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Inledning och protokollsjustering 

1 Information 
 

Ordförandens förslag 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

 

Information lämnas om: 

 

A. Landstingsdirektören informerar 

Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg 

 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 

Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
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Anmälningsärenden 

2 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag. 

1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Ordföranden/vice ordföranden 

Bilaga 

B) Landstingsdirektör/bitr landstingsdirektör 

Bilaga 

C) Förvaltningschef 

Bilaga 

D) Övriga chefer 

Bilaga 

3 Övriga anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag. 

1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. 

Bilaga 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

4 Skattesats för 2015 
Diarienummer LD14/02060 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad d v s 11,16 kr per 
skattekrona. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande lagstiftning ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget 
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesats. Landstinget Dalarnas budgetprocess innebär att 
denna möjlighet måste utnyttjas.  

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2015. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

 

5 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 
Diarienummer LD13/03489 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. SKL:s cirkulär 13:75 ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med bilagor antas att gälla 
fr.o.m. 2014-10-20, bilaga b). 

2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 

2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre 
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna.  

4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i 
Landstinget Dalarna. 
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5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av 
pensionsmyndigheten. 

6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars 2015. 
Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 

7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan 
om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). 

8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 
kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 

9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt 
pensionsmyndighetens anvisningar, bilaga c). 

10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för 
landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet 2014. 

11. Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till 
och med det årets slut. 

Sammanfattning av ärendet 

SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra 
för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer 
livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga 
pensionsavtal på arbetsmarknaden. 

Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor 

c) Anvisningar vid ansökan 

 

6 Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen 
Diarienummer LD14/01455 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. De föreslagna ändringarna i fullmäktiges arbetsordning enligt bilaga c) 
fastställs. 
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2. De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens reglemente enligt 
bilaga d) fastställs. 

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

Sammanfattning av ärendet 

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. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträde 
    2014-06-16--17, § 61 

c) Förslag till ny arbetsordning för landstingsfullmäktige (ändringsförslag 
    markerade) 

d) Förslag till nytt reglemente för Landstingsstyrelsen (ändringsförslag 
    markerade) 

e) Förslag till nya allmänna bestämmelser i nämndernas reglementen 
    (ändringsförslag markerade) 

 

7 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna 
Diarienummer LD14/01867 

Ordförandens förslag 

1. Överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 
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Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i 
direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice 
ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael 
Rosén, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylvén, Ann-Catrin 
Lofvars. 

Landstingets ers i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils 
Gossas, Elin Norén, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, 
Birgitta Sacrédeus, Kristina Svensson och John Thornander.  

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse 

 

8 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Borlänge 
Diarienummer LD14/01746 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 

Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse 
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9 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Falun 
Diarienummer LD14/01738 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 

Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

 

10 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan 
Diarienummer LD14/01364 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 

Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

 

11 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna 
Diarienummer LD14/02364 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 

Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

 

12 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 
Diarienummer LD14/01567 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 
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Sammanfattning av ärendet 

Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

 

13 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen 
Diarienummer LD14/01745 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 

Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 
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14 Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas 
Finsamförbund 
Diarienummer LD14/02361 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 

Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

 

15 Handlingsplan - Psykiater inom vuxenpsykiatrin 
Diarienummer LD14/00893 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsproblematik då det 
saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla 
anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna 
åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen 
kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för 
läkargruppen.  
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I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin 

 



Landstinget Dalarna 

DAGORDNING 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning 2014-09-08  Sida 14 (15) 
 

 

 

 

Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 

16 Förlängning av samverkansavtal inom Uppsala/Örebroregionen 
Diarienummer LD14/02390 

Ordförandens förslag 

1. Avtal om regional samverkan inom Uppsala/Örebroregionen förlängs 
att gälla till 2015-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande samverkansavtal mellan landstingen inom 
Uppsala/Örebroregionen upphör att gälla 2014-12-31. Det finns önskemål 
om tid för fördjupad dialog om framtida samverkan och arbetsformer varför 
Samverkansnämnden föreslår landstingen att förlänga nuvarande avtals 
giltighet t o m 2015-12-31. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Protokollsutdrag, Uppsala/Örebroregionens Samverkansnämnd 
    2014-07-04-05 § 7 

c) Avtal om regional samverkan i Uppsala – Örebroregionen 

 

17 Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebroregionen om 
ambulanshelikopterverksamhet 
Diarienummer LD14/02391 

Ordförandens förslag 

1. Förslaget till ”Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro 
sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet” antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen har vid sitt sammanträde 
2014-06-12--13 beslutat rekommendera medlemslandstingen att anta ett 
förslag till samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet som tillåter 
gränslös utlarmning. Avtalet är ett underavtal till ”Avtal om regional 
samverkan i Uppsala/Örebroregionen”.  
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I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Utdrag ur Samverkansnämndens protokoll från 2014-06-04-05 § 8 
 inklusive bilagt förslag till samverkansavtal för 
ambulanshelikopterverksamhet. 

 

18 Två nya vårdplatser i Ludvika gällande akutgeriatriska platser 
Diarienummer LD14/02281 

Ordförandens förslag 

1. Två nya vårdplatser för akutgeriatriskt bruk öppnas så snart praktiskt 
möjligt på medicinavdelningen i Ludvika. 

Sammanfattning av ärendet 

En studie av ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och Falun har 
gjorts för att utvärdera om vissa äldre patienter, med kända sjukdomar, vid 
behov skulle kunna läggas in direkt på medicinavdelningen i Ludvika. 
Studien har påvisat att en mindre grupp äldre patienter med fördel skulle ha 
kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för dessa 
direktinläggningar är en brist på vårdplatser i Ludvika. 

För att förbättra vården för denna patientgrupp föreslås att två nya 
akutgeriatriska platser öppnas på medicinavdelningen i Ludvika. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Studie av ambulanstransporter mellan Ludvika och Falun (bilaga 1) 

 



 
 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
A) Ordförande/vice ordförande  
 
 
Delegat 
enligt Dnr Ärende  Beslut 
LS §  
 
 
17/13 LD14/01411 Falu domstolars nämnde- 2014-05-22 
  mannaförening, ansökan Att bevilja bidrag på 
  om bidrag 19 500 kronor samt att 

anslaget ska tas från 
kostnadsställe 94020. 

 
17/13 LD14/01449 Dalarnas Nämndemanna- 2014-05-22 
  Förening, ansökan om Att bevilja bidrag på  
  bidrag på 10 500 kronor samt 
    att anslaget ska tas från  
    kostnadsställe 94020. 
 
17/13 LD13/01448 Verkställighetsbestämmelser 2014-06-02 
  för landstingsdirektören och Beslut enligt protokoll. 
  landstingsstyrelsens förvalt- 
  ningschefer. 
 
17/13 LD14/01934 Förlikningsavtal 2014-06-10 
    Att överlämna avtal till 

IBM Svenska AB. 
 
17/13 LD14/01088 Bidrag till Årets Junior 2013 2014-03-26 
    Att bevilja Dalarnas 

Idrottsförbund bidrag med 
totalt 5 000 kronor i form 
av stipendium till Lisa 
Risby som årets junior 
2013. 

 
17/13 LD14/02235 Bidrag till Årets Junior 2012 2013-04-25 
    Att bevilja Dalarnas 

Idrottsförbund bidrag med 
totalt 5 000 kronor i form 
av stipendium till Peter 
Spelmans och Lena 
Magnusson som årets 
junior 2012. 

   
 
 
 



  
      
     
 



 
 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
B) Landstingsdirektör och bitr landstingsdirektör 
 
 
Delegat 
enligt Dnr Ärende  Beslut 
LS §  
 
 
17/13 LD14/02576 Gåva till Lekterapin, Barn- 2014-08-25 
  Och ungdomsmedicin, Att ta emot gåvan på 
  Falu lasarett 30.000 kr från familjen 
    Fernquist 
 
 



 
 
 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
C) Förvaltningschef 
 
 
Delegat 
enligt Dnr Ärende      Beslut 
LS § 
 
 
17/13 LD12/01448 Verkställighetsbestämmelser 2014-06-02 
   Att fastställa (bifogade dokument) 

verkställighetsbestämmelser för 
divisionschefer, verksamhets-
chefer inom hälso- och sjukvårds-
förvaltningen, enhetschefer inom 
central förvaltning samt 
avdelningschefer/1:a linjens chefer 
inom såväl hälso- och sjukvårds-
förvaltningen som central 
förvaltning. 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
D) Övriga chefer (Personaldir)  
 
 
Delegat 
enligt Dnr Ärende Beslut 
 
17/13 LD14/00465 Löneöversyn 2014, 2014-05-05 
  Landstinget Dalarna, Att fastställa nya löner i  
  avseende personer som Löneöversyn 2014. 
  är vikarier inom FSA:s 
  avtalsområde. 
 
  Löneöversyn 2014, 2014-05-05 
  Landstinget Dalarna, Att fastställa nya löner i 
  avseende personer som är Löneöversyn 2014. 
  oorganiserade inom FSA:s 
  avtalsområde 
  
 
    
     
 
    
 
 
 
 
 



 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
 
D) Övriga chefer (Ekonomidir)  
 
 
Delegat 
enligt Dnr Ärende Beslut 
 
17/13 LD14/02307 Avskrivning kundförluster 2014-07-26 
   Att bilagda fordringar 

avskrivs. 
 
   
 
 
 



 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
D) Övriga chefer (Upphandling) 
  
 
Delegat 
enligt § Dnr Ärende   Beslut 
 
 
17/13 LD13/02659 Upphandling av automa- 2013-11-14 
 LD13/02934 mation till Laboratorie- Att som leverantör utse 
  Medicin, Landstinget Siemens Healtcare AB 
  Dalarna Att som leverantör utse 
   Abbott Scandinavia AB. 
 
17/13 LD13/02750 Upphandling av hematolog- 2013-11-28  
  utrustning till Laboratorie- Att som leverantör av hema- 
  medicin Dalarna tologiutrustning utse 
   Sysmex Sverige.   
 
17/13 LD13/02587 Upphandling av miljö- 2014-01-13 
  möbler och miljöbelysning Att som leverantör utse 

Kinnarps AB. 
 
17/13 LD13/02188 Upphandling av ambulan- 2014-02-10 
  ser Att som leverantör av 

ambulanser 2014-2015 utse 
Euro-Lans AB (VW Amarok). 

 
17/13 LD13/02785 Upphandling av utodlings- 2014-02-14 
  robot till Laboratoriemedi- Att som leverantör utse  
  cin Dalarna BD Kiestra BV. 
 
17/13 LD13/03191 Anbudsgivning avseende 2014-03-18 
  överlåtelse av ersättnings- Att Landstinget Dalarna ingår 
  etablering samverkansavtal med  
   Carl Carling, Stockholm. 
 
17/13 LD14/00242 Upphandling av överflytt 2014-03-25 
  sjukhytt till nytt chassi Att som leverantör 2014-

2015 utse 
Ambulansproduktion i 
Sandviken AB. 

 
17/13 LD13/03447 Upphandling av Personliga 2014-05-15 
  trygghets- och nödlarm Beslut att avbryta 

upphandlingen. 
 
17/13 LD14/01677 Upphandling av Hörsel- 2014-05-16 
  tekniska hjälpmedel  Att anta leverantörer av 

Hörseltekniska hjälpmedel. 
 



  
      
 
 
17/13 LD14/01045 Upphandling av distribution 2014-05-19 
  av hushållstidning till Att som leverantör för den 
  Landstinget Dalarna kommande avtalsperioden 

utse Mediabärarna i Dalarna 
AB. 

 
17/13 LD14/00450 Avbrytande av upphandling 2014-05-27 
  ang köp av tunga lastbilar Att den aktuella upphand-

lingen avbryts och att ny 
upphandling kommer att 
genomföras. 

 
17/13 LD13/03223 Upphandling av SPECT och  2014-05-28 
  SPECT/CT Att som leverantör utse 

Siemens AB. 
 
17/13 LD14/01469 Upphandling av Läkemedel - 2014-05-30 
  Infliximab, TNF-a blockerare Landstinget Dalarna ansluter 

sig till Landstinget i Uppsala 
läns beslut och fattar härmed 
ett likalydande tilldelnings-
beslut för egen del. 

 
17/13 LD14/00215 Upphandling av utrustning 2014-06-02 
  för undersökning av lung- Att som leverantör utse 
  funktion inkl bodybox CoremedScandinavia AB. 
 
17/13 LD13/02063 Avbrytande av upphandling  2014-06-03 
  ang visuell kommunikation  Att den aktuella upphand- 
  och AV-teknik lingen avbryts och att en ny 

upphandling kommer att ske. 
   
17/13 LD13/03217 Upphandling av kommunika- 2014-06-10 
  tionshjälpmedel inkl tillbehör Att utse leverantörer enligt 
  och reservdelar till delar av protokoll. 
  7-klövern. 
 
17/13 LD14/00102 Upphandling av stimulatorer 2014-06-10 
  för smärtlindring Att som leverantör utse DJO 

Nordic AB. 
 
 
 
17/13 LD14/01033 Upphandling av Dos-dispen- 2014-06-11 
  sering och Dosexpiering av  Den aktuella upphandlingen 
  läkemedel för öppenvårds- har avbrutits och en ny upp- 
  patienter handling kommer att 

genomföras. 
 



17/13 LD14/01013 Upphandling av sängar 2014-06-16 
  för hemsjukvård Landstinget Dalarna ansluter 

sig till Landstinget 
Västmanlands beslut och 
fattar härmed ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen 
del. 

 
17/13 LD14/00533 Upphandling av endoskopi- 2014-06-16 
  utrustning Att som leverantör av 

Bilddokumentation – 
systemlösning för digital 
inspelning och lagring av 
operationer, operationsbilder 
och liknande utse Vingmed 
AB. 

 
17/13 LD14/01575 Upphandling av Rullande 2014-06-18 
  material, vagnar, britsar och  Landstinget Dalarna ansluter  
  stolar.  sig till Landstinget i Uppsala 

läns beslut och fattar ett 
likalydande beslut för egen 
del. 

 
17/13 LD14/01224 Anbudsgivning avseende 2014-06-19 
  överlåtelse av ersättnings- Att Landstinget Dalarna ingår 
  etablering samverkansavtal med Robert 

Gustavsson. 
 
17/13 LD14/01831 Tilldelningsbeslut 2014-06-24 
   Att som leverantör av 

läkarbemanning till 
primärvårdens 
jourmottagning i Falun utse 
LäkarResurs FA Rekryt AB. 

 
17/13 LD14/01958 Tilldelningsbeslut 2014-07-01 
   Att som leverantör av 

läkarbemanning, diabetologi/ 
endokrinologi, Mora lasarett 
utse Doc Connect Nordic AB. 

 
17/13 LD13/01264 Tilldelningsbeslut 2014-08-04 
   Att Landstinget Dalarna 

ansluter sig till Landstinget i 
Värmlands beslut och fattar 
härmed ett likalydande 
tilldelningsbeslut för egen 
del. 

 
 
 
 



 



 
 
 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-09-08 
 
D) Övriga chefer (Rättsenheten) 
 
 
Delegat 
enligt Dnr Ärende  Beslut 
LS § 
 
17/13 LD12/00606 Ansökan ur Carlborgsons 2012-09-28 
  stiftelse Att bevilja NN totalt 10 000 kronor 

avseende resekostnader och 
kostnader för litteratur vid studier. 

 
17/13 LD12/02706 Ansökan ur Carlborgsons 2013-03-15 
  stiftelse Att bevilja  NN bidrag med 6 990 

kronor för en TV mottagare. 
 
17/13 LD13/02698 Ansökan ur Carlborgsons 2013-10-10 
  stiftelse Att bevilja totalt 288 644 kronor till 

enskilda döva från Dalarnas län som 
har genomgått dövskola/specialskola 
för döva. 

 
17/13 LD13/01074 Ansökan ur Carlborgsons 2013-10-10 
  stiftelse Att bevilja bidrag med totalt 520 000 

kronor varav 130 000 kronor ska 
användas i samarbete med 
Pedagogiska hörselvården. 

 
17/13 LD12/02795 Ansökan ur Brita Lunds 2013-03-19 
  minnesstiftelse 2012 Att tilldela NN 1 115 kronor ur Brita 

Lunds stiftelse.  
 
17/13 LD13/03188 Ansökan ur Brita Lunds 2014-04-29 
  Minnesstiftelse Att avslå ansökan från NN när 

sökande har haft 
sjukskötersketjänstgöring hos annan 
arbetsgivare efter sin anställning hos 
Landstinget Dalarna. 

 
17/13 LD14/01497 Ansökan ur Makarna 2014-04-29 
  Hesséns stiftelse Att bevilja bidrag till Hjärt- och 

lungsjukas förening, Falun med totalt 
50 000 kronor, avseende 7 000 
kronor till bussresa, möten 25 000 
kronor och till hjärtstartare 18 000 
kronor. Att föreningen är skyldig att 
senast 1 maj 2015 lämna in 
årsredovisning avseende år 2014. 



17/13 LD14/01712 Ansökan ur Makarna 2014-06-09 
  Hesséns stiftelse Att bevilja bidrag med 40 000 kronor 

till Landstinget Dalarnas temavecka 
för hjärt- och lungsjukas temavecka i 
Tandådalen avseende år 2014. 

 
17/13 LD14/01917 Ansökan ur Makarna 2013-06-26 
  Hesséns stiftelse Att bevilja bidrag med 40 000 kronor 

till Landstinget Dalarnas temavecka 
för hjärt- lungsjukas temavecka i 
Tandådalen 2013. 

    
      

       
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN Sammanträdesdatum 

2014-09-08 
 

Övriga anmälningsärenden 

 
Anmäles följande: 
 
A) Protokoll från sammanträde med: 
Servicenämnden 2014-05-22  
Patientnämnden 2014-06-03 
Tolk- och hörselrådet 2014-04-23 
Pensionärsrådet 2014-04-23 
Nämnden för Kostsamverkan 2014-05-27 
GävleDala Företagshälsa 2014-05-20  
Finsam Falun 2014-05-16 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 2014-04-14 
Samverkansnämnden Uppsala-Örebroregionen 2014-06-04--05 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna 2014-06-02 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Borlänge 2014-05-05 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Västerdalarna-Nedansiljan 
2014-06-02 
 
B) LD14/01840 
Skrivelse från SKL angående koncentration av 
peniscanceroperationer. De två vårdenheterna är Skånes 
Universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. 
Koncentrationen ska ske från och med 1 januari 2015. 
 
