 
delegerar, ansvaret kan inte delegeras. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

l<ontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

... 
Handläggare 
Sjöberg Jan 

Förvaltningschef 
jan.sjoberg@ltdalarna.se 

023-49 0043 



Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Datum Dnr 

2014-11-26 LD14/03276 

Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, 
barnperspektiv, folkhälsa 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i detta ärende. 

Juridik 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-11-25. 

Uppföljning 

Sida 
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Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden (FN) 

1. Bakgrund 
Fastighetsnämnden och ytterst fullmäktige har det politiska ansvaret för 
verksamheten och beslutar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. Nämndens uppgifter och ansvarsområden har fastställts av 
fullmäktige. 

Av fastighetsnämndens reglemente § 27 framgår att: 
"Fastighetsnämnden ansvarar för all fastighetsförvaltning och 
lokalförsörjning inom landstinget. I ansvaret ingår att säkra att värdet på 
landstingets fastigheter upprätthålls." 

I § 28 preciseras uppdraget: 
"Det åligger fastighetsnämnden 

1. Att tillgodose landstingets behov av lokaler såväl förhyrda som 
eget ägda och att i dessa frågor svara för samordning med övriga 
organ inom landstinget. 

2. Att svara för investeringar i fastigheter och de uppgifter som har 
samband med denna och den kommunala fysiska planeringen, 
dvs. byggherrerollen och i det sammanhanget svara för 
utredningar och samordning med berörda organ inom och utom 
landstinget. 

3. Att svara för förvaltningen av landstingets fastighetsbestånd och 
att verksamheten ska präglas av kostnadseffektivitet, 

4. Att bevaka och ta initiativ i strukturfrågor inom fastighetsbestånd 
och lokalförsörjningen som avser landstingsverksamheten 

5. Att ansvara för landstingets övergripande energiförsörjning och 
bevaka och ta initiativ i frågor som rör dess effektivisering, köp. 
försäljning och rivning av fastigheter." 

Tjänstemännen ska leda arbetet så att resurserna används på bästa sätt 
för att uppnå målen. Målsättningen med följande "spelregler" är att 
åstadkomma en snabb och enkel beslutsgång och därmed möjliggöra "rätt 
beslut i rätt tid". Ansvar och beslutsbefogenheter ska följas åt. 

Inom fastighetsförvaltningen är verksamheten organiserad i olika 
ansvarsområden. Den ansvarige för ett område är odelat ansvarig för 
områdets verksamhet och budget inför chef. 

1.1. Generell princip 
Den generella principen för ansvars- och befogenhetsfördelning är att varje 
chef eller ansvarig fattar beslut för sin verksamhet utifrån 
budgeterade/tilldelade resurser. 

Rätten innebär ett ansvar för: 
• att beslut ryms inom "tilldelad" ekonomisk ram/budget 
o att kvalitativa och kvantitativa mål, lönsamhetskriterier, riktlinjer, 

principer, spelregler och praxis följs på ett lojalt sätt 
• att lagar, avtal och anvisningar följs. 
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Behörighets- och befogenhetsfördelningen ger stor frihet för var och en att 
själv avgöra hur problem ska lösas. A andra sidan förutsätter den ett lojalt 
och osvikligt handlande i överensstämmelse med mål och policy, riktlinjer. 

2. Delegering 
I ärenden av följande slag får beslutanderätten inte delegeras enligt 6 kap 
34§ KL: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål inriktning, omfattning eller 
kvalitet 

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden 
med anledning av att beslut av styrelsen i dess helhet eller av 
fullmäktige har överklagats 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är 
strategiska eller annars av större vikt 

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter 

De största principiella besluten och beslut i den direkta politiska processen 
(dvs budgetar, landstingsplaner, hantering av motioner och 
interpellationer, principiellt viktiga och för hela landstinget giltiga regler) är 
förbehållna fullmäktige. Beslut om taxor och avgiftsfinansiering beslutas av 
landstingsfullmäktige. Kommunallagen är styrande för detta. 

Diarienr: 
LD 14/0xxxxx 

Gäller from 

2015-01-01 
Gäller tom Sida 
Tillsvidare 2(7) 
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2.1. Delegering 
Enligt kommunallagen får styrelsen och övriga nämnder uppdra åt ett 
utskott, en ledamot eller en ersättare eller en anställd hos landstinget att 
besluta på styrelsens eller nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. I 3 kap 10 § samt i 6 kap 33-38 §§ Kommunallagen 
(KL), landstingsstyrelsens reglemente 1 O § och övriga nämnders 
delegeringsbestämmelser framgår vilka beslut som delegeras och till 
vem/vilka de delegeras. 

Ett beslut som fattas efter delegering kännetecknas av att det finns 
alternativa lösningar och att beslutsfattandet måste föregås av noggranna 
överväganden och bedömningar. Ett delegeringsbeslut kan endast av 
landstingsdirektör eller förvaltningschef vidaredelegeras i ett led. 

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över till delegaten (= 
den person/personer som får rätt att besluta i vissa fall). Observera att 
ansvaret för fattade beslut formellt och ytterst sett ligger kvar hos den som 
delegerar, ansvaret kan inte delegeras. 