C) LD14/00570 
Fullmakt till Mats Emthén, Advokatfirman Carler att företräda 
Landstinget Dalarna. 
 
D) LD14/00280 
Kammarrätten i Sundsvalls dom 2014-05-07 angående rätt att ta del 
av allmän handling. Kammarrätten bestämmer att den begärda 
daganteckningen i sin helhet ska lämnas ut. 
 
E) LD13/02665 
Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2014-05-20 angående tillsyn 
avseende dosförpackade läkemedel, Landstinget Dalarna. Ärendet 
avslutas. 
 
F) LD14/01908 
Region Dalarnas beslut 2014-05-07 i ärendet ”Dalastrategin-Dalarna 
2020”. 
 
 
 



LANDSTINGET DALARNA 
LANDSTINGSSTYRELSEN 

2014-04-07 2(2) 

 

 
 
 
 
 
 

G) LD14/02036 
 Regeringsbeslut. Uppdrag om innovationsledarlyft för beslutsfattare 

för ökad förmåga att bedriva innovationsarbete i offentlig verksamhet. 
 
H) LD11/01729 
Beslut 2014-07-16 från Kammarrätten i Sundsvall att avskriva målet 
från vidare handläggning. Målet avsåg ersättning från Landstinget 
Dalarna avseende vissa kostnader för resa och uppehälle i samband 
med behandling av patient. 
 
I) Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 

Bilaga 
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Ekonomienhet    Dnr LD14/02060 
    Uppdnr 832 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 
Jansson Nordell Eva-
Britt 023-49 01 04 

791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Funktionssamord  
   eva-britt.jansson@ltdalarna.se 
   

 

 

 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
 2014-11-24–25 Landstingsfullmäktige 
  
  

Skattesats för 2015 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad d v s 11,16 kr per 
skattekrona. 

 

Sammanfattning 

Enligt gällande lagstiftning ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget 
upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesats. Landstinget Dalarnas budgetprocess innebär att 
denna möjlighet måste utnyttjas.  

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Ekonomi och finansiering 

Enligt den av landstingsfullmäktige i juni, § 58, fastställda finansplanen 
2015-2018 är skattesatsen 11,16 per skattekrona.  

Juridik 

Enligt kommunallagen (1991:900) 8 kap 6 § skall förslag till budget 
upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda 
skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen 
före oktober månads utgång föreslå skattesats för landstingsskatten 
följande år. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Beslut om skattesats är inte föremål för facklig förhandling. 

Uppföljning 

Uppföljning av skattesatsen sker inom ramen för prognoser och 
årsredovisningen. 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum 2014-09-08  Sida 1 (2) 
Personalenhet    Dnr LD13/03489 
    Uppdnr 866 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Carlsson Robert 023-49 00 94 
791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Personalchef  
   robert.carlsson@ltdalarna.se 
   

 

 

 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
 2014-09-22 Landstingsfullmäktige  
  
  
  

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL) 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. SKL:s cirkulär 13:75 ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL)” med bilagor antas att gälla 
fr.o.m. 2014-10-20, bilaga b). 

2. Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 

3. OPF-KL omfattar förtroendevalda som väljs i samband med valet 
2014 eller senare och som inte omfattas eller har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller äldre 
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda i Landstinget Dalarna.  

4. Kvalifikationstid för omställningsstöd beräknas endast på uppdragstid i 
Landstinget Dalarna. 

5. Aktiva omställningsinsatser beslutas i varje enskilt fall av 
pensionsmyndigheten. 

6. Pensionsavgift för år 2014 utbetalas kontant senast 31 mars 2015. 
Från år 2015 avsätts pensionsavgift enligt OPF-KL. 

7. Efterlevandeskydd är obligatoriskt men kan väljas bort vid ansökan 
om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). 

8. Vid sjuk- eller aktivitetsersättning under efterskyddstid (270 
kalenderdagar) avsätts pensionsavgift. 

9. Ansökan om förmåner enligt OPF-KL skall ske skriftligt enligt 
pensionsmyndighetens anvisningar, bilaga c). 

10. Uppdragstiden förlängs till och med 31 december 2014 för 
landstingsråd och oppositionsråd som avgår efter valet 2014. 

11. Uppdragstiden för landstingsråd och oppositionsråd ska valår gälla till 
och med det årets slut. 

 

Sammanfattning 

SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) avser att underlätta och möjliggöra 
för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag. OPF-KL följer 
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livsinkomstprincipen och arbetslinjen och är därmed i paritet med övriga 
pensionsavtal på arbetsmarknaden. 

Landstinget Dalarna föreslås anta förslagen i SKL:s cirkulär. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) SKL:s cirkulär 13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med bilagor 

c) Anvisningar vid ansökan 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

SKL föreslår att den tidigare pensionsbestämmelsen PBF ersätts med OPF-
KL för de förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 
2014 eller senare. OPF-KL underlättar och möjliggör för förtroendevalda att 
förena arbetsliv och uppdrag.  

OPF-KL består av två delar, omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  

Omställningsstöd innehåller aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt 
samt förlängt ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda som innehaft 
uppdrag med minst 40 % av heltid. 

Pensionsbestämmelser avser avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning), sjukpension, efterlevandeskydd samt familjeskydd. 

Ekonomi och finansiering 

Pensionsavgift avsätts till en pensionsbehållning utifrån förtroendevalds 
pensionsgrundande inkomst (årsarvode, sammanträdesersättning) per 
kalenderår. De nya bestämmelserna medför vissa nya kostnader för 
landstinget.  

Likabehandling 

Alla som omfattas av OPF-KL behandlas lika utifrån bestämmelserna. 

Juridik 

Om inte OPF-KL antas kommer PBF att fortsätta gälla. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda är inte föremål för facklig 
samverkan. 

Uppföljning 

Någon uppföljning krävs inte av detta beslut. 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

  Org.nr 232100-0180   
     
    
   

 

 

Anvisningar vid ansökan 

 

Aktiv omställningsinsats för förtroendevalda med minst 40 % av heltid 

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast inom 3 
månader efter att uppdraget/uppdragen frånträtts. 

Aktiviteten skall vara godkänd av pensionsmyndigheten innan den påbörjas 
för att kostnaden skall kunna faktureras Landstinget Dalarna. 

 

Ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda med minst 40 % av 
heltid 

Skriftlig ansökan med intygande att man står till arbetsmarknadens 
förfogande skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast inom 3 
månader efter att uppdraget/uppdragen frånträtts. Ansökan om utbetalning 
är alltid från den 1:a i en månad.  

Förfrågan om förvärvsinkomst skall besvaras före 1:a utbetalning och 
därefter månatligen. 

Årligen skall skriftligt intygande att man står till arbetsmarknadens förfogade 
ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 månader innan ekonomiskt 
omställningsstöd upphör.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda med minst 
40 % av heltid 

Skriftlig ansökan med intygande att man står till arbetsmarknadens 
förfogande skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 månader 
innan ekonomiskt omställningsstöd upphör. 

Förfrågan om förvärvsinkomst besvaras månatligen. 

Årligen skall en ny skriftlig ansökan med intygande att man står till 
arbetsmarknadens förfogande ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 
3 månader innan förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör. 

 

Sjukpension för förtroendevalda med minst 40 % av heltid 

Skriftlig ansökan med kopia på sjuk- eller aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten innan 
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utbetalning av sjukpension. Ansökan om utbetalning är alltid från den 1:a i 
en månad. 

 

Avgiftsbestämd ålderspension  

Skriftlig ansökan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 
månader innan utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 
(pensionsbehållning). Ansökan om utbetalning är alltid från den 1:a i en 
månad. 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Kerstin Cederberg 023-49 11 13 
791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Chefsjurist  
   kerstin.cederberg@ltdalarna.se 
   

 

 

  
 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
 2014-09-22 Landstingsfullmäktige 
  
  

Förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. De föreslagna ändringarna i fullmäktiges arbetsordning enligt bilaga c) 
fastställs. 

2. De föreslagna ändringarna i Landstingsstyrelsens reglemente enligt 
bilaga d) fastställs. 

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

 

Sammanfattning 

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. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Protokollsutdrag från Landstingsfullmäktiges sammanträde 
2014-06-16--17, § 61 

c) Förslag till ny arbetsordning för landstingsfullmäktige (ändringsförslag 
markerade) 

d) Förslag till nytt reglemente för Landstingsstyrelsen (ändringsförslag 
markerade) 

e) Förslag till nya allmänna bestämmelser i nämndernas reglementen 
(ändringsförslag markerade) 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstingsfullmäktige gav 2014-06-16--17, § 61, punkten 8 
Landstingsstyrelsen i uppdrag att till fullmäktigesammanträdet 2014-10-20 
ge förslag på de förändringar i fullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
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reglementen, som krävs för att precisera de föreslagna förändringarna i den 
politiska organisationen. 

Inför varje ny mandatperiod brukar Landstingets reglementshäfte bli föremål 
för en översyn. Därför har också en sådan gjorts. Förfrågningar har gjorts till 
landstingets förvaltningschefer, arkivchefen och revisionschefen angående 
eventuellt behov av revideringar i deras respektive reglemente. Något 
sådant behov har inte framkommit.  

De förändringar som föreslås med anledning av översynen har sitt upphov i 
granskning av reglementena och dialog med fullmäktiges sekreterare. 

Arbetsordningen har inte reviderats under mandatperioden, medan ett flertal 
ändringar har gjorts i styrelsens och nämndernas reglementen. 

När det nya reglementshäftet kommer att tryckas upp är avsikten att också 
de nya reglementen, som har beslutats under mandatperioden, ska 
införlivas i häftet. Detta gäller reglementet för tolk- och hörselrådet och 
reglementet för den nyinrättade gemensamma hjälpmedelsnämnden. 
Reglementen för gemensamma nämnder som har en annan värdkommun 
än Landstinget Dalarna finns inte med i häftet. Detta gör att reglementet för 
den gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet inte 
kommer att införlivas i häftet. Det reviderade arvodesreglementet som 
antogs vid landstingsfullmäktigemötet i juni 2014, men som inte träder i kraft 
förrän den 15 oktober i år, kommer att införlivas i samband med att hela 
häftet revideras. 

Här nedan följer en specialmotivering till varje paragraf som föreslås ändras. 

Nämndreglementenas allmänna bestämmelser 

De allmänna bestämmelserna i nämndreglementena är i stort sett 
likalydande för såväl styrelsen som övriga nämnder och utgör en inledande 
avdelning i nämndernas reglementen. Följande ändringar berör således 
Landstingsstyrelsen, Fastighetsnämnden, Kultur- och bildningsnämnden, 
Patientnämnden, Servicenämnden och Tandvårdsnämnden. 

1 § 
I 6 kap 15 § kommunallagen (KL) gjordes ett tillägg per den 1 februari 2014 
för att tydliggöra att ordföranden jämte vice ordförandena tillsammans utgör 
nämndens presidium. Ändringen motiverades med att det skulle vara möjligt 
att ge presidiet särskilda uppgifter, även om behovet ansågs vara mera 
framträdande i fullmäktige än i nämnderna. Enligt punkt 4 i fullmäktiges 
beslut § 61/14 ska det vara möjligt att delegera uppgifter till presidierna. 
Tillägget i 1 § klargör att beredningsansvaret åvilar presidiet och möjliggör 
dessutom för styrelsen och övriga nämnder att delegera uppgifter till sina 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen  

 

Central förvaltning  Datum Dnr Sida 

3 (7) 2014-09-08 LD14/01455 
 

 

 
presidier. I rubriken ”Ordföranden” har orden ”och presidieutskott” lagts till 
för att markera betydelsen av denna gruppering. 

2 § 
Enligt 6 kap 32 § KL i den nya lydelsen, krävs att fullmäktige beslutar i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på 
distans. Genom att föreslå ett nytt andra stycke i 2 § ges varje nämnd rätten 
att själva bestämma om sammanträden ska kunna ske på distans under 
förutsättning att KL:s krav är uppfyllda. Därmed är villkoret, i punkten 5 i 
fullmäktiges beslut § 61/14 tillgodosett, om att sådana möten bara får äga 
rum ”i lokaler där landstinget kan garantera kvalitén”. Hänvisningen till 5 kap 
38 a § KL är en hänvisning till den nya paragraf i KL som anger att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om fullmäktige 
har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på 
lika villkor. 

 

20 § och paragraferna därefter 
Eftersom 20-21 §§ i nuvarande nämndreglementen togs bort genom beslut 
LF § 12/13, föreslås att numreringen av paragraferna ändras på så sätt att 
22 § får nummer 20, 23 § får nummer 21 o.s.v. istället för att låta det bli ett 
glapp mellan 19 och 22 §§. 

Landstingsstyrelsens reglemente 

I Landstingsstyrelsens reglemente föreslås, utöver ovanstående, också 
förändringar i följande paragrafer. 

33 § 
Enligt nuvarande 35 § är det landstingsfullmäktige som väljer ledamöter och 
ordförandena i arbetsutskottet. Denna reglering gjordes inför skapandet av 
arbetsutskottet vid föregående mandatperiods början, eftersom både 
styrelsen och arbetsutskottet behövde komma på plats så snart som möjligt. 
Nu när mandatperioden börjar redan den 15 oktober och första 
fullmäktigemötet hålls den 20 oktober finns inte något skäl för att ha denna 
ordning. Enligt 6 kap 22 § KL ska en nämnd själv välja utskott bland 
ledamöterna och ersättarna i nämnden. 

34 § 
I 34 §, (nuvarande 36 §) andra stycket har infogats det nya ansvar som 
enligt LF § 61/14 punkt 3 ska läggas på arbetsutskottet. Därutöver har en 
ändring gjorts i paragrafens andra stycke, som innebär att nämnder och 
beredningar jämställs som beredningsorgan inför Landstingsstyrelsen. 
Ändringen innebär att inget ärende ska behöva passera mer än en politisk 
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instans innan det tas upp i Landstingsstyrelsen för beslut. I kommentaren till 
37 § kommenteras detta särskilt vad gäller Hälso- och sjukvårds-
beredningarna.  

35 § 
I denna paragraf har meningen ”Arbetsutskottet ska också” tagits bort. Det 
förefaller omotiverat att skilja mellan de olika beslutsmandat, som 
förekommer framför och efter denna mening. 

37 § 
Enligt fullmäktiges beslut § 61/14 punkt 6 ska uppdraget för Hälso- och 
sjukvårdsberedningarna förtydligas och utvecklas.. En principiell 
förutsättning för beredningarna har ändrats och skrivits in i 37 §. Förslaget 
innebär att beredningarna inte bara har initiativrätt till Landstingsstyrelsen 
utan också kan ställa förslag. Enligt ett nytt sista stycke i paragrafen har 
förtydligats att beredningarna i sådana fall också har ett självständigt ansvar 
för beredning av ärenden. Detta innebär att förslag ska vara motiverade 
utifrån de aspekter som ska beaktas enligt rutinerna för ärendehanteringen. 
Konsekvensen, som också framgår genom förändringen i 34 § andra 
stycket, är att beredningarnas förslag inte längre ska gå via arbetsutskottet 
innan de når styrelsen. 

38 § 
Förutom ändringen i 37 § föreslås i 38 § att särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt folkhälsofrågor rörande barn och unga samt de processer som 
involverar både landstingets och andra vårdgivares insatser. Eftersom 
hälso- och sjukvårdsberedningarna är skapade för att tillgodose 
medborgarinflytande innebär ansvaret att processerna ska 
uppmärksammas ur patienternas synvinkel. Såväl framsteg som brister på 
detta område ska uppmärksammas. I detta syfte ska beredningarna också 
hålla offentliga möten för dialog i hälso- och sjukvårdsfrågor med 
medborgarna. Beredningarna ska också och stimulera bildande och 
utveckling av patientråd eller liknande brukarråd för att öka 
patientinflytandet. 

41 § 
En helt ny paragraf föreslås här för att förverkliga intentionen om en 
regionberedning enligt fullmäktiges beslut § 61/14 punkt 2. Anledningen till 
detta är den ökade betydelse som regionfrågorna förväntas få under 
kommande mandatperiod. I flera landsting slås de regionala frågorna 
samman med landstingsuppdraget fr.o.m. nästa årsskifte. En liknande 
utveckling kan komma även för Dalarnas del inom några år. 

42 - 44 §§ 
Paragraferna är nya men innehållet i dem är beslutat sedan tidigare av 
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landstingsfullmäktige § 21/13 och § 136/13. Förslaget innebär att integrera 
forskningsberedningen i Landstingsstyrelsens reglemente och utgör en 
sammanfattning av besluten om att inrätta en forskningsberedning och 
uppdraget som formulerades som ett eget reglemente för beredningen. 

45 § 
Denna paragraf (tidigare 43 §) har kompletterats med tolk- och hörselrådet. 
Detta råd har funnits länge men dess reglemente fastställdes inte av 
fullmäktige förrän genom § 97/12.  

Landstingsfullmäktiges arbetsordning 

4 § 
Som ett nytt sista stycke har i denna paragraf införts innehållet i punkt 7, LF 
§ 61/14 om ordförandens ansvar för hanteringen av fyllnadsval under 
mandatperioden. 

7-9 §§ 
Dessa paragrafer innehåller inga förändringar i sak. Innehållet har bara 
disponerats om, så att de bestämmelser som rör tid och plats för 
sammanträdet återfinns i 7-8 §§, där 7 § handlar om huvudreglerna och 8 § 
om förlängning, avbrytande och fortsättning av sammanträde. De regler 
som rör ekonomiska beslutspunkter har flyttats till 9 § med en ny rubrik 
”Budget och årsredovisning”. 

10 § 
I näst sista stycket har infogats en lydelse som fullmäktige redan har 
beslutat om i samband med att arvodesreglementet reviderades, § 62/14. 
Det handlar om att alla partier ska ha rätt att ha ”ersättare på bänken” som 
är disponibla för tjänstgöring när det uppstår oplanerade vakanser. Dessa 
särskilda ersättare ska arvoderas som tjänstgörande ledamöter. Det har 
bedömts vara motiverat att dessa ersättare också uppmärksammas i 
fullmäktiges arbetsordning. 

11 § 
I 11 § som behandlar kungörelse av fullmäktigesammanträde har vad avser 
införandet i ortstidningar dels förtydligats att det enligt 5 kap 10 § KL endast 
avser tid och plats för sammanträdet och dels har antalet ortstidningar 
begränsats till Dalarnas Tidningar, Dala-Demokraten och Avesta Tidning. 

21 § 
I första stycket införs benämningen presidium för ordföranden samt förste 
och andre vice ordföranden i enlighet med den nya bestämmelsen i 5 kap 6 
§ KL. Här föreslås också uppgifter för presidiet som företrädare för 
fullmäktige och en rätt att besluta gällande ordningsregler, utveckling och 
utbildning. 
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I fullmäktiges beslut § 61/14 punkt 4 anges bara att det ska vara möjligt att 
delegera uppgifter till presidierna. I 5 kap 64 § KL, som reglerar obligatoriskt 
innehåll i fullmäktiges arbetsordning, anges i en ny punkt 10 
”fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter”. Genom denna bestämmelse har 
alltså rätten att delegera arbetsuppgifter till fullmäktiges presidium 
legaliserats. Arbetsordningen har anvisats som den plats där delegeringen 
ska återfinnas. 

25 § 
I första stycket har här skett ett tillägg ”och 28 §”. Det innebär ett påpekande 
om att det också finns begränsningar i yttranderätten som framgår av 
ordningsreglerna i 28 §. 

28 § 
För snart tre år sedan kom fullmäktiges ordförande tillsammans med 
gruppledarna överens om särskilda debattregler som skulle gälla vid 
fullmäktiges sammanträden. Eftersom dessa regler har fungerat väl, kan 
tiden vara mogen att införliva dem i fullmäktiges arbetsordning. Förslaget är 
att de tillförs 28 §. 

32 § 
Vid genomgången av arbetsordningen upptäcktes i denna paragraf en 
felaktig paragrafhänvisning till 20 §. Det är i 22 § som regeln om särskild 
röstsammanräknare återfinns, varför hänvisningen rättas. 

36 § 
Till denna paragraf har såväl i rubriken som i texten förtydligats att 
hänvisningen till bestämmelserna i 5 kap 36-37 §§ KL - förutom om 
bordläggning - också handlar om återremiss. 

37 § 
I andra stycket har gjorts en hänvisning till nämndernas allmänna 
bestämmelser, där begreppen ”reservation”, ”särskilt yttrande” och 
”protokollsanteckning” sedan 2014-03-03, LF § 7/14 är definierade. 

38 § 
Genom fullmäktigebeslutet § 7/14 togs kravet på signering av nämndernas 
bilagor bort. Av samma skäl som då anfördes, nämligen tids- och 
kontrollskäl, föreslås här att signeringskravet också tas bort för bilagorna till 
fullmäktiges protokoll. 

41 § 
Den administrativa rutinen att expediera utdrag ur fullmäktiges protokoll har 
ifrågasatts. Rutinen är numera överspelad i och med att möjligheterna att ta 
del av protokoll både har blivit snabbare och mera lättillgänglig genom den 
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tekniska utvecklingen. Den del av bestämmelsen som rör protokollsutdrag 
föreslås därför tas bort. 

43-47 §§ 
Bestämmelserna om partistöd har förändrats i kommunallagen 2 kap 9-12 
§§. Syftet med partistödet och vad det innebär att ett parti är representerat i 
fullmäktige, har förtydligats. Krav på redovisning har införts och kopplingen 
till de politiska sekreterarna har tagits bort. Alla dessa förändringar är 
införda i fullmäktiges arbetsordning. Detta innebär bl.a. att avsnittet om de 
politiska sekreterarna i 46 § har tagits bort, eftersom anställning av politiska 
sekreterare inte längre ska beaktas i samband med partistöd. 4 kap 30-32 
§§ KL och landstingsfullmäktiges beslut om politiska sekreterare utgör de 
bestämmelser som fortfarande reglerar landstingets möjligheter att anställa 
politiska sekreterare. Som grundstöd föreslås att det avdelas en del, 
uppgående till minst 10 % av det kontanta partistödet. Till grundstödet hör 
också tillgången till landstingets lokaler, teknisk utrustning och administrativ 
service. 

Juridik 

De juridiska aspekterna och/eller konsekvenserna har beskrivits i samband 
med kommentarerna till respektive paragraf. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Reglementen är inte föremål för facklig förhandling. Information enligt MBA 
§ 10 kommer att äga rum 2014-08-27. 

Uppföljning 

Översyn av arbetsordning och reglementen görs inför varje mandatperiod. 
De behov av korrigeringar som uppkommer under mandatperioden 
handläggs och beslutas löpande. 
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LANDSTINGSSTYRELSENS REGLEMENTE 

Fastställt av fullmäktige § X/14. 

Detta reglemente gäller fr.o.m. den 20 oktober 2014. 

 

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 

- servicenämnd 

- tandvårdsnämnd 

Reglementet gäller också i tillämpliga delar för landstings-

styrelsens utskott och beredningar, om inte annat anges. 

 

Ordföranden och presidieutskott1 § 

Fullmäktige väljer ledamöterna i styrelsen och bland dem, en 

ordförande, en 1:a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Dessa utgör styrelsens presidium och ska, förutom att bereda 

styrelsens sammanträden, utgöra politiskt personalorgan. 

Styrelsen kan delegera beslutsrätt till 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 styrelsen känner till innehållet i 

detta reglemente, att den har nödvändig kunskap om de 

övriga bestämmelser som reglerar styrelsens verksamhet 

samt kännedom om landstingets organisation. 
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Sammanträden 

2 § 

Styrelsen ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina 

sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de samman-

träden som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 kap 18 § 

andra stycket kommunallagen hållas när minst en tredjedel av 

ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det behövs. 

Styrelsen får besluta att dess sammanträden generellt eller 

för visst möte ska ske på distans enligt 6 kap 32 § 

kommunallagen under förutsättning att det sker i lokaler där 

landstinget kan garantera att kraven i 5 kap 38 a § 

kommunallagen är uppfyllda. Om styrelsen 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 styrelsens 

ledamöter och ersättare. Planen publiceras på Landstingets 

hemsida på Internet. 

Planen utgör kallelse till sammanträdena. 

Föredragningslista och handlingar i de ärenden som ska 

behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före 

sammanträdet. Styrelsens handlingar publiceras också på 

Landstingets hemsida på Internet. 

 

4 § 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar 

motsvarande bestämmelser i 10 § 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: 

 en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare 

har trätt in i ledamotens ställe. 
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 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. 

 

5 § 

Av 6 kap 19 a § kommunallagen framgår att en nämnds 

sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelsen får dock 

besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt 

allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna 

ta del av sammanträdet.  Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 

Styrelsens 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 styrelsens sammanträden samt att delta i 

överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet 

tillkommer, förutom ledamot och tjänstgörande ersättare, 

1. icke tjänstgörande ersättare 
2. landstingsdirektör 
3. biträdande landstingsdirektör 

Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och att delta i dess 

överläggningar tillkommer dessutom 

4. fullmäktiges ordförande 
5. landstingsråd och oppositionsråd 
6. politiska sekreterare 
7. ekonomidirektör 
8. personaldirektör 
9. företrädare för kommunikationsenheten 

 

6 § 

Förtroendevald, tjänsteman hos landstinget eller särskild 

sakkunnig, utöver stadgande i 5 § ovan, kallas efter beslut av 

styrelsen. 

Styrelsen beslutar om den som särskilt kallats till sammanträdet 

ska få delta i överläggningarna. 
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7 § 

Ordföranden beslutar om formerna för beredning samt om 

föredragning av ärenden vid styrelsens 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. 

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 till sekreteraren senast 

före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har 

alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till 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 att markera en 

ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till 

protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av 

sekreteraren. Eftersom protokollet förs på ordförandens ansvar 

avgör ordföranden om en protokollsanteckning ska få göras. 

Styrelsen utser för varje sammanträde en ledamot eller 

tjänstgörande ersättare att jämte tjänstgörande ordförande justera 

styrelsens 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. 
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9 § 

Landstingsstyrelsens sekreterare ska se till att utdrag ur styrelsens 

justerade protokoll tillställs dem som är berörda av i protokollet 

intagna beslut. Justerat protokoll ska tillställas styrelsens 

ledamöter och ersättare, politiska sekreterare samt revisionen 

enligt dess närmare bestämmande. Justerade protokoll ska 

dessutom finnas tillgängliga på Landstingets hemsida på internet. 

Övriga bestämmelser 

Delegering 

10 § 

Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare i 

styrelsen eller åt en anställd hos landstinget att på styrelsens 

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 till 

styrelsen som bestämmer i vilken ordning detta ska ske. 

Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i 6 

kap 38 § kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap 36 

§ kommunallagen. 

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 styrelsen. 

 

Vidaredelegering 

11 § 

Om styrelsen uppdrar åt landstingsdirektören att fatta beslut, får 

styrelsen överlåta åt landstingsdirektören att i sin tur uppdra åt 

annan anställd inom landstinget att besluta istället. Sådana beslut 

ska anmälas till landstingsdirektören som vidareanmäler detta till 

styrelsen. 
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Förhandling och information enligt medbestämmandelagen (MBL) 

12 § 

I ärenden där styrelsen ansvarar för beredningen och närmast har att 

fatta beslut åligger det styrelsen 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 § 

Styrelsens arbete är reglerat i kommunallagen och i detta 

reglemente. Styrelsen ska också följa övriga gällande lagar och 

författningar, av landstinget träffade avtal samt av 

landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen fastställda 

styrdokument. 

Styrelsen ansvarar inför fullmäktige för att anvisad budgetram 

hålls och att landstingets verksamheter bedrivs utifrån de mål och 

riktlinjer som fullmäktige bestämt. Styrelsen ska utifrån 

budgetramen, mål och riktlinjer specificera och fastställa sin egen 

budget. 

Styrelsen utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom 

landstinget. 

Styrelsen ska i övrigt fullgöra vad fullmäktige ålägger styrelsen. 

Utifrån sitt övergripande uppdrag ska styrelsen tillse att intern 

kontroll och uppföljning inom landstingets verksamheter fungerar 

tillfredsställande. 

Styrelsen ansvarar för besvarande av remisser inom 

verksamhetsområdet samt remisser av övergripande eller principiell 

karaktär. 
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Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 

15 § 

Styrelsen (gäller ej utskott) är personuppgiftsansvarig enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204) inom sitt 

verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar styrelsen för 

katastrofplanering och beredskaps- och säkerhetsfrågor samt 

efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Styrelsen äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom eget 

verksamhetsområde. 

 

Samarbete i samhället  

16 § 

För att styrelsen ska kunna fullgöra sin uppgift bör samarbete 

utvecklas med samhällsorgan, företag, organisationer och andra 

som har möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet. 

 

Initiativrätt 

17 § 

Styrelsen får väcka de förslag hos landstingsfullmäktige, som är 

föranledda av verksamhetsansvaret enligt detta reglemente eller i 

fullmäktige fastställd verksamhetsplan samt är avsedda att främja 

verksamhetens utveckling i övrigt. 

 

Resultatansvar 

18 § 

Styrelsen har resultatansvar för landstingets samtliga 

verksamheter och ska till fullmäktige avge rapporter om 

landstingets samlade verksamhet och ekonomi. 

 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Styrelsen ansvarar för att verksamhetsplaner upprättas för 

landstingets förvaltningar i enlighet med beslutad 

planeringsprocess. 
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Jäv 

20 § 

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

 

Arkiv 

21 § 

För vården av styrelsens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

Extraordinär händelse 

22 § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet 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 delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder. Vid övergång till 

krigsorganisation övertar arbetsutskottet de arbetsuppgifter som 

enligt reglemente åligger nämnden. 

  

Borttaget: 2

Borttaget: 3

Borttaget: 4
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Ledamöter och omröstningsregler 

23 § 

Landstingsstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

 

24§ 

Föreskrifterna i 30-34 §§ fullmäktiges arbetsordning äger, bortsett 

från att elektronisk voteringsutrustning som regel inte används, 

motsvarande tillämpning för landstingsstyrelsen. 

 

Övergripande ansvar 

25 § 

Landstingsstyrelsen ska styra, utveckla och samordna 

förvaltningen av Landstinget Dalarnas angelägenheter och utöva 

kontroll över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha 

fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som 

landstinget helt eller delvis äger eller annars har intresse i och 

som avses i 3 kap 16-19a §§ kommunallagen, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men 

också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

landstinget. Styrelsen ska vidare ha uppsikt över 

landstingskommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som landstinget är medlem i.  

Styrelsen har planerings- och uppföljningsansvar för landstingets 

totala resursutnyttjande samt att olika verksamheter bedrivs 

effektivt och efter fastställda mål. I detta ansvar ingår att leda och 

samordna landstingets verksamhetsplanering. 

Styrelsen ansvarar för den landstingsövergripande ekonomiska 

förvaltningen, den landstingsövergripande personalplaneringen 

och de landstingsövergripande arbetsgivarfrågorna, det 

landstingsövergripande arbetsmiljöansvaret, det 

landstingsövergripande miljöarbetet samt landstingets centrala 

informationsverksamhet med dess informationskanaler. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för landstingets säkerhet 

som bl a omfattar patientsäkerhet, brandsäkerhet, IT-säkerhet och 

informationssäkerhet. 

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 

landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen 

ansvarar inom ramen för sina befogenheter för att möta och 

åtgärda problem som uppmärksammas genom  

Borttaget: 5

Borttaget: 6

Borttaget: 7
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omvärldsbevakningen samt är skyldig att hos övriga nämnder, 

fullmäktige, andra myndigheter eller regeringen göra de 

framställningar som behövs för att påkalla deras insatser när 

åtgärder behövs som kräver resurser som inte styrelsen förfogar 

över. 

 

Driftsansvar 

26 § 

Landstingsstyrelsen utövar ledningen av landstingets hälso- och 

sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 

patientsäkerhetslagen (2010:659) samt av den centrala 

förvaltningen enligt kommunallagen (1991:900). 

 

Kris, beredskap och krig 

Krisledningsnämnd 

27 § 

Arbetsutskottet utgör landstingets krisledningsnämnd. För 

utskottet i denna egenskap gäller lag (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap samt detta reglemente. 

I sin egenskap av krisledningsnämnd fullgör arbetsutskottet 

uppgifter under händelser i fredstid som avviker från det normala, 

innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 

insatser av landstinget. Utmärkande för en extraordinär händelse 

är att den kräver större insatser än vad som normalt planeras för 

krissituationer och att egna resurser inte räcker till. 

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar 

av verksamhetsområden från övriga nämnder i landstinget i den 

utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 

händelsens art och omfattning. 

Krisledningsnämnden får inrätta egna utskott efter behov. 

 

  

Borttaget: 8

Borttaget: 9
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Beredskapsnämnd 

28 § 

Arbetsutskottet är också landstingets beredskapsnämnd. För 

styrelsen i denna egenskap gäller lag (1988:97) och förordning 

(1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, 

förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krigsfara m.m. 

lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap och lag 

(1994:1809) om totalförsvarsplikt samt detta reglemente. 

I sin egenskap av beredskapsnämnd åligger det arbetsutskottet att 

leda landstingets verksamhet i krig. 

Vid övergång till krigsorganisation övertar arbetsutskottet de 

arbetsuppgifter som enligt arbetsordning och reglemente m.m. 

åligger övriga nämnder med undantag för patientnämnden som 

fortsätter sin verksamhet. 

Landstingets revisorer fortsätter verksamheten. 

 

Nämnder under landstingsstyrelsen 

29 § 

För landstingets fastighetsförvaltning och lokalförsörjning, för 

landstingets kulturverksamhet och skolor, för landstingets 

serviceverksamhet samt för länets tandvård svarar under 

landstingsstyrelsen 

- fastighetsnämnd 

- kultur- och bildningsnämnd 

- servicenämnd 

- tandvårdsnämnd 

Fullmäktige har i särskilda reglementen angivit ramarna för varje 
nämnd. 

 

  

Borttaget: 30 

Borttaget: 31 
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Landstingsstyrelsens särskilda uppdrag 

Uppgifter 

30 § 

Det åligger styrelsen särskilt att 

 bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av 

fullmäktige med undantag för landstingsrevisorernas 

revisionsberättelser, valärenden och i övrigt enligt stadgande i 

5 kap 29-32 §§ kommunallagen 

 anställa och entlediga landstingsdirektör och biträdande 

landstingsdirektör 

 vara chef för landstingsdirektören, som i sin tur är chef över 

bitr landstingsdirektören och landstingets förvaltningschefer 

utom för revisionschefen 

 utgöra landstingets personalmyndighet med övergripande 

ansvar i alla personalfrågor 

 utgöra landstingets arkivmyndighet 

 ansvara för förvaltningen av landstingets donationsstiftelser 

 se till att landstingets behov av försäkringsskydd är 

tillgodosett 

 utfärda förbindelser, uppta lån och ikläda landstinget borgen 

eller annan ansvarighet i enlighet med fullmäktiges beslut 

samt att ge riktlinjer för placering av landstingets medel 

 bevaka landstingets rätt vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra sammanträden inom juridiska personer som 

landstinget helt eller delvis äger eller har intressen i 

 självt eller genom ombud föra landstingets talan i alla mål 

och ärenden i den mån detta inte på grund av lag, annan 

författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan, (Det 

gäller även mål där någon begärt laglighetsprövning av 

fullmäktiges beslut om inte fullmäktige beslutar att själv föra 

talan i målet) 

 svara för tolkning och tillämpning av rese- och 

arvodesreglementen samt pensionsreglemente för 

förtroendevalda 

 

  

Borttaget: 2
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Beslutsbemyndiganden 

31 § 

Styrelsen får utan fullmäktiges särskilda bemyndigande:  

 motta gåvor och donationer till landstinget 

 utfärda föreskrifter om arbetsgivarens befogenheter i 

frågor som rör förhållandet mellan landstinget som 

arbetsgivare och dess arbetstagare 

 fastställa övergripande styrande dokument inom styrelsens 

och underställda nämnders verksamhetsområden 

 sluta avtal med utomstående part i den mån detta inte 

uppdragits åt annan nämnd 

 förrätta val av ledamöter och ersättare i kommittéer och 

samarbetsorgan samt utse representanter i organisationer och 

föreningar i den mån fullmäktige inte för särskilt fall bestämt 

annat 

 avge yttranden, som ankommer på landstinget, om yttrandet 

inte är av betydelse för den kommunala självstyrelsen, samt i 

de fall fastställd remisstid inte medger att yttrande behandlas 

av ordinarie fullmäktige även avge yttranden av nämnt slag 

 besluta om köp och försäljning av fastigheter samt om 

rivning av landstingsägda byggnader om värdet av 

egendomen uppgår till mer än sju prisbasbelopp. 