2.2. Vidaredelegering 
Om landstingsstyrelse/nämnd uppdrar åt landstingsdirektör respektive 
förvaltningschef att fatta beslut enligt 6 kap 37 § KL, får styrelsen/nämnden 
överlåta åt direktören/ förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan 
anställd inom landstinget att besluta istället. Detta kallas vidaredelegering 
och är även reglerat i landstingsstyrelsens reglemente§ 11. Sådana beslut 
ska anmälas till direktören/förvaltningschefen, som i sin tur anmäler det till 
styrelsen/nämnden. 

När det i delegeringsbestämmelserna är angivet att landstingsdirektör eller 
förvaltningschef är delegat är det alltid tillåtet för dessa att vidaredelegera, 
såvida det inte är särskilt angivet. Den som har fått beslutanderätten 
vidaredelegerad till sig har däremot ingen rätt att vidaredelegera i sin tur. 
Observera att för verkställighetsbeslut gäller andra regler. 

Landstingsstyrelsen och övriga nämnder får uppdra åt ordföranden eller 
annan ledamot att besluta på landstingsstyrelsens eller respektive nämnds 
vägnar i ärenden som är så brådskande att landstingsstyrelsens eller 
respektive nämnds avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
anmälas vid respektive styrelse/nämnds sammanträde. 

Ställföreträdarskap, innebär inte att chefsansvar och uppgifter med 
automatik överförs till ställföreträdare vid ordinarie chefs frånvaro. Ska 
detta göras så krävs att chefen formellt vidaredelegerar till 
ställföreträdaren. Delegering kan dock bara ske i två led. Endast 
landstingsstyrelsens ordförande och förvaltningschefer har rätt att 
vidaredelegera. Biträdande chefs ansvar vid ordinarie chefs frånvaro 
måste därför tydliggöras genom en personlig uppdragsbeskrivning. Ett 
beslut om delegering eller vidaredelegering som saknar ett tydligt mandat 
för biträdande chef vid ordinarie chefs frånvaro innebär således att 
ansvaret går uppåt i ansvarskedjan vid chefs frånvaro. 

2.3. Anmälan av beslut 
Delegeringsbeslut skall protokollföras och anmälas till den nämnd/styrelse 
som delegeringen utgått från. Anmälan protokollförs hos 
nämnden/styrelsen. Besluten kan dock inte ändras av nämnd/styrelse. 

Beslut som fattas efter vidaredelegering ska anmälas till den som utfärdat 
delegeringen i enlighet med upprättade anvisningar. 
Vidaredelegeringsbeslut anslås genom att protokollet från nämndbeslutet 
kungörs genom att hängas på landstingets officiella anslagstavla. Att anslå 
är en form av kungörelse som innebär att besvärstiden börjar löpa. 

Det är förvaltningschefernas ansvar att se till att alla delegeringsbeslut som 
fattas inom den egna förvaltningen dokumenteras och arkiveras så att de 
är enkelt tillgängliga på samma sätt som andra allmänna handlingar. 
Förvaltningschefen ska vidare ansvara för att förteckningarna över fattade 
delegeringsbeslut överlämnas till landstingsdirektör vid varje halvårsskifte. 
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3. Verkställighet 
Vid verkställande i den löpande driftverksamheten uppkommer ständigt 
frågor där omedelbara ställningstaganden eller beslut fordras. Dessa fattas 
av tjänstemän och de ekonomiska konsekvenserna redovisas fortlöpande 
till fastighetsnämnden i ordinarie anmälningsrutiner. 

I fråga om byggnadsentreprenader/projekteringsuppdrag förutsätter de 
allmänna kontraktsbestämmelserna som vanligen tillämpas, att beställaren 
och entreprenör utser ombud som äger rätt att träffa ekonomiska och 
andra uppgörelser rörande entreprenaden med för parterna bindande 
verkan. De ekonomiska uppgörelserna ska ligga inom budgetram för 
respektive beslutat projekt. 

Förutom redan nämnda exempel pä områden som omfattas av 
verkställighet kan nämnas; 

• arbetsmiljö 
" brand 
• elsäkerhet 
• miljö 

Befogenheter och ansvar kopplat till verkställighet framgår av särskild 
förteckning. 
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Nr Arendetyp Delegat Kommentar/villkor 
1. Allmänt 
1.1. Brådskande beslut Besluta i brådskande ärenden där FN-ordföranden/1 :a vice 

fastighetsnämndens beslut inte kan ordföranden eller 2:a vice 
avvaktas ordföranden 

1.2. Vidaredelegering Vidaredelegera beslutanderätten till annan Förvaltningschef (FC) Gäller endast i den mån det inte 
tjänsteman med stöd av kommunallagen 6 står i kommentarsfältet att beslutet 
kap 37 §. ej får vidaredelegeras. Beslut som 

fattas med stöd av vidaredelegering 
skall anmälas till förvaltningschef 
och till respektive nämnd. Dessa 
vidaredelegeringar ska vara 
skriftliga och ska publiceras på 
navet. 