Ärende av principiell eller i övrigt av större betydelse ska avgöras 

av fullmäktige, även om det är att hänföra till någon av ovan 

angivna ärendegrupper. 

 

Utskott 

32 § 

Landstingsstyrelsen ska ha ett enda utskott, ett arbetsutskott 

bestående av sju ledamöter och sju ersättare. 

 

33 § 

Landstingsstyrelsen väljer arbetsutskottet bland sina ledamöter i 

samband med styrelsens första sammanträde under 

mandatperioden. . Styrelsen utser samtidigt en beredning till 

arbetsutskottet bestående av ordförande, 1:a vice ordförande och 

2:a vice ordförande. 

 

Arbetsutskott 

34 § 

Borttaget: 3

Borttaget: 4

Borttaget: 5

Borttaget: Landstingsfullmäktig
e väljer ledamöterna till l

Borttaget: s

Borttaget: val av 
landstingsstyrelse. 
Utskottsledamöterna ska väljas 
bland landstingsstyrelsens 
ledamöter

Borttaget: Fullmäktige 

Borttaget: 6
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Arbetsutskottet ska kunna besluta i ärenden som kräver snabba 

ställningstaganden och avlasta styrelsen beslutsärenden av 

löpande karaktär. Arbetsutskottet har ett särskilt ansvar för 

upphandlingsfrågor,  

E-hälsofrågor och för beredning och uppföljning av landstingets 

budget. 

Arbetsutskottet ska, om tiden medger det, bereda de ärenden inför 

Landstingsstyrelsen som inte är beredda av någon nämnd eller 

beredning. 

Ärendehantering som innebär att någon beredning inte har skett i 

annat politiskt organ före Landstingsstyrelsen, ska undvikas så 

långt det är möjligt. Arbetsutskottets beredning ska utmynna i 

förslag till beslut. 

 

35 §  

Utskottet har rätt att besluta i ärenden av löpande eller 

förberedande karaktär enligt nedanstående förteckning. 

 Kvalitetsbedömningar av utredningar och förslag 

 Direktiv och tidsplanering 

 Utredningsuppdrag inom befintligt uppdrag/budget 

 Yttranden över remisser och JO-anmälningar 

 Undertecknande av ansökan om medel som inte innebär ett 

ekonomiskt åtagande utöver fastställd budget för Landstinget 

Dalarna 

 Fastställa regionalt eller nationellt utarbetade förslag som inte 

innebär ekonomiska åtaganden utöver fastställd budget för 

Landstinget Dalarna 

 tolka rese-, arvodes- och pensionsbestämmelserna och 

besluta om hur dessa ska tillämpas för förtroendevalda i 

enskilda fall 

 utöva det som åligger landstingsstyrelsen i dess egenskap av 

landstingets arkivmyndighet 

 besluta om landstingsövergripande investeringar och 

investeringar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

central förvaltning omfattande mellan 10 och 50 Mkr per objekt. 

 

Utskottet får inte besluta i ärenden som enligt 6 Kap 34 § 

kommunallagen inte kan delegeras. 

Borttaget: bereda ärenden 
inför Landstingsstyrelsen, 

Borttaget: samtliga 

Borttaget: utom dem 

Borttaget: Hälsovals

Borttaget: en

Borttaget: 7

Borttaget:  

Borttaget: Arbetsutskottet ska 
också ¶
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Beredningar och råd 

Hälsovalsberedning 

36 § 

I syfte att särskilja Landstingets beställarroll och ansvar för de 

villkor som ska gälla för samtliga vårdgivare inom primärvården 

från Landstingets produktionsansvar för den egna hälso- och 

sjukvården, ska det finnas en särskild hälsovalsberedning med 

uppgift att bereda hälsovalsfrågorna till Landstingsstyrelsen. 

Beredningen ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska finnas en ordförande och en vice ordförande. 

Hälsovalsberedningen ska planera och följa upp Landstingets 

genomförande av vårdvalsreformen. Beredningen ska föreslå de 

kriterier och regelsystem som krävs för att privata vårdgivare ska 

kunna etablera sig i länet på likartade villkor. Beredningen 

ansvarar också för de informationssatsningar som krävs för att 

informera befolkningen om vilket utbud av primärvård som finns i 

länet och hur man gör för att lista sig hos en vårdgivare. 

Hälsovalsberedningen ska ha initiativrätt till Landstingsstyrelsen, 

men inte egen beslutsrätt. Beredningen får därvid ta upp de frågor 

som uppdraget föranleder. 

 

Lokala hälso- och sjukvårdsberedningar 

37 § 

För att tillvarata behovet av lokalt medborgarinflytande ska det 

finnas sex lokala beredningar till Landstingsstyrelsen. Deras 

geografiska områden ska motsvara valkretsarna. De ska i första 

hand bemannas med ledamöter eller ersättare från 

landstingsfullmäktige. 

Varje hälso- och sjukvårdsberedning ska bestå av sju ledamöter 

och sju ersättare. I beredningen ska finnas en ordförande, en 1:a 

vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska ha initiativrätt 

med möjlighet att ställa förslag till Landstingsstyrelsen, men har 

inte egen beslutanderätt. De kan också utgöra remissorgan för 

Landstingsstyrelsen i hälso- och sjukvårdsfrågor. 

I den utsträckning en lokal hälso- och sjukvårdsberedning ställer 

förslag till Landstingsstyrelsen ansvarar den också för 

beredningen av ärendet. 

 

Borttaget: 8

Borttaget: 9
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38 § 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska följa 

utvecklingen av hälso- och sjukvården inom sina områden. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

 folkhälsofrågor rörande barn och unga 

 processer som involverar såväl olika delar av Landstingets 

hälso- och sjukvård som kommunala och privata vårdgivare 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska anordna 

offentliga möten för att ta tillvarata medborgarnas synpunkter och 

informera om hälso- och sjukvårdens förutsättningar och 

utveckling. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska också stimulera 

utvecklingen av patientråd eller motsvarande brukarråd för att öka 

patienternas inflytande. 

Beredningarna ska ta initiativ till den politiska behandling av hälso- 

och sjukvårdsfrågor som uppföljningen föranleder. 

 

39 § 

Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ansvarar för att 

verksamhetsplan upprättas i god tid inför kommande år och ska en 

gång per år till landstingsstyrelsen redogöra för föregående 

verksamhetsår. 

 

Samverkansberedningar 

40 § 

Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ska utveckla samverkan 

med kommunerna och andra samhällsorgan inom sitt område. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i detta syfte 

svara mot samverkansberedningarna som finns i varje kommun 

och där företrädare för såväl kommunledning som 

landstingsföreträdare tar upp gemensamma frågeställningar kring 

den hälso- och sjukvård och sociala omsorg som finns i varje 

kommun. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska stå för 

landstingsperspektivet i mötet med det kommunala perspektivet i 

samverkansberedningarna. Samverkansberedningarnas uppdrag 

är att tillvarata och förmedla medborgarnas behov i landstingets 

och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet för att 

medborgarnas bästa ska tillgodoses. 

 

Borttaget: 40 

Borttaget: 41 

Borttaget: 2
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Regionberedning 

41 § 

Fr.o.m. 2015-01-01 inrättas en regionberedning som har till uppgift 

att till Landstingsstyrelsen bereda trafikfrågor, internationella 

frågor, Samverkansnämndens frågor och övriga regionfrågor. 

Beredningen ska utgöras av landstingets ordinarie ledamöter i 

Region Dalarnas direktion och inte ha ersättare. 

Regionberedningen ska vara ett beredande organ utan egna 

beslutsmandat. 

 

Forskningsberedning 

42 § 

I syfte att stärka forskningens roll i Landstinget Dalarna samt verka 

för att forskningsresultat i ökad omfattning tas tillvara inom 

Landstingets verksamheter, ska det finna en särskild 

forskningsberedning med uppgift att bereda forskningsfrågor till 

Landstingsstyrelsen. 

Dess uppdrag är att 

 löpande följa upp den forskningsverksamhet som landstinget 

stöder, 

 utveckla forskningen inom Landstinget utifrån befintlig FoU-

policy med fokus på områden som gynnar regionen och länets 

invånare och som samtidigt ger en tydlig ”Dala-profil” på 

forskningen, 

 ge förslag på såväl omfattning som huvudinriktning på 

forskningsverksamheten, 

 ange inriktning för strategisk samverkan med externa parter 

avseende landstingets forskningsverksamhet, 

 ta fram förslag som avser att stärka tillämpningen av 

forskningsbaserad kunskap i den kliniska verksamheten, 

Beredningen kan därutöver ta upp de frågor som uppdraget 

föranleder. 

 

43 § 

Forskningsberedningen har ett särskilt ansvar för att följa upp 

avtalet mellan Landstinget Dalarna och Uppsala Universitet 

avseende Centrum för klinisk forskning (CKF). 
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Forskningsberedningen tillsätter Landstinget Dalarnas 

representanter i CKFs centrumråd (4 ledamöter). 

 

44 § 

Forskningsberedningen ska bestå av fem ledamöter - 

företrädesvis ledamöter eller ersättare i Landstingsstyrelsen. 

Forskningsberedningen väljs av landstingsfullmäktige som också 

utser en ordförande bland ledamöterna. 

Beredningens mandatperiod sammanfaller med 

landstingsstyrelseledamöternas mandatperiod. 

Beredningen sammanträder 4-5 gånger per år. 

 

Råd 

45 § 

Som rådgivande organ till Landstingsstyrelsen ska det finnas ett 
pensionärsråd, ett tolk- och hörselråd samt ett handikappråd. 
Dessa råd har ingen egen beslutsrätt. Verksamheten är reglerad i 
särskilda reglementen. 

 

Borttaget: 3

Borttaget: och 
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LANDSTINGSFULLMÄKTIGES ARBETSORDNING 

Fastställd av fullmäktige § XX/14. 

Denna arbetsordning gäller fr.o.m. den 20 oktober 2014. 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Inledning 

1 § 

Landstingsfullmäktige har 83 ledamöter. För ledamöterna finns det 

ersättare. Såväl ledamöter som ersättare utses enligt 

bestämmelserna i vallagen (SFS 1997:157). 

 

2 § 

För fullmäktigesammanträdena och ärendenas behandling gäller 

bestämmelserna i kommunallagen samt denna arbetsordning. 

Då det krävs höjd beredskap gäller vad som stadgas i 

- Lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners    

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap 

- Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap och 

förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 

- Lag (1994:1809) och förordning (1995:238) om 

totalförsvarsplikt 

- Lag (1988:97) och förordning (1988:1215) om förfarandet 

hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna  och 

domstolarna under krig eller krigsfara m.m. 

 

3 §  

Ett exemplar av kommunallagen, i senast gällande lydelse, och 

arbetsordningen ska tillställas varje ledamot och varje ersättare så 

snart senaste val av ledamöter och ersättare i fullmäktige blivit 

fastställt samt finnas vid varje fullmäktigesammanträde. 

Det åligger chefsjuristen att fortlöpande skaffa sig kännedom om 

ändringar i kommunallagen som avser landstingets förhållanden 

samt att informera ledamöter och ersättare om viktiga 

förändringar. 

Borttaget: 183

Borttaget: 0

Borttaget: 1

Borttaget: januari 

Borttaget: 1
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Nämnder och beredningar 

Valberedning 

4 § 

Vid första sammanträdet efter att fullmäktigeval ägt rum, väljer de 

nyvalda för löpande mandatperiod en valberedning, bestående av 

sju ledamöter och lika många ersättare. Fullmäktige väljer 

samtidigt och för samma tid bland valberedningens ledamöter en 

ordförande, en 1:a vice ordförande och en 2:a vice ordförande. 

Valberedningens ordförande utser, efter samråd med 

landstingsdirektören, beredningens sekreterare. 

Valberedningen avger, när så anses nödvändigt, förslag i de 

valärenden som fullmäktige har att behandla, dock ej beträffande 

val som avses i 22 §. Valberedningens förslag antecknas i särskilt 

protokoll som förs av sekreteraren och justeras av ordföranden 

jämte två ledamöter. 

Fyllnadsval som behöver göras under mandatperioden hanteras 

av valberedningens ordförande i samråd med respektive parti. 

 

Nämnder 

5 § 

Landstingsfullmäktige ska tillsätta en landstingsstyrelse samt de 

nämnder som, utöver styrelsen, behövs för att fullgöra landstingets 

uppgifter. Närmare föreskrifter om styrelsen och övriga nämnder 

återfinns i 6 kap kommunallagen samt i reglementen för 

nämnderna. 

Fullmäktigeutskott  

6 § 

För beredning av ett visst ärende eller en viss grupp ärenden som 

ska avgöras av fullmäktige kan fullmäktige inrätta tillfälliga 

fullmäktigeutskott. Utskotten ska fungera för specifika, avgränsade 

uppdrag som inom viss given tidsram ska återrapporteras till 

fullmäktige. För utskotten gäller bestämmelserna i 5 kap 26-28 §§ 

kommunallagen. Utskotten ska fungera som 

fullmäktigeberedningar. Fullmäktige fastställer då antalet 

ledamöter och ersättare i dessa. Om sådana beredningar gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna om valberedning i 4 §. 

  

Borttaget: tretton 

Borttaget: 20 och 

Borttaget: 1

Borttaget: §
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Inför fullmäktigesammanträde 

Tid och plats för fullmäktigesammanträde 

7 § 

Fullmäktige håller vanligtvis ordinarie sammanträde månaderna 

februari, april, juni, september och november. Valår sammanträder 

fullmäktige även i december månad för att förrätta val. 

Fullmäktiges sammanträden äger som regel rum i Kristinehallen i 

Falun i enlighet med av fullmäktige fastställd plan. Fullmäktige 

fastställer dagarna för kommande års  fullmäktigesammanträden 

senast vid sitt sammanträde i november. 

Fullmäktige ska även hålla extra sammanträde när landstings-

styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär 

det eller fullmäktiges ordförande anser att det behövs (5 kap 7 § 

andra stycket kommunallagen). Ordföranden bestämmer, efter 

samråd med vice ordförandena, tid och plats för sådant 

sammanträde. En begäran om extra sammanträde ska göras 

skriftligen till ordföranden och innehålla uppgift om det eller de 

ärenden som önskas behandlade. 

 

Fullmäktiges ordförande kan, om det inte innebär men för 

verksamheten, besluta att inställa eller ändra dag eller tid för 

fastställt fullmäktigesammanträde. Ordföranden ska därvid snarast 

underrätta ledamöter och ersättare om beslutet. Uppgift om 

beslutet ska dessutom snarast anslås på landstingets 

anslagstavla. Vid ändrad dag eller tidpunkt för sammanträdet ska 

iakttas tidsfristen för kungörelse enligt 5 kap 9-10 §§ 

kommunallagen. 

 

8 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den 

utsatta sammanträdesdagen kan fullmäktige besluta att förlänga 

tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att 

hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de 

ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast 

när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde utfärdar 

ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på 

vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka ska kungörelsen 

istället anslås senast vardagen närmast före sammanträdesdagen. 

Flyttad (infogning) [1]

Flyttad (infogning) [2]

Borttaget: då även dagarna för

Borttaget: a för samma tid.

Borttaget: Senast vid 
sammanträdet i november 
fastställer fullmäktige budget för 
det följande året (8 kap 8 § 
kommunallagen). 

Flyttad uppåt [2]:  Fullmäktige 
fastställer då även dagarna för 
fullmäktigesammanträdena för 
samma tid.

Borttaget: Senast vid 
sammanträdet i juni behandlar 
fullmäktige årsredovisning för 
föregående budgetår samt 
styrelsens 
verksamhetsberättelse. 
Fullmäktige behandlar då också 
revisionsberättelsen avseende 
föregående års 
landstingsverksamhet och 
prövar frågan om ansvarsfrihet 
enligt
5 kap 25 a § kommunallagen.¶

Borttaget: 8 §¶
Fullmäktiges sammanträden 
äger som regel rum i 
Kristinehallen i Falun i enlighet 
med av fullmäktige fastställd 
plan. Fullmäktiges ordförande 
kan bestämma ändring av 
beslutad plats för 
fullmäktigesammanträde. Vid 
förändring ska iakttas tidsfristen 
för kungörelse enligt 5 kap 9-10 
§§ kommunallagen.¶
¶
9 

Flyttad uppåt [1]: Fullmäktige
äger som regel rum i 
Kristinehallen i Falun i enlighet 
med av fullmäktige fastställd 
plan. Fullmäktiges ordförande 
kan bestämma ändring av 
beslutad plats för 
fullmäktigesammanträde. Vid 
förändring ska iakttas tidsfristen 
för kungörelse enligt 5 kap 9-10 
§§ kommunallagen.¶
¶
9 
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I ett sådant fall låter ordföranden också underrätta de ledamöter 

och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 

om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Budget och årsredovisning 

9 § 

Senast vid sammanträdet i november fastställer fullmäktige budget 
för det följande året (8 kap 8 § kommunallagen). 

Senast vid sammanträdet i juni behandlar fullmäktige 

årsredovisning för föregående budgetår samt styrelsens 

verksamhetsberättelse. Fullmäktige behandlar då också 

revisionsberättelsen avseende föregående års 

landstingsverksamhet och prövar frågan om ansvarsfrihet enligt 

5 kap 25 a § kommunallagen. 

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde och inkallande av ersättare 

10 § 

Är fullmäktigeledamot förhindrad att delta i 

fullmäktigesammanträde eller del därav, ska ledamoten anmäla 

detta i så god tid som möjligt till sitt partis politiska sekreterare. 

Landstingsdirektörens sekreterare sammanställer före 

fullmäktigesammanträdet uppgifterna från de politiska 

sekreterarna. Sker anmälan så tidigt, att det kan antas, att den 

ersättare som står i tur att tjänstgöra kan nås av skriftlig kallelse till 

tjänstgöring, ska sådan kallelse utfärdas. Om anmälan görs 

senare, ankommer det på den politiska sekreteraren att på annat 

sätt komma i förbindelse med ersättaren personligen. Om ingen 

kontakt nås med den sökte eller om denne förklarar sig vara 

förhindrad att inställa sig vid fullmäktigesammanträdet, upprepas 

förfarandet i förhållande till den ersättare som därefter står 

närmast i tur efter samma regler. Förhinder som uppkommer 

under pågående sammanträde anmäls till fullmäktiges 

sekreterare. 

Om partiets samtliga ersättare i valkretsen är förhindrade att 

inställa sig till sammanträde eller att vidare delta i sammanträde, 

inträder ersättare som har utsetts för partiet i annan valkrets. 

Därvid har ersättare, som har utsetts i valkrets där partiets röstetal 

är högst, företräde. 

Vad som sagts om ledamot gäller även ersättare, som redan 

kallats till tjänstgöring i stället för ledamot. 
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Om ledamot eller tjänstgörande ersättare måste lämna 

sammanträdet ska detta anmälas till presidiet dit också 

voteringsdosan återlämnas. 

Om ledamot uteblir från sammanträde utan att i förväg ha anmält 

hinder eller uppstår hinder för ledamot eller tjänstgörande 

ersättare under pågående sammanträde, inträder på ordförandens 

anmodan i ledamotens ställe ersättare från samma parti, som är 

närvarande vid sammanträdet och står i tur att tjänstgöra eller är 

behörig att tjänstgöra. Tillträdande ersättare anmäler sin ankomst 

till presidiet och får där voteringsdosan. 

Partier med fler än 10 mandat i landstingsfullmäktige får ha 2 extra 

ersättare under fullmäktigesammanträdena som är disponibla för 

att tjänstgöra som ledamöter vid sammanträdet. Partier med högst 

10 mandat får ha 1 sådan ersättare.  

Ledamot eller ersättare bör ej inträda i tjänstgöring under 

pågående handläggning av ett ärende. 

 

Kungörelse om fullmäktigesammanträde 

11 §  

Kungörelse om fullmäktigesammanträde utfärdas av fullmäktiges 

ordförande enligt bestämmelserna i 5 kap 8 § kommunallagen. 

Kungörelsen ska senast sju dagar före sammanträdesdagen 

 

- anslås på landstingets anslagstavla och på Landstinget 

Dalarnas hemsida. 

- lämnas till varje ledamot och varje ersättare genom utskick via 

posten eller på annat tillförlitligt sätt. De ledamöter och 

ersättare som medgivit det, får utskicket endast tillgängligt via 

Landstingets hemsida. 

Uppgift om tid och plats för ett sammanträde ska också enligt 

5 kap 10 § kommunallagen 

- införas i följande ortstidningar; Dalarnas Tidningar, Dala-

Demokraten och Avesta Tidning. 

Beträffande brådskande ärenden som avses i 5 kap 11 § 

kommunallagen ska kungörelsen 

- senast vardagen närmast före sammanträdesdagen anslås på 

landstingets anslagstavla samt 

- lämnas till varje ledamot och varje ersättare så, att den kan 
antas nå dem senast vardagen närmast före 
sammanträdesdagen. 

Borttaget:  

Borttaget: , Falu Kuriren, 
Borlänge Tidning, Dalabygden, 
Mora Tidning, Nya Ludvika 
Tidning, Södra Dalarnas 
Tidning samt 
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Om undantag från kravet på kungörelse stadgas i 5 kap 40 § 

kommunallagen. 

 

Ärenden och handlingar till fullmäktigesammanträde 

12 § 

Ärende som enligt 5 kap 23 § första stycket kommunallagen ska 

upptas till beslut av fullmäktige ska vara skriftligt och ha 

registrerats i landstingets diarium. Landstingsstyrelsen beslutar, i 

samråd med fullmäktiges ordförande, när ärende ska behandlas 

vid fullmäktigesammanträde. 

Om beredning av ärende inklusive motion finns bestämmelser i 5 

kap 26-35 §§ kommunallagen. 

 

13 § 

Fullmäktiges ordförande anger i föredragningslista de ärenden 

som ska behandlas vid fullmäktigesammanträde. Som bilagor till 

föredragningslistan fogas samtliga handlingar i enligt 5 kap 23 § 

första stycket kommunallagen väckt ärende, som ska behandlas 

vid sammanträdet, jämte de beredningsbeslut och övriga 

yttranden som avses i 5 kap 26-28 §§ kommunallagen. 

Föredragningslista med bilagor ska, samtidigt med kungörelse 

enligt 11 § första stycket, lämnas till varje fullmäktigeledamot och 

till varje ersättare. Motsvarande gäller om komplettering enligt 11 § 

andra stycket. Har handlingarna i ärende enligt första stycket 

särskilt stor omfattning eller är på annat sätt svåra att mångfaldiga 

får som bilaga till föredragningslistan i stället intagas en 

sammanfattning av ärendet eller särtryck utsändas till de berörda. 

Representanter för massmedia ska få fullmäktiges handlingar i 

samband med kungörelsen. 

Föredragningslistan utan bilagor anslås på landstingets 

anslagstavla i anslutning till kungörelse om 

fullmäktigesammanträde. Härutöver ska föredragningslistan eller 

delar av den jämte kungörelse införas i de media som avses i 11 § 

första stycket. Motsvarande gäller i tillämpliga delar om 

komplettering enligt 11 § andra stycket. 

I sammanträdeslokalen ska under hela sammanträdet finnas 

fullständig föredragningslista över alla ärenden som ska 

behandlas vid sammanträdet. Handlingarna i varje ärende ska 

finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under 

sammanträdet. 
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

Motion 

14 § 

Motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller 

flera fullmäktigeledamöter. 

Motioner får bara innehålla förslag som ligger inom Landstingets 

kompetensområde att besluta om. Enligt 2 kap kommunallagen får 

landsting själv ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till landstingets område eller dess 

medlemmar och som inte ska handhas enbart av staten, en 

kommun, ett annat landsting eller någon annan. Landsting ska 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 

något annat. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Undantag 

från denna regel gäller för s k programmotioner, som 

undertecknas av minst tre ledamöter och som är avsedda att i ett 

sammanhang deklarera en fullmäktigegrupps ståndpunkter i olika 

frågor. 

Motion väcks genom att inges till landstingets diarium. Vid 

nästkommande fullmäktigesammanträde får motionären eller - då 

flera ledamöter väckt en gemensam motion - en företrädare för 

dessa presentera motionen. För att en sådan presentation ska få 

äga rum måste motionen ha inlämnats till landstingets diarium 

senast före kl 8.30 fem arbetsdagar före sammanträdet samt ha 

godkänts av fullmäktige enligt 15 §. 

Obesvarade motioner ska anmälas vid varje 

fullmäktigesammanträde. Särskild anmälan ska ske enligt 5 kap 

33 § kommunallagen om beredningen av en motion inte har 

avslutats inom ett år från det att den väcktes. 

 

15 § 

Innan motion får presenteras eller handläggas, ska fullmäktige 

godkänna att den uppfyller kriterierna för att få framställas enligt 

14 §. 

Godkänd motion ska besvaras inom ett år från det att den väcktes, 

om inte särskilda skäl förhindrar detta. 
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Interpellation  

16 § 

Interpellationer ska enligt 5 kap 49-50 §§ kommunallagen avse 

ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Interpellationer bör endast ställas i angelägenheter av större 

intresse för landstinget. De ska ha ett bestämt innehåll och vara 

försedda med motivering. 

Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av 

en ledamot.  

Den ska inlämnas till landstingets diarium senast kl 8.30 fem 

arbetsdagar före fullmäktigesammanträdet. Dispens från denna 

tidsfrist kan meddelas av Landstingsstyrelsens ordförande. 

Interpellation får riktas till landstingsråd eller ordföranden i någon 

av landstingets nämnder. Fullmäktiges sekreterare ska tillse att 

interpellationen tillställs varje fullmäktigeledamot och 

tjänstgörande ersättare samt den till vilken interpellation är riktad, 

om denne inte är ledamot. 

Ersättare får inge interpellation endast till fullmäktige-

sammanträde vid vilket ersättaren ska tjänstgöra som ledamot. 

 

17 § 

Om fullmäktige beslutar att interpellation får framställas bör den 

besvaras under det fullmäktigesammanträde till vilket den 

framställts. Ordföranden meddelar när svar kommer att lämnas. 

Ordförande eller landstingsråd till vilken interpellation ställts får 

överlämna interpellation att besvaras av  

1. ledamot av landstingsstyrelsen eller annan nämnd, som på 

grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 

besvara interpellationen eller enligt 5 kap 53 § 

kommunallagen 

2. en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en av 

landstinget Dalarna bildad stiftelse eller 

3. ordföranden för direktionen i Region Dalarna. 

I debatt med anledning av svar på interpellation får varje 

tjänstgörande ledamot delta. 
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Ersättare som under tjänstgöring vid fullmäktigesammanträde 

inlämnat interpellation får delta i överläggning med anledning av 

svar på interpellationen även om denne inte tjänstgör vid den 

tidpunkt svaret lämnas. 

 

Fråga 

18 §  

För att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor enligt 5 

kap 54-55 §§ kommunallagen. Liksom för interpellationer gäller att 

frågor ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller 

en fullmäktigeberednings handläggning. De får inte heller avse 

ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. En fråga 

ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort 

inledande förklaring. 

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot. Den ska inlämnas till landstingets diarium senast före  

kl 8.30 två arbetsdagar före fullmäktigesammanträde. Dispens från 

denna tidsfrist kan meddelas av Landstingsstyrelsens ordförande. 

En fråga ska kunna besvaras mycket kortfattat, exempelvis genom 

att svara ”ja” eller ”nej” eller genom att ange ett namn eller 

tidpunkt. Fullmäktiges ordförande avgör om en som ”fråga” ingiven 

skrivelse ska anses utgöra en fråga enligt denna bestämmelse. 

Fråga får riktas till landstingsråd eller ordföranden i någon av 

landstingets nämnder. 

Ersättare får inge fråga endast till fullmäktigesammanträde vid 

vilket denne ska tjänstgöra som ledamot. 

 

19 § 

Om fullmäktige beslutar att fråga får framställas bör den besvaras 

under det fullmäktigesammanträde till vilket den framställts. 

Vid svar på fråga får endast den ledamot eller ersättare som 

framställt frågan och den som lämnar svaret delta i 

överläggningen. 

Bestämmelserna i 17 § andra och fjärde styckena äger 

motsvarande tillämpning beträffande fråga. 
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Fullmäktigesammanträde 

Upprop 

20 § 

Vid fullmäktigsammanträdets början verkställer ordföranden 

upprop av samtliga tjänstgörande ledamöter och ersättare. 

Härutöver verkställs upprop i början av varje ny 

sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde eller när fullmäktiges 

ordförande anser att det behövs. 

Förteckning över ledamöter och tjänstgörande ersättare ska finnas 

vid varje fullmäktigesammanträde. 

 

Ordföranden och presidium 

21 § 

År då fullmäktigeval äger rum i hela landet, väljer det nyvalda 

fullmäktige vid sitt första sammanträde bland ledamöterna ett 

presidium bestående av ordförande samt en förste och en andre 

vice ordförande. Presidiet ska fullgöra uppgifter som företrädare 

för fullmäktigeförsamlingen och får besluta gällande 

ordningsregler, utveckling och utbildning som avser fullmäktige 

samt samverka med externa aktörer. 

Till dess presidievalen har förrättats ska den ledamot som varit 

ordinarie ledamot längst tid (ålderspresidenten) vara ordförande 

eller, om två eller flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid, den 

äldste av dem. 

Om ordföranden och vice ordförandena samtidigt är förhindrade 

att inställa sig till fullmäktigesammanträde utövas 

ordförandeskapet av ålderspresidenten tills fullmäktige utser 

annan ledamot att för tillfället föra ordet. 

Avgår ordföranden, förste eller andre vice ordföranden som 

fullmäktigeledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så 

snart som möjligt välja annan ledamot i dennes ställe för 

återstående tid av presidieuppdraget. 

 

Protokollsjusterare / röstsammanräknare 

22 § 

Fullmäktige utser vid varje fullmäktigesammanträde två ledamöter 

eller tjänstgörande ersättare att jämte fullmäktiges ordförande 

justera fullmäktigesammanträdets protokoll samt i förekommande 

fall biträda ordföranden och sekreteraren vid röstsammanräkning. 

Borttaget: skap

Borttaget: bland ledamöterna 

Borttaget: t

Borttaget: i november för 
löpande mandatperiod 
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Om justering finns föreskrifter i 38-39 §§. 

 

Sekreterare 

23 §  

Administrativ chef utser, efter samråd med fullmäktiges presidium, 

sekreteraren i fullmäktige. Vid hinder för sekreteraren utser 

administrativ chef annan sekreterare för sammanträdet eller del av 

sammanträdet. 

Sekreteraren skriver fullmäktiges protokoll, ombesörjer 

expediering av fullmäktiges beslut och fullgör i övrigt de 

arbetsuppgifter som framgår av direktiv eller arbetsordning. 

 

Beslutsordning 

24 § 

Ärenden upptas till behandling i den ordning de uppförts på den 

fullständiga föredragningslistan enligt 13 § fjärde stycket, om inte 

fullmäktige beslutar annat. 

Ärende som av särskilt skäl inte uppförts på den fullständiga 

föredragningslistan upptas till behandling i den ordning 

fullmäktiges ordförande bestämmer. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende 

under ett sammanträde för att återuppta det senare under 

sammanträdet. 

Val av landstingets revisorer jämte ersättare ska ske före val till 

styrelsen/nämnder. 

 

Närvaro- och yttranderätt 

25 § 

Fullmäktigeledamot och tjänstgörande ersättare har, med den 

begränsning som framgår av 19 § andra stycket och 28 §, 

yttranderätt i alla ärenden som behandlas vid 

fullmäktigesammanträde.  

Rätt att delta i fullmäktiges överläggningar men ej i besluten har 

även: 

1. ordförande eller vice ordförande i landstingsstyrelsen 

2. ordförande eller vice ordförande i annan nämnd eller 

beredning vid allmänpolitisk debatt, vid handläggning av 
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ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och 

vid besvarande av interpellation som har framställts till 

ordföranden i nämnden eller beredningen 

3. landstingsråd eller oppositionsråd som ej är ledamot i 

fullmäktige. 

4. ledamot i landstingsstyrelsen och annan nämnd och sådan 

av fullmäktige utsedd ledamot i styrelse för kommunala 

företag som avses i 3 kap 17 och 18 §§ kommunallagen samt 

ordföranden i direktionen för Region Dalarna vid besvarande 

av interpellation och fråga som enligt 5 kap 53 och 54 §§ 

kommunallagen har överlämnats för att besvaras (Se 24 § 

andra stycket.) 

5. revisor hos landstinget vid behandling av revisionsberättelsen 

samt ärende som berör revisorernas egen förvaltning  

6. i den mån fullmäktige beslutar det, annan ledamot eller 

ersättare i landstingsstyrelsen, annan nämnd eller beredning 

samt 

7 landstingsdirektör, biträdande landstingsdirektör och 

chefsjurist om fullmäktige vid ett visst sammanträde enhälligt 

beslutar det. Chefsjuristen får även yttra sig om lagligheten 

av allt som förekommer vid sammanträdet. 

I övrigt se 5 kap 20 b §, 5 kap 22 § samt 8 kap 20 § 

kommunallagen. Den som kallats enligt 5 kap får meddela de 

upplysningar som begärs och har i övrigt endast yttranderätt som 

direkt avser upplysningarna i den ordning fullmäktiges ordförande 

bestämmer. 

 

Yrkanden 

26 § 

Framställda yrkanden kan vara materiella eller formella. Materiella 

yrkanden kan avse bifall till, avslag på eller ändring i 

beredningsorganets förslag. Formella yrkanden kan t ex avse 

bordläggning eller återremiss. 

När fullmäktige förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 

överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter 

får inte något yrkande ändras eller återtas om inte fullmäktige 

beslutar medge det enhälligt. 
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Yrkanden som framförs i debatten ska avges skriftligt om 

fullmäktiges ordförande anser att det behövs. 

 

Jäv 

27 § 

Om jäv finns bestämmelser i 5 kap 20 § respektive 9 kap 4 § 

kommunallagen. 

 

Debattregler 

28 § 

Talare får ordet i den ordning de anmäler sig med undantag av att 

ordföranden kan medge replik maximerad till två inlägg om 

vardera högst två minuter. Replik tillåts bara om ledamot 

apostroferas med namn eller partibeteckning. Replik ska begäras i 

omedelbar anslutning till anförandet. 

Inför varje fullmäktigesammanträde kan fullmäktiges ordförande, 

tillsammans med gruppledarna, överenskomma om regler för 

debattordningen. 

Om inte något annat överenskommits gäller följande: 

1. Huvudregel – 5 minuter för första anförandet, 3 minuter för 

följande anföranden 

Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära 

ordet för ett första anförande om maximalt 5 minuter. För de därpå 

följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 

minuter. Efter varje anförande, d v s oavsett om det är ett första 

eller senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte enligt 

första stycket. Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när 

fullmäktige behandlar interpellationer och frågor. 