Vidaredelegering kan bara ske från 
landstingsdirektör, biträdande 
landstingsdirektör och 
förvaltningschef. Biträdande 
förvaltningschef har endast i rollen 
som förvaltningschef rätt att 
vidaredelegera. 

Se LS § 17/13 (1.1 .3) 
1.3. Föra talan Avtal, andra handlingar samt skrivelser i FN-ordföranden/1 :a vice Kontrasigneras av 

nämndens namn ordföranden eller 2:a vice förvaltningschefen (FC) eller av den 
ordföranden som FC vidaredelegerat uppgiften 

till , såvida inte nämnden i särskilda 
fall delegerat uppgiften till någon 
annan. 

1.4. Firmatecknare och avtal Teckna landstingets firma för fullgörande av Förvaltningschef (FC) 
UQQdrag inom förvaltningens 
ansvarsområde och fastställd budaet. 
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1.5. Bisyssla Besl1::1t Offi fäFSl::IEI mot Bisyssla fäF aAEIFa äA FörvaltAiAgschef (FC) Se LS § 17/13 (1.2.4) 
ovanståenEle i eAlighet meEI LOA, AB och 
:_ ....... __ ... ~ 

·· llrl~ ---•-r - -- ·-. 
1.6. Rätt att företräda Rätt att företräda landstinget, föra dess Förvaltningschef (FC) 

talan och bevaka dess rätt vid 
lantmäteriförrättningar och i hyresnämnden, 
alternativt att förordna annan i sitt ställe 
qenom att utfärda rätteqånqsfullmakt 

1.7. Gåvor Besluta om mottagande av gåvor till Förvaltningschef (FC) Beslut om mottagande av gåvor 
förvaltningsanknuten verksamhet som som understiger 1/100 
uppgår till minst 1/100 prisbasbelopp och prisbasbelopp utgör 
högst två prisbasbelopp verkställighetsbeslut som får 

beslutas av verksamhetschef. 
Se LS ~ 17/13 (1.3.4) 

1.8. Verkställighet Besluta om behörigheter för Förvaltningschef (FC) Se särskild 
verkställighetsbeslut verkställiahetsförtecknina 

2. Ekonomi 
2.1. Försäkringar/risker Teckna avtal om landstingsförsäkring Förvaltningschef (FC) Kontrasigneras av Risksamordnare 

(egendoms-, ansvarsförsäkring) 
2.2. Försäkringar Reglering av ersättningskrav högre än 1 bb Förvaltningschef (FC) Vidaredelegation till 

(basbelopp) motsvarande självrisken i Risksamord nare 
landstinqets ansvarsförsäkrinq 

3. Investeringar 
3.1. Förslagshandlingar Godkänna förslagshandlingar för Förvaltningschef (FC) Se Byggprocessen 

förtecknade bygg investeringar enligt av <= 50 Mkr Se LS § 17/2013, (1 .3.1) 
fullmäktige godkänd investeringsplan för 
fastiqheter (proiektkalkyl) 

3.2. Beslut om byggstart Igångsättning av förtecknade Förvaltningschef (FC) Se Byggprocessen 
bygg investeringar enligt av fullmäktige Se LS § 17/2013, (1.3.1) 
godkänd investerinqsplan för fastiqheter 



Ila Landstinget 
Dokumentkategori Utgåvenummer Diarienr: 
Delegering 5(4) LD 14/0xxxxx 

~ DALARNA Dokument ID Fastställande-/Förhandlingsdatum Gäller from 
SLFDx 2014-11-26 I 2014-1 1-25 2015-01-01 
Upprättare Fastställare Gäller tom Sida 

Fastighetsförvaltningen Jan Sjöberg Fastighetsnämnden § xx/14 Tillsvidare 7(7) 

4. Förvaltning 
4.1. Interna och externa Teckna och säga upp interna och externa Förvaltningschef (FC) 

flerårsavtal flerårsavtal 
4.2. Inhyrning lokaler Inhyrning av externa lokaler (årshyra - FN-ordföranden/1 :a eller 2:a 

avtalstid) vice ordföranden 
>.1.Q a år.:::- ~Q åF 
Förvaltningschef (FC) Vidaredelegation till Chef 
<= 10 mkr förvaltningsstöd/analys 
<=10a år <= 2 mkr 

<= 3 år 
4.3. Nyttjanderättsavtal Ingående av nyttjanderättsavtal, arrenden Förvaltningschef (FC) 

(upplåtelse av mark och byggnader) och 
som belastar fastiQhet 


	fnh20141126
	fnh20141126Bilaga005a
	fnh20141126Bilaga005b
	fnh20141126Bilaga005b
	fnh20141126Bilaga005b1

	fnh20141126Bilaga006a
	fnh20141126Bilaga006b
	fnh20141126Bilaga007
	fnh20141126Bilaga008
	fnh20141126Bilaga009
	fnh20141126Bilaga010
	fnh20141126Bilaga011
	fnh20141126Bilaga012
	fnh20141126Bilaga013