2. Undantag – särskilda debatter 

Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, 

årsredovisning m.m. gäller en särskild talarordning. Debatten 

inleds med anföranden av en representant för varje parti 

(gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot). Talartiden 

dem emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens ordförande får 

tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje 

deltagare i den debatten får dessutom rätt till 2 repliker om 2 

minuter att fritt disponera under gruppledar-debatten. Efter det att 

gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för den 

fortsatta debatten 
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Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen 

ska tillämpas. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte 

efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden avbryta 

anförandet. I övrigt får ingen avbryta en talare under pågående 

anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar 

sig efter tillsägelse (5 kap 39 § andra stycket kommunallagen). 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får 

sammanträdet upplösas. 

 

Revisionsanmärkning 

29 § 

Om inhämtande av förklaringar över anmärkningar som har 

framställts i revisionsberättelsen finns bestämmelser i 5 kap 31 § 

kommunallagen. Om fullmäktige inte beslutar något annat 

bestämmer ordföranden i vilken ordning sådana förklaringar ska 

inhämtas. 

 

Omröstning 

30 § 

Begärs omröstning enligt 5 kap 42-44 §§ kommunallagen ska den 

genast verkställas. Om någon ledamot eller tjänstgörande 

ersättare begär det, ska voteringsproposition vara skriftlig, justerad 

och tillgänglig för ledamöterna före omröstningen. 

 

31 § 

Som regel användes elektronisk voteringsutrustning. Instruktion 

för användning av denna utdelas till samtliga ledamöter och 

tjänstgörande ersättare vid varje fullmäktigesammanträde. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 

32 § 

Om voteringsutrustning inte kan användas, verkställs upprop och 

avges röster enligt den förteckning över de röstberättigade, som 

omnämns i 18 § andra stycket. När uppropet är verkställt är 

omröstningen avslutad vilket ordföranden befäster med klubbslag. 
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Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon 

ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Härefter sker röstsammanräkning. 

Om särskild röstsammanräknare stadgas i 22 §. 

Leder röstsammanräkningen vid öppen omröstning till oenighet 

om omröstningens resultat, ska ny omröstning genast verkställas. 

 

Omröstning vid val 

33 § 

Vid val verkställs sluten omröstning. Valsedel ska uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

Valsedel är ogiltig 

- om den upptar namn på någon som inte är valbar 

- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer 

som ska väljas  

- om den upptar namn som inte klart utvisar vem som avses 

eller 

- om den i övrigt inte uppfyller vad som här föreskrivits om 

valsedel 

Om proportionellt val finns bestämmelser i 5 kap 46 och 48 §§ 

kommunallagen med hänvisning till lagen om proportionellt valsätt 

(SFS 1992:339). 

Valsedlar ska i tillräckligt antal finnas tillgängliga i sammanträdes-

lokalen under hela den tid fullmäktigesammanträdet pågår. 

 

34 § 

Anteckningslistor från öppen omröstning och avlämnade valsedlar 

ska förvaras på betryggande sätt till dess protokollförda beslut 

vunnit laga kraft. 

  

Borttaget: 0
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Beslutsregler 

35 § 

Om beslut finns bestämmelser i 5 kap 40-45 §§ kommunallagen. 

 

Bordläggning och återremiss 

36 § 

Om bordläggning och återremiss finns bestämmelser i 5 kap 36-37 

§§ kommunallagen. 

 

Dokumentation och offentliggörande 

Protokoll, reservation och "särskilt yttrande" 

37 § 

Om protokoll och reservation till protokollet finns bestämmelser i 5 

kap 57-62 §§ och 4 kap 22 § kommunallagen. Skriftlig reservation 

ska lämnas till sekreteraren senast före justering. 

Beträffande "särskilt yttrande" till protokoll gäller i tillämpliga delar 

vad som stadgas om reservation. I nämndernas allmänna 

bestämmelser 8 § definieras begreppen ”reservation”, ”särskilt 

yttrande” och ”protokollsanteckning”. 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 

anmäla detta till ordföranden, innan ordföranden ställer förslag 

under proposition. En ledamot som inte har gjort en sådan 

anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 

acklamation. 

 

Justering 

38 § 

Har flera ordföranden tjänstgjort vid fullmäktigesammanträdet, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som avser de 

delar av sammanträdet som de lett förhandlingarna. Justering 

sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom 

signum på varje sida av protokollet. Om protokollsjusterare finns 

föreskrifter i 20 §. 

Ordföranden tillkännager tid och plats för justering. 

Justering som verkställs av fullmäktige sker genom godkännande 

sedan protokollstexten upplästs eller på annat sätt delgivits 

fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare. 

Borttaget: samt därtill hörande 
bilagor. 
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Omedelbar justering 

39 § 

Omedelbar justering innebär att paragrafen ska vara utskriven och 

justerad av ordföranden och justerarna vid sammanträdet. 

Eventuell reservation i ärendet ska i sådant fall avlämnas under 

sammanträdesdagen. 

 

Tillkännagivande 

40 § 

Tillkännagivande av justering enligt 5 kap 62 § tredje stycket 

kommunallagen ska ske i de tidningar som avses i 11 § i denna 

arbetsordning. 

 

Expediering av fullmäktiges skrivelser 

41 §  

Från fullmäktige utgående skrivelser upprättas och kontrasigneras 

av fullmäktiges sekreterare och undertecknas av fullmäktiges 

ordförande. 

 

Arkivvård 

42 § 

För vården av fullmäktiges arkiv gäller av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

 

  

Borttaget: protokollsutdrag och

Borttaget: Fullmäktiges 
sekreterare ska tillse att utdrag 
ur fullmäktiges protokoll tillställs 
dem som är berörda av i 
protokollet intagna beslut.¶
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Partistöd 

43 § 

Landstinget får enligt 2 kap 9-112 §§ kommunallagen ge 

ekonomiskt bidrag till de politiska partier som är representerade i 

fullmäktige för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin (partistöd). 

Fullmäktige ska bestämma om partistödets omfattning och 

formerna för det. Endast mandat för vilket en vald ledamot är 

fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid 

fördelningen av partistödet. Stödet får inte utformas så att det 

otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. 

 

44 § 

Partistöd utgår i form av grundstöd och mandatbundet stöd.  

Summan av det kontanta partistödet fastställs i samband med 

fullmäktiges budgetmöte i november året före med angivande av 

vad som utgör mandatbundet stöd respektive grundstöd. 

Utbetalning av grundstödet sker i början av varje kalenderår. 

 

Mandatbundet stöd 

45 § 

Det mandatbundna stödet utgår i form av kontant bidrag för varje 

år och mandat. Utbetalning av det mandatbundna stödet sker två 

gånger per år och endast under förutsättning att mandaten har 

varit bemannade i landstingsfullmäktige under det halvår som 

föregått utbetalningstillfället. 

 

Grundstöd 

 

 

 

46 § 

Grundstöd utgår dels som en del (lägst 10 %) av det kontanta 

partistödet. Dels utgår det till samtliga partier som är 

representerade i fullmäktige i form av tillgång till 

sammanträdeslokaler, teknisk utrustning och administrativ service 

enligt gällande rutiner inom central förvaltning. 

 

Borttaget: 0

Borttaget: ekonomiskt stöd – s 
k 

Borttaget:  samt i form av 
tillgång till ledningskontorets 
sammanträdeslokaler och 
administrativ service från 
ledningskontoret.

Borttaget: med belopp som 
fastställs i samband med 
fullmäktiges budgetmöte i 
november året före. 

Borttaget: 46 §¶
Grundstödet utgår i form av 
tillgång till politiska sekreterare 
enligt 4 kap 30-32 §§ 
kommunallagen. De politiska 
sekreterarna får inte anställas för 
längre tid än t.o.m. 
mandatperiodens utgång.¶
Politiska sekreterare ska vara 
anställda på minst 40 % av en 
heltidstjänst. De politiska 
sekreterarna är anställda av 
landstinget och ska erhålla 
kontorsrum och övriga s k OH-
resurser i förhållande till deras 
tjänstgöringsgrad.¶
Fullmäktige ska efter allmänna 
val fastställa hur stor den 
sammanlagda 
tjänstgöringsgraden ska vara för 
de politiska sekreterarna under 
mandatperioden. Mellan de 
partier som ingår i den politiska 
majoriteten och de partier som 
ingår i oppositionen fördelas 
tillgången till politiska 
sekreterare. Partierna fördelar 
därefter tiden för anställning av 
politiska sekreterare inbördes på 
det sätt som partierna kommer 
överens om.¶
För mandatperioden 2011-2014 
inrättas 6 tjänster som politisk 
sekreterare fördelade så att 
majoritetspartierna disponerar 
2,5 tjänster och 
oppositionspartierna disponerar 
3,5 tjänster. Fördelningen av 
dessa tjänster överenskommes 
därefter mellan företrädarna för 
de politiska partierna.

Borttaget: Tillgång till 
sammanträdeslokaler och administrativ 
service

Borttaget: 7

Borttaget: T

Borttaget: från 
ledningskontoret 

Borttaget: sker 

Borttaget: de 

Borttaget: som gäller på 
ledningskontoret.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm#K14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050837.htm
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Redovisning av partistöd 

47 § 

Ett parti som mottar partistöd ska årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka 

partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen ska 

avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 

senast den 30 juni året efter. En av partiet utsedd särskild 

granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport 

över granskningen ska bifogas redovisningen. Ett parti som inte 

fullgör sin redovisningsskyldighet har inte rätt till mandatbundet 

partistöd avseende det andra halvåret. Därefter har inte partiet rätt 

till mandatbundet partistöd förrän vid utbetalningstillfället som 

infaller efter det att redovisningsskyldigheten är fullgjord. 

Landstingsstyrelsen fastställer de rutiner som ska gälla för 

partiernas redovisning av partistödet. 
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NÄMNDREGLEMENTE 

Fastställt av fullmäktige § XX/14. 

Detta reglemente gäller fr.o.m. den 20 oktober 2014. 

 

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 

- servicenämnd 

- tandvårdsnämnd 

 

Ordföranden och presidieutskott 

1 § 

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 till 

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. 

 

Sammanträden 

2 § 

Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina 

sammanträden och beredningarna till dessa. Utöver de 

sammanträden som intagits i planen ska sammanträde enligt 6 

Borttaget: 183

Borttaget: 0

Borttaget: 1 

Borttaget: januari 

Borttaget: 1
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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 kraven i 5 kap 38 a § 

kommunallagen är uppfyllda. 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 ska 

behandlas på sammanträde bör lämnas till berörda en vecka före 

sammanträdet. Nämndens handlingar publiceras också på 

Landstingets hemsida på Internet. 

 

4 § 

Beträffande ersättares tjänstgöring gäller i tillämpliga delar 

motsvarande bestämmelser i 10 § 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: 

 en ledamot har alltid rätt att tjänstgöra även om en ersättare 

har trätt in i ledamotens ställe. 

 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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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 vilket 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, kallas 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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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 till sekreteraren senast 

före justering av protokollet. En ledamot som reserverar sig har 

alltid rätt att lämna ett sådant särskilt yttrande. 

Protokollsanteckning kan innehålla kommentarer till 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 att markera en 

ståndpunkt. En protokollsanteckning kan fogas som bilaga till 

protokollet eller anges muntligt och skrivas in i protokollet av 

sekreteraren. 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 utdrag 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 protokoll 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 ske. 
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Om delegering till anställd i övrigt finns dessutom stadgande i  

6 kap 38 § kommunallagen. 

Om delegering vid brådskande ärenden finns stadgande i 6 kap  

36 § kommunallagen. 

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 respektive nämnd. 

 

Vidaredelegering 

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 beredningen 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 
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landstingsfullmäktige 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 sitt 

verksamhetsområde. 

Nämnden ska i övrigt fullgöra vad Landstingsfullmäktige eller 

Landstingsstyrelsen ålägger nämnden. 

Utifrån sitt uppdrag ska 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, katastrofplanering och osäkra fordringar 

15 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) inom sitt verksamhetsområde. 

Inom sitt verksamhetsområde svarar nämnden för 

katastrofplanering, beredskaps- och säkerhetsfrågor samt 

efterlevnad av arbetsmiljölagens ålägganden. 

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom sitt eget 

verksamhetsområde. 

 

Samarbete i samhället 

16 § 

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. 

 

Initiativrätt 

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 

18 § 

Nämnden har eget resultatansvar och ska, enligt 

landstingsstyrelsens bestämmande, till landstingsstyrelsen avge 

rapporter om verksamhet och ekonomi. 

 

Verksamhetsplanering 

19 § 

Nämnden ansvarar för att verksamhetsplan upprättas i enlighet 

med beslutad planeringsprocess. 

 

Jäv 

20 § 

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

 

Arkiv 

21 § 

För vården av nämndens arkiv gäller av fullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

 

Extraordinär händelse 

23 § 

Vid en extraordinär händelse kan arbetsutskottet 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 delar av nämndens 

verksamhetsområden. Vid övergång till krigsorganisation övertar 

arbetsutskottet de arbetsuppgifter som enligt reglementet åligger 

nämnden. 

Borttaget: 2

Borttaget: 3

Borttaget: 4
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Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region 
Dalarna 

Ordförandens förslag

1. Överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. 
 

Sammanfattning 

Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i 
direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice 
ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael 
Rosén, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylvén, Ann-Catrin 
Lofvars. 
Landstingets ers i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils 
Gossas, Elin Norén, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, 
Birgitta Sacrédeus, Kristina Svensson och John Thornander.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 

Juridik 

Enligt kommunallagen 9 kap 20 § ska, i kommunförbund med 
förbundsdirektion, revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av 
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förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som har att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Borlänge 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
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Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Falun 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 
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Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Nedansiljan 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
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Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Södra Dalarna 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
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Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
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Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, 
Samordningsförbundet Finsam Västerbergslagen 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport   

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 
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Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra 
Dalarnas Finsamförbund 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

Sammanfattning 

Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Årsredovisning och revisionsberättelse. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

Juridik 

Enligt lagen (20013;1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser 26 § 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadeståndstalan ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-09-08 LD14/02361 
 

 

 

 

Uppföljning 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 
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Handlingsplan - Psykiater inom vuxenpsykiatrin 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns 
 

Sammanfattning 

Inom vuxenpsykiatrin finns en allvarlig bemanningsproblematik då det 
saknas många fast anställda psykiatrer jämfört med antalet tjänster. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att rekrytera nya och bibehålla 
anställda psykiatrer. En handlingsplan har upprättats med föreslagna 
åtgärder inom flera olika områden. Genomförandet av handlingsplanen 
kräver samordning men också extra resurser, bl. a. en lönesatsning för 
läkargruppen.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre 
antal anställda psykiatrer jämfört med budgeterade antal tjänster. Trots 
stora ansträngningar har rekrytering av specialistläkare inte nått framgång 
och situationen har under de senaste åren försämrats. För att klara 
uppdraget för flera verksamheter har under ett antal år hyrläkare 
kontrakterats.  

Läkarbristen har flera orsaker. Det finns ett nationellt problem med för få 
utbildade specialistläkare som medfört stora svårigheter i rekryteringen. Den 
interna rekryteringen via ST-programmet har inte varit framgångsrik 
eftersom en längre period av underbemanning har ökat arbetstrycket på 
kvarvarande specialiteter och attraktionskraften att utbilda sig till psykiater 
har minskat. Psykiaterkåren står inför flera pensionsavgångar, vilket 
ytterligare försvårar bemanningssituationen i Dalarna. 

Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården har efter dessa signaler från 
verksamhetschefer inom vuxenpsykiatrin gett uppdrag att utarbeta en 
handlingsplan i syfte att på olika sätt förbättra bemanningsförutsättningarna.  
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En arbetsgrupp av psykiatrer, ST-läkare och verksamhetschefer har under 
hösten 2013 utarbetat en handlingsplan som beskriver olika åtgärder som 
kan leda till förbättringar för psykiatrerna och öka möjligheten till förbättrad 
rekrytering. Handlingsplanen har under våren 2014 förankrats med hälso- 
och sjukvårdens ledning. 

Handlingsplanen bygger på fem olika utvecklingsområden; den attraktiva 
arbetsplatsen, konkurrenskraftiga löner, förbättrad yrkesutveckling, ledning- 
och verksamhetsutveckling samt team- och stödfunktioner. Inom varje 
utvecklingsområde finns flera olika åtgärder som gemensamt kan bidra till 
förbättrade arbetsvillkor och öka möjligheten för att långsiktigt rekrytera 
psykiatrer till psykiatrin i Dalarna. 

Patientperspektiv 

Förslaget stärker möjligheterna att rekrytera och utbilda psykiatrer, vilket 
medför en förbättrad bemanningssituation och bättre kontinuitet i 
behandlingen för patienterna inom psykiatrin.   

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för att genomföra Handlingsplan Psykiater inom vuxenpsykiatrin 
beräknas till 3,2 mkr. En värdering och prioritering av tidplanen för 
genomförandet ska ske inom ramen för budgetarbetet 2015. Beslut om 
belopp tas i samband med fastställande av budget 2015 vid 
landstingsfullmäktige i november 2014. 

Barnperspektiv 

Ärendet gynnar anhörig och barnperspektivet då resultatet av 
handlingsplanen förväntas ge fler fast anställda specialistläkare och därmed 
bättre kontinuitet i behandlingen för patienter och anhöriga.   

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Handlingsplanen förväntas förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för 
specialistläkarna. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. I de lokala 
samverkansgrupperna inom psykiatrin har information tidigare lämnats om 
handlingsplanen.  

Uppföljning 

Uppföljning av handlingsplanen kommer att ske två gånger per år inom 
Division psykiatri.  
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Uppdrag 
 

Landstingsdirektören Karin Stikå Mjöberg har gett uppdrag till vuxenpsykiatrins 
verksamhetschefer att utarbeta en handlingsplan i syfte att förbättra 
arbetsvillkoren för anställda psykiatrer, förbättra rekryteringen av specialister 
och ST- läkare inom vuxenpsykiatrin, utveckla ST- programmet och förbättra 
övergången från ST programmet till tjänstgöring som specialist inom 
vuxenpsykiatrin. 
 
Verksamhetscheferna har under våren 2013 genomfört ett gemensamt stormöte 
tillsammans med vuxenpsykiatrins anställda psykiater och ST läkare i syfte att 
förankra uppdraget. Vid mötet deltog biträdande landstingsdirekören, Sven 
Nilsson, som sanktionerade arbetsordningen för att utveckla en handlingsplan. 
En arbetsgrupp, ”Tällbergsgruppen” utsågs, som fick ansvar att utveckla och 
formulera ett förslag på handlingsplan. I ”Tällbergsgruppen” har Agneta 
Oredsson, Joachim Winkes, Torbjörn Blixt och Per Söderberg ingått. 
 
 

Bakgrund 
 

Det saknas utbildade specialistläkare inom psykiatrin i Sverige. Statistik 
framtagen från Socialstyrelsen visar att det totalt i Sverige finns 4099 psykiater 
2012, vilket kan jämföras med 3593 psykiater år 2008. Jämför man antal 
psykiater som är under 65 år så skiljer det inte många individer mellan 2008 och 
2012, en marginell ökning från 2561 till 2596 psykiater (Socialstyrelsen 2013).   
 
Antalet verksamma psykiatrer inom hälso- och sjukvården per 100 000 invånare 
2010 har blivit fler än de var 1995, men ökningstakten har varit mycket långsam 
de senaste åren från 
2005. Det finns stora 
regionala skillnader i 
tillgången på psykiatrer. 
År 2010 var exempelvis 
den relativa tillgången på 
psykiatrer inom den norra 
sjukvårdsregionen nästan 
tre gånger lägre än i 
Stockholmsregionen (figur 
1). De norra och sydöstra 
sjukvårdsregionerna har 
under en följd av år haft 
låg tillgång till specialister 
i psykiatri.  
 
I riket som helhet ligger 
tillgången på specialister inom psykiatrin på cirka 17 stycken per 100 000 
innevånare. I Dalarna finns en tillgång på 6 per 100 000 innevånare (17/276 
555), vilket utgör i rena tal 17 psykiater som tillsammans har 15,8 % 
tjänsteutrymme. I den siffran ingår 2,5 tjänst inom rättspsykiatrin och 3,0 som 
är tf överläkare. Totalt i läkargruppen finns även fem stycken som beräknas gå i 
ålderspension inom de närmaste tre åren. Full bemanning inom vuxenpsykiatrin i 
Dalarna beräknas till cirka 40 psykiatrer. 

 
Figur 1
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Inom vuxenpsykiatrin i Dalarna har det under många år varit avsevärt lägre 
antal anställda psykiatrer jämfört budgeterade antal tjänster. För att klara 
uppdraget har olika hyrläkare kontrakterats, vilket inom flera verksamheter har 
pågått kontinuerligt år efter år.  
 

Uppdraget inom psykiatrin har genom åren förändrats, nya kunskap etableras, 
nya behandlingsmetoder utvecklas och även nya patientgrupper klassificerats. 
Det krävs idag ett nytt arbetssätt med både en bredare och djupare psykiatrisk 
kompetens, samarbete med många olika organisationer och myndigheter, och 
intern samordning inom psykiatrin via ett aktivt teamarbete. Psykiaterns roll har 
genom åren förändrats, en förändring i yrkesrollen som för vissa kan vara 
utvecklande och spännande, men kan för andra medföra en osäkerhet som gör 
att man väljer bort psykiatrin som alternativ i sitt val i specialistutbildningen.       
 

Genom åren har det periodvis pågått stora ansträngningar att rekrytera 
specialister, både inom Sverige och i utlandet. Dessa ansträngningar har ibland 
varit framgångsrika, men över tid så har flera läkare lämnat landstinget av olika 
skäl. 
 

Psykiatrin har sedan flera år tillbaka ett aktivt och fungerande AT program, och 
det är många läkare som inför ST tjänstgöringen valt psykiatrin som sitt 
specialistområde. Klinikerna har kontinuerligt anställt ST läkare, men flera ST 
läkare har under sin utbildningstid gjort nya val, och därmed lämnat psykiatrin. 
Den satsning på ST läkare som har pågått under flera år, har vid utvärdering 
visat att bara 4 av 18 ST- läkare har anställts som psykiater inom landstinget.  
 

I ett framtida perspektiv, står psykiaterkåren inför flera pensionsavgångar, vilket 
ytterligare försvårar bemanningssituationen i Dalarna. 
 
  
 

Målsättning  
 

Den kortsiktiga målsättningen är att upprätta, förankra och få ledningsbeslut om 
en handlingsplan som beskriver hur god psykiatrisk vård kan upprätthållas med 
en välfungerande bemanning av psykiater och hur attraktiva arbetsplatser ska 
formas som kan ge förutsättningar för en stabil bemanning av ST läkare och 
färdigutbildade psykiater.  
 
Den långsiktiga målsättningen är en tillfredsställande och kontinuerlig bemanning 
av psykiater inom vuxenpsykiatrin. 
 
 
 

Psykiatrin 2025 – var är vi och vart är vi på väg 
 

En handlingsplan måste ta sikte inför framtiden och försöka värdera vad som är 
viktigt i ett långsiktigt perspektiv. Under 2011 genomförde landstingsstyrelsen i 
Dalarna ett framtidsseminarium, där alla specialiteter gav sin syn på Hälso- och 
sjukvården inför 2025. Vuxenpsykiatrins verksamhetschefer beskrev 2011 
psykiatrins utveckling i fyra perspektiv, ökat vårdbehov, samarbete över gränser, 
bemötandefrågor, samt forskning och utveckling (bilaga 1). 
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Med ett framtida scenario, där vårdbehovet ökar måste hälso- och sjukvården 
både bredda och fördjupa kompetensen för vård och behandling av psykisk 
ohälsa. Den trend som landstinget Dalarna har påbörjat, med team för 
psykosocial behandling inom primärvården är i rätt riktning och breddar 
möjligheten för befolkningen att söka hjälp för lindrig psykisk ohälsa. 
 
Ett andra scenario är att kunskap om nya behandlingar kommer att öka i allt 
snabbare takt och redan nu finns många nya behandlingsmetoder med evidens 
som inte har implementerats i psykiatrins utbud. Befolkningen kommer via nätet 
och andra källor att ha snabb tillgång till vad som kan förväntas. Detta medför 
att den psykiatriska vården måste specialiseras i större utsträckning än 
tidigare med verksamhet för specifika tillstånd som har hela länet som 
upptagningsområde. När det gäller specialisering av behandlingsutbudet finns 
det också anledning att fundera på ett större samarbete utanför länsgränsen där 
ett regionsamarbete kan skapa nya möjligheter. 
 
Den tredje utvecklingslinjen inom vård- och behandling för psykisk ohälsa är 
samarbete över gränser, där det påbörjade samarbetet kring missbruks- och 
beroendevården, och vård och stödsamordningen för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar och mellanvårdsformer utgör bra exempel på samarbete 
mellan kommunerna och landstinget Dalarna.  
 
Personer med psykisk ohälsa upplever ofta en negativ attityd i samhället, en 
upplevelse att man blivit orättvist behandlad av närstående och av sjukvårdens 
personal. Det finns aktuella studier som visar att dessa negativa attityder finns 
inom många områden, även inom ramen för psykiatrin. Problematiken handlar 
om bemötande och förståelse, ett ytterst viktigt perspektiv i all vård och 
behandling, som särskilt är viktigt i samband med psykisk ohälsa. Vikten av gott 
bemötande är en framgångsfaktor för kvalitet och resultat, ett tema som måste 
stärkas inför 2025. 
 
Till dessa fyra utvecklingstrender ska FoU perspektivet läggas till som de 
viktigaste framtidsområdena, här behöver landstinget Dalarna lägga 
handlingskraft i syfte att förebygga psykisk ohälsa och utveckla 
behandlingsmetoder för psykisk ohälsa. 
 
De olika perspektiven som togs fram i arbetet med framtidplanen 2025 är 
fortfarande aktuella, nu med en större betoning på att implementera och att 
använda evidensbara metoder. För att kunna implementera nya metoder krävs 
utbildning och kunskapsutveckling, frågor som kommer vara viktiga under den 
kommande perioden. I den ansatsen är rekrytering av specialistläkare i ett 
särskilt fokus för framtiden. 
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Handlingsplan – åtgärder 
 

För att kunna nå målet med tillfredsställande bemanning av psykiater måste ett 
förändrings- och utvecklingsarbete genomföras inom flera områden och i flera 
perspektiv. Som ett led i detta arbete har verksamhetschefer och läkargruppen 
gemensamt, via en fokusgrupp, tagit fram olika faktorer som kan vara viktiga 
och som kan påverka denna utveckling (bilaga 2).  
 
Handlingsplanen är framtagen och utvecklad från dessa faktorer och utgör 
hörnstenar i åtgärdsprogrammet. I sammanställningen av viktiga faktorer har 
fem olika områden definierats, vilket beskrivs nedan.  

 
Attraktiv arbetsplats 
 
En viktig förutsättning för att etablera en attraktiv arbetsplats är en rimlig 
arbetsbelastning, där det finns tydliga mål och tydlig avgränsning i arbets-
uppgifter. Det måste finnas tid för att utföra sina arbetsuppgifter, men också 
stort utrymme för egenkontroll och flexibilitet. Den attraktiva arbetsplatsen ska 
också vara ett utryck för en känsla, en plats där man vill vara och höra hemma, 
där begreppet ”känsla av sammanhang” är viktigt. Denna känsla av 
sammanhang kan vara i form av att arbetet är förutsägbart, begripligt och 
strukturerat och att de resurser som arbetet krävs finns tillgängliga samt att 
uppgifterna är meningsfulla. Ytterligare en viktig aspekt på den attraktiva 
arbetsplatsen är en bra fysisk arbetsmiljö, något som återkommande ska ses 
över.   
 
För syfte att utveckla attraktiva arbetsplatsen för psykiatrerna förslås följande: 
 

• Planering av arbetsuppgifter ska ske på ett strukturerat sätt och i samråd med 
verksamhets ledning. I syfte att balansera arbetsbelastning för ordinarier 
specialister ska stafettläkare kontrakteras. Användandet av stafettläkare bör ske 
strategiskt och i möjligaste mån med kontinuitet av samma läkare. 
 

• Ordinarie läkare ska i så stor utsträckning som möjligt engageras i verksamhetens 
”fasta nyckelpunkter” som t.ex. remiss- och behandlingskonferenser. Målet är en 
förutsägbar och trygg verksamhet med gemensamma mål och rutiner. 
 

• Läkarna ska ha stor möjlighet till egenkontroll i planeringen av sitt dagliga arbete. 
Specialisterna ska ha avsatt tid för fortbildning och handledning.     

 

• Den medicinsk utrustning (undersökningsbrits, EKG-apparat, ögon- öron- 
undersökningsinstrument, blodtrycksmachetter, stetoskop etc.) ska hålla god 
kvalitet och fungera tillfredställande för att ett gott arbete ska kunna genomföras.   

 

• Läkarna ska involveras i verksamhetens säkerhetsarbete  och beredas möjlighet 
att få information och delta vid säkerhetsövningar. Ofta är läkaren undantagen 
från utbildningar och övningar, men förväntas leda och ta beslut i skarpt läge.  

 

• För att få ”vi känsla” och sammanhållning behövs gemensamma läkarmöten på 
kliniken, där patientfall eller daglig rutin kan diskuteras.  

 
Åtgärder - ansvar 
Verksamhetschef upprättar i samråd med läkarna en handlingsplan, där schemaplanering 
ses över, medicinsk utrustning uppdateras, säkerhetsutbildning planeras och genomförs, 
samt ger förutsättningar för att läkarna kan delta i gemensamma läkarmöten.  
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Konkurrenskraftig lön 
 
Psykiater inom landstinget Dalarna har under flera år haft en lägre 
löneutveckling jämfört grannlandstingen Gävleborg och Västmanland. 
Konkurrenskraftiga löner för såväl ST läkare som specialistläkare är en 
rekryteringsfaktor. I figur 2 beskriv aktuell lön 2012. 
 

 
ST- läkare inom psykiatrin har generellt fått en liten löneutveckling under sin 
utbildningsperiod, t.ex. lägre lönebild jämfört med allmänläkarna i Dalarna.  
 
Landstingets policy är att intjänad jour- och komptid ska tas ut till 70 % i 
ledighet och 30 % som lön. Inom psykiatri idag finns det för få läkare som ingår i 
jourberedskapen, vilket medför att det är svårt att ta ut ledighet som 
kompensation.  
 
 

I syfte att förbättra lönebilden för anställda läkare inom psykiatrins föreslås 
följande: 
 

• Det ska finnas en flexibilitet hur läkarna tar ut sin jourkompstid, som ledig 
tid eller som lön. 
 

• Det ska finnas möjlighet till god löneutveckling för ST läkarna, en 
löneutveckling som ska vara konkurrenskraftig.  

 

• Anställda specialistläkare inom psykiatrin i Dalarna ska ges ett extra 
lönepåslag under 2014, som ska syfta till en stärkt lönebild.  
 

•  
Åtgärder - ansvar 
I syfte att ge konkurrenskraftiga löner, ska specialistläkare och ST-läkare inom psykiatrin 
tilldelas en extra lönepott i en storlek som ger en stärkt lönebild.  
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Yrkesutveckling 
 
Inom landstinget Dalarna ska det finnas goda möjligheter till utveckling och 
fortbildning. Det planeras ett nationellt projekt för färdiga specialister inom 
psykiatrin som är tänkt att följa fem huvudteman och med ett upplägg som 
påminner om METIS. Internationellt finns det krav (CME) på regelbunden 
utbildning och testning för att få behålla sin specialistkompetens. Denna 
utveckling uppfattas som mycket positiv och nödvändig för att upprätthålla en 
bra och säker kvalité på kunskapsutveckling och därmed en ökad 
patientsäkerhet.  
 
Inom psykiatrin i Dalarna ska det finnas möjligheter för psykiatrer att utbildada 
sig till forskare och i sin tjänst arbetar med forskning. Det finns idag ingen ST 
läkare som är doktorand och det är generellt en brist av forskarutbildad personal 
inom psykiatrin i Dalarna, det saknas kliniska forskningsprojekt.  
  
Färdiga specialister behöver även ett regionalt utbildningssamarbete på samma 
sätt som sker för ST-läkarna.  
 
Yrkesutveckling kan även ske kollegialt via mötesplatser lokalt på kliniken eller i 
sammanhang i länet. Det har på flera ställen saknats fora för kollegiala 
samarbeten och under senaste åren har det saknats länsmöten.  
 
 
I syfte att stärka yrkesutvecklingen för färdiga specialister föreslås följande: 
 

• Alla psykiater ska ha en utvecklings- och fortbildningsplan som är 
dokumenterad och förankrad i ledningen. 

 
• Det ska utses en överläkare som har samordningsansvar för fortbildning 

och kompetensfrågor inom läkargruppen, och som ansvarar för det 
regionala samarbetet med Uppsala Örebroregionen. 
 

• Psykiater ska ha möjlighet att ingå i kliniska forskningsprojekt. 
 

• För att få gemenskap, ökat sammarbete och en mindre sårbar psykiatri 
inom Dalarna behövs länsgemensamma träffar.  
 

Tre samlingar föreslås med en lunch till lunch och två dagmöten. Mötena 
skulle också fungera som fora för kunskapsutbyte, utbildning och 
erfarenhetsutbyte. En möjlighet att diskutera patientfall, rutiner och 
bedömningar för att öka trygghet, flexibiliteten och minska sårbarheten på 
mottagningarna.  

 
Åtgärder- ansvar 
Divisionschefen utser en specialistläkare med samordningsansvar för 
kompetensutveckling. 
  

Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att upprätta utvecklingsplaner för 
varje anställ läkare i samråd med den samordningsansvarige läkaren, en plan som även 
inkluderar forskningsfrågor. 
 

Samordningsansvarig specialistläkare i samarbete med divisionsledningen ansvarar för 
länsgemensamma träffar för specialistläkare och ST-läkare. 
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Ledning och verksamhetsutveckling 
 
Inom psykiatrin i Dalarna ska psykiatrerna vara delaktiga i 
ledningssammanhang. Specialistläkarna måste bli mer delaktiga i lednings- och 
utvecklingsfrågor, konkret handlar det om ledningsfunktioner, att delta i t.ex. 
ledningsgrupper och beslutsgrupper och delta i olika sammanhang där 
utveckling- och kvalitetsfrågor diskuteras. 
 
Det måste finnas kompetenta chefer på mottagningarna och klinikerna, chefer 
som kan involvera läkarna och ge information och återkoppling, få läkarna 
delaktiga i lednings- och utvecklingsfrågor. 
 
Det behövs ett bra introduktionsprogram för nyanställda läkare, AT-läkare, 
randande och nyanställda ST-läkare. 
 
Läkarna som andra yrkesgrupper har behov av kollegialitet, något som försvåras 
av den geografiska spridningen av psykiatrins verksamheter.  
 
I syfte att stärka läkarrollen i lednings- och utvecklingsarbetet föreslås följande: 
 
 

• Minst en specialistläkare ska ingå i samtliga ledningsgrupper inom alla 
kliniker och basenheter inom psykiatrin 

 
• Den tid som investeras i ledningsfunktioner ska inte utgöra extraarbete, 

den tiden ska planeras i schemat.  
 

• Viktigt att se samarbetet och handledning av AT-läkarna som en viktig 
ledningsuppgift i det dagliga arbetet. Att vara delaktig och 
ansvarstagande i AT- utbildningen ger förutsättningar för en god 
rekryteringsbas inför framtiden.  

 
• Viktigt att involvera ST- läkarna i lednings- och utvecklingsarbetet, 

delta i övergripande projekt som t.ex. genombrottsarbeten, utveckling 
av vårdprogram och kliniska rutiner etc.  
 

 
Åtgärder- ansvar 
Verksamhetscheferna utser specialistläkare som ingår i sektors ledningsgrupper och i 
klinikernas ledningsgrupper. 
 
Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att läkarna har avsatt tid för 
handledning och utbildning av AT-läkarna.  
 
Verksamhetschef alternativ närmaste chef ansvarar för att ST-läkarna ges möjlighet att 
delta i övergripande lednings- och utvecklingsprojekt, som även kan utgöra det 
obligatoriska utvecklings- och kvalitetsprojekt som ingår i ST-utbildningen. 
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Teamarbete och stödfunktion 
 
Inom det psykiatriska kunskapsfältet inryms flera olika kompetensområden och grunden 
för psykiatrisk vård och behandling är det psykiatriska teamarbetet. Olika lagar som styr 
hälso- och sjukvården betonar samarbete, inom psykiatrin finns flera samarbetspartner, 
t.ex. är primärvården, kommunens socialtjänst och försäkringskassan viktiga i 
samarbetet.  
 
Läkaren får ofta huvudansvar för patientens behandling, uppföljning och dokumentation, 
vilket ibland kan bli belastande när samarbetet inte fungerar eller när det är brist på 
läkare i teamet. Det är viktigt att ledningen för det psykiatriska teamet eller kliniken 
planerar och stödjer en utveckling mot gott samarbeta mellan olika yrkesprofessioner. 
 
Det finns ett utvecklingsområde kring samarbete och teamarbetet, särskilt i tider då det 
saknas fast anställda specialister, t.ex. är det viktigt att se över stödfunktioner som kan 
effektivisera samarbetet kring patienten.           
 
 
I syfte att tydliggöra läkarens roll i teamet och vilka stödfunktioner som behövs 
föreslås följande: 
 

• Verksamhetsledningen ska i samråd med läkarna se över arbetsfördelning 
inom teamet, och där det är möjligt öka det administrativa stödet till 
specialistläkarna. 
 

• Specialistläkaren kan arbeta konsultativt mot de patienter där det finns 
tydligt upprättade vårdplaner och där patienten har en fast vårdkontakt.   
 

 
Åtgärder - ansvar 
I syfte att minska administrativa funktioner för läkarna ska verksamhetschefen 
på klinikerna och sektorerna anskaffa och samordna olika stödfunktioner.  
 
Ledningen ska i samråd med läkarna planera det kliniska arbetet, så läkarna i 
större utsträckning kan arbeta konsultativt. Förändrat arbetssätt får inte 
försämra patientsäkerheten.     
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Bilaga 1 

Vuxenpsykiatrin 2025 
 

Vårdbehovet ökar snarare än minskar….. 
 

 
o Bygga upp flera specialiserade 

verksamheter  
 
o Sektorbaserad öppenvård 
 
o Tidig intervention, tillgänglig och bred 

dörr för befolkningen att söka hjälp 
 
 

 

Samarbete över flera gränser….. 
 

o Samarbete mellan kommun & 
vuxenpsykiatri 

 
o Samarbete primärvård och vuxenpsykiatri 

 
o Samarbete inom regionen 

 
  
 

Gott bemötande är en 
framgångsfaktor för kvalitet och 
resultat….. 
 

o Förändra negativa attityder 
 
o Utveckla metoder för gott bemötande  

 
 
 

Bättre förutsättningar för FoU verksamhet….. 
 

o Organisera utvecklings- och 
forskningsprojekt 

 
o Samordna utbildning och fortbildning i 

regionsamverkan 
 

 
 
 

Primärvårdspsykiatri

Sektorbaserad
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specialiserad

psykiatri
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Bilaga 2 

 
 
Viktiga faktorer för att arbeta och verka som psykiater inom psykiatrin i 
Dalarna.  
 

Attraktiv arbetsplats - arbetsklimat 

Rimlig arbetsbelastning - tid för att göra ett bra arbete 

Tydliga mål - arbetsprestation 

Flexibla arbetsuppgifter 

Bra arbetsmiljö/klimat 

Bra fysisk arbetsmiljö 

 

Konkurrenskraftig lön 

Hög lön 

Balans arbete och fritid 

 

Yrkesutveckling 

Fortbilning, utbildning, stimulans 

Utvecklingsplan 

Handledning 

Regional forskningsmiljö 

Möjlighet att utveckla VUP, möjlighet att påverka 

 

Ledning och verksamhetsutveckling 

Bra ledning/chef 

Kollegialitet 

Återkoppling på jobbet 

Sammanhang 

Bra introprogram för nyanställd 

 

Teamarbete och stödfunktioner 

Teamarbete 

Mindre administration 

Service för att kunna utföra arb/god logistik 

Fungerande samverkan 
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Förlängning av samverkansavtal inom 
Uppsala/Örebroregionen 

Ordförandens förslag

1. Avtal om regional samverkan inom Uppsala/Örebroregionen förlängs 
att gälla till 2015-12-31. 

 

Sammanfattning 

Nuvarande samverkansavtal mellan landstingen inom 
Uppsala/Örebroregionen upphör att gälla 2014-12-31. Det finns önskemål 
om tid för fördjupad dialog om framtida samverkan och arbetsformer varför 
Samverkansnämnden föreslår landstingen att förlänga nuvarande avtals 
giltighet t o m 2015-12-31 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Protokollsutdrag, Uppsala/Örebroregionens Samverkansnämnd 2014-
07-04–05 § 7 

c) Avtal om regional samverkan i Uppsala - Örebroregionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstingen i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion reglerar sin samverkan i 
”Avtal om regional samverkan i Uppsala-Örebroregionen” som gäller från 
den 1 januari 2010 till den 31 december 2014. 

Det övergripande målet med avtalet är att genom samverkan erbjuda 
invånarna en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska 
vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 
jämlik och erbjudas i rimlig tid. 

Under Samverkansnämndens diskussioner om framtida arbetssätt, liksom i 
regionens tjänstemannagrupperingar, har önskemål framförts om förändrat 
arbetssätt och utökad samverkan. Samverkansnämnden har därför vid sitt 
sammanträde 4-5 juni 2014 beslutat föreslå landstingen att nuvarande 
avtals giltighet förlängs med ett år t o m 2015-12-31 och att det i den 
fortsatta processen med att ta fram ett nytt avtal utreds möjligheter till 
förändrat arbetssätt och fördjupad samverkan.  
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Patientperspektiv och likabehandling 

Det övergripande målet med avtalet är att genom samverkan erbjuda 
invånarna en hälso- och sjukvård på lika villkor. Samverkan ska leda till 
likartade förutsättningar för medborgarna vad gäller tillgång till hälso- och 
sjukvård samt till kvalitetshöjningar och bättre resursutnyttjande inom den 
hälso- och sjukvård som erbjuds inom regionen.  

Ekonomi och finansiering 

En förlängning av samverkansavtalet har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. 

Uppföljning 

Samverkansavtalet följs upp i gemensamt planerade regionala aktiviteter 
under 2015. 

























 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum 2014-09-08  Sida 1 (2) 
Ledningsenhet C-fv    Dnr LD14/02391 
    Uppdnr 847 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Andersson Gösta 023-49 03 84 
791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Regionsamordnare  
   gosta.andersson@ltdalarna.se 
   

 

 

 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
 2014-09-08 Landstingsstyrelsen 
  
  
  

Samarbetsavtal mellan landstingen i 
Uppsala/Örebroregionen om ambulanshelikopterverksamhet  

Ordförandens förslag

1. Förslaget till ”Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro 
sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet” antas. 

 
 

Sammanfattning 

Samverkansnämnden i Uppsala/Örebroregionen har vid sitt sammanträde 
2014-06-12--13 beslutat rekommendera medlemslandstingen att anta ett 
förslag till samarbetsavtal om ambulanshelikopterverksamhet som tillåter 
gränslös utlarmning. Avtalet är ett underavtal till ”Avtal om regional 
samverkan i Uppsala/Örebroregionen”.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Utdrag ur Samverkansnämndens protokoll från 2014-06-04—05 § 8 
inklusive bilagt förslag till samverkansavtal för 
ambulanshelikopterverksamhet. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Inom Uppsala/Örebroregionen finns idag ambulanshelikopterverksamhet i 
landstinget i Uppsala län, verksamhetsområde Intensivvård vid Akademiska 
sjukhuset. Under 2014 respektive 2015 kommer Landstinget i Värmland 
respektive Landstinget Dalarna att starta ambulanshelikopterverksamhet 
genom ett gemensamt kommunalförbund. 

Syftet med samarbetsavtalet är att säkra en hög kvalitet på den 
akutmedicinska beredskapen i alla landsting i sjukvårdsregionen. Det är 
avtalsparternas intentioner att utnyttja existerande 
ambulanshelikopterresurser optimalt utan att hindras av existerande 
landstingsgränser. Parterna kommer att foga egna utlarmningskriterier till 
avtalet. 

 

Förslaget har tillkommit på initiativ från landstingen i Dalarna respektive 
Värmland. 
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Samverkansnämnden har vid sitt sammanträde den 12-13 juni 2014 
beslutat rekommendera landstingen att anta förslaget till samarbetsavtal 
mellan landstingen i Uppsala/Örebroregionen om 
ambulanshelikopterverksamhet, som ett underavtal till avtal om regional 
samverkan inom regionen. 

Patientperspektiv 

Ökad trygghet genom att fler inom sjukhusregionen får tillgång till adekvat 
prehospital vård. 

Ekonomi och finansiering 

Avtalet innehåller ersättningsregler och är kostnadsneutralt för Landstinget 
Dalarna. 

Miljö 

Ökad miljöbelastning p.g.a. förväntat fler uppstigningar. 

Likabehandling 

Ökar inom sjukvårdsregionen genom att fler får tillgång till adekvat 
prehospital vård 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ökat intressant arbetsinnehåll genom ytterligare erfarenheter. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. 

Uppföljning 

Samarbetsavtalet följs upp via landstingets organisation för 
ambulanshelikopterverksamhet, som byggs upp inom division opererande 
specialiteter. 
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Två nya vårdplatser i Ludvika gällande akutgeriatriska 
platser  

Ordförandens förslag

1. Två nya vårdplatser för akutgeriatriskt bruk öppnas så snart praktiskt 
möjligt på medicinavdelningen i Ludvika. 

 

Sammanfattning 

En studie av ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och Falun har 
gjorts för att utvärdera om vissa äldre patienter, med kända sjukdomar, vid 
behov skulle kunna läggas in direkt på medicinavdelningen i Ludvika. 
Studien har påvisat att en mindre grupp äldre patienter med fördel skulle ha 
kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för dessa 
direktinläggningar är en brist på vårdplatser i Ludvika. 

För att förbättra vården för denna patientgrupp föreslås att två nya 
akutgeriatriska platser öppnas på medicinavdelningen i Ludvika. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Studie av ambulanstransporter mellan Ludvika och Falun (bilaga 1) 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Sedan akutmottagningen i Ludvika ersattes av en primärvårdsjour är 
befolkningen i Västerbergslagen hänvisade till akutmottagningen i Falun för 
handläggning av akuta sjukdomsfall som inte kan hanteras i primärvården. 
Akuta insjuknanden kräver som regel omfattande resurser och ibland 
kompetens från flera olika specialiteter för att diagnostik och behandling ska 
kunna ges på bästa sätt. När den initiala utredningen är gjord eller om 
patientens tillstånd sedan tidigare är väl känt kan patienten i många fall 
vårdas på den medicinavdelning som nu finns i Ludvika.  

I Landstinget Dalarna pågår flera projekt för att förbättra vården för äldre 
patienter. Ett syfte med dessa har varit att äldre patienter, med tidigare 
kända sjukdomar som försämrats, ska få en snabbare väg till en vårdplats 
utan onödiga resor eller lång väntan på en akutmottagning. Som ett led i 
dessa arbeten gjordes i början av 2014 en studie av ambulanstransporter 
från Västerbergslagen till akutmottagningen i Falun. Studiens syfte var att 
utröna i vilken utsträckning man för äldre patienter kunde undvika 
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transporten till Falun för att i stället kunna lägga in patienten direkt på 
medicinavdelningen i Ludvika.  

I studien kunde man konstatera att huvuddelen av ambulanstransporterna 
mellan Ludvika och Falun sker på rätt indikation och patienten haft nytta av 
att komma till Falun. Man såg dock att en mindre grupp äldre med fördel 
skulle ha kunnat läggas in direkt på vårdavdelningen i Ludvika. Ett hinder för 
dessa direktinläggningar var en brist på vårdplatser i Ludvika. För att öka 
möjligheterna för direktinläggning av äldre patienter med akut försämring av 
tidigare kända sjukdomar föreslås därför att två akutgeriatriska vårdplatser 
öppnas på medicinavdelningen i Ludvika.  
 
Patientperspektiv 

För äldre patienter med flera sjukdomar är en transport till Falun och en 
väntan på akutmottagningen alltid påfrestande. Den är ofta nödvändig för att 
patienten ska kunna få rätt diagnos och behandling. I vissa fall när 
patientens tillstånd är känt eller när livets slut är nära kan denna transport 
och väntan vara onödig och öka patientens lidande. Det är av stort värde för 
dessa patienter att då slippa sådana påfrestningar. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för att öppna två vårdplatser i Ludvika beräknas till cirka 1 miljon 
kronor, vilket tillförs inom ramen för budget 2015. Läkararbetet kommer att 
öka men bedöms nu kunna hanteras inom befintligt tjänsteutrymme. 
Verksamheten kan starta inom en snar framtid och finansieras återstoden 
av 2014 inom hälso och sjukvårdens samlade ram.  

Beslut om belopp tas i samband med fastställande av budget 2015. 

Miljö 

En mycket liten minskning av antalet ambulanstransporter förväntas men 
denna förändring är positiv ur miljösynpunkt. 

Likabehandling 

Förslaget innebär en prioritering av en äldre patientgrupp vars behov av 
direktinläggning bedöms vara större än för yngre patienter. Några strikta 
gränser för vilka dessa vårdplatser ska reserveras för bör inte finnas.  

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

En ökning av antalet vårdplatser och direktinläggningar kommer i viss 
utsträckning att öka läkararbetet vilket görs inom befintligt läkarutrymme. En 
ökning av möjligheten till direktinläggning i Ludvika bedöms kunna öka och 
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förbättra samarbetet mellan medicinavdelningen, jourmottagningen och 
ambulansorganisationen i Ludvika. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 sker 2014-08-27. Facklig förhandling om de 
konkreta förändringarna sker lokalt på berörd klinik i Ludvika. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp inom ordinarie verksamhetsuppföljning. 
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Ambulanstransporter Västerbergslagen- Falun Jan-Febr 2014, Strömsöe, Enlund, Guldbrand 

Patienttransporter med ambulans från Västerbergslagen till 

akutmottagningen Falu Lasarett 

 

 

Sammanfattning 

Vi har granskat alla ambulanstransporter mellan Västerbergslagen och 

Akutmottagningen Falu Lasarett under fyra veckor i januari och februari 2014. 

Vi kan konstatera att de flesta transporter sker på rätt indikation och patienten haft 

nytta av att komma till Falun. Vi hittade dock en mindre grupp äldre som med fördel 

skulle ha kunnat handläggas i öppenvård eller läggas in på vårdavdelningen i Ludvika 

på ett smidigare sätt än att först åka till Falun. 

Av 161 patienter skulle 10 – 20 under optimala förhållanden kunnat handläggas i 

Västerbergslagen. Det var olika saker som förhindrade att det inte blev så.  

Samma period var det en ungefär lika stor grupp som lades in på vårdavdelningen i 

Ludvika direkt från olika instanser i Västerbergslagen. 

För att öka möjligheterna för att handlägga fler äldre patienter i Västerbergslagen 

förslås något ökat antal vårdplatser på Ludvika Lasarett, intensifierat arbete med 

individuella vårdplaner och fortsatt arbete med ökat beslutsstöd åt ambulansen. 

 

Syfte 

Syftet med journalgranskningen var att svara på följande frågor: 

1. Var hamnade patienten efter det att patienten blivit bedömd på 

akutmottagningen på Falu lasarett? 

2. Fanns det, bland de patienter som lades in på någon avdelning, några som 

skulle kunna lagts in direkt på vårdavdelningen i Ludvika utan bedömning på 

akutmottagningen I Falun? Vad var det i sådana fall som förhindrat detta? 

3. Fanns det, bland de patienter som åkte hem efter bedömning på 

akutmottagningen i Falun, några som istället kunnat handläggas inom 

primärvården i Västerbergslagen (vårdcentral alternativt jourmottagning)? 
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Metod  

Under tidsperioden vecka 3-6, 2014, genomfördes 161 transporter med ambulans från 

Västerbergslagen till Falu lasaretts akutmottagning. Prioriteringsgraden av ambulans 

var 1, 2 och/eller 3 (utlarmning och/eller inkörning). Patienterna som transporterades 

var >18 år. Samtliga fall har genomgått en retrospektiv journalgranskning. 

Journalsystem var Paratus respektive Take Care. 

Journalerna för de patienterna som lades in för medicinska och angränsande orsaker 

granskades av verksamhetschef/överläkare, Medicinkliniken Falun-Ludvika, av en 

överläkare vid Medicin Ludvika samt av verksamhetschef/överläkare vid Cardiologen, 

Falun. Granskningarna gjordes oberoende av varandra. 

Journalerna för de patienter som åkte hem granskades av två specialister i 

allmänmedicin, oberoende av varandra. 

 

Resultat 

De transporterade patienternas ålder 

44 % av de transporterade patienterna var >75 år. 

 

Figur 2. Åldersfördelning - patienttransporter från Västerbergsslagen till Falu lasaretts akutmottagning, vecka 3-6, 

2014. 
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Patientflöden 

 

161 patienter transporterades med ambulans från Västerbergslagen till Falun. 

Samtliga 161 journaler sorterades primärt av en klinisk lektor inom 

ambulanssjukvården i Dalarna. Sorteringen gjordes utifrån om 

besöksorsaken var kirurgisk, ortopedisk, medicinsk, gynekologisk 

alternativt öron/näsa/hals. 

 

 

Kirurgiska sökorsaker 

53 av de 161 (33%) hade kirurgiska, ortopediska, gynekologiska alternativt 

öron/näsa/hals symtom som sökorsak. 

 44 av dessa 53 lades in på respektive avdelning. Dessa journaler har inte 

granskats. 

 9 av de 53 åkte hem efter bedömning. 

 

 

Medicinska sökorsaker 

108 av de 161 (67%) hade medicinska, cardiologiska, infektiösa eller psykiatriska 

symtom som sökorsak. 

 87 av dessa 108 (81%) lades in på någon avdelning i Falun, Säter eller 

Ludvika. 

 21 av de 108 (19%) åkte hem efter bedömning. 

 

 

Av alla 161 blev 131 (81%) inlagda och 30 (19%) åkte hem. 
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1. Till vilken avdelning kom patienten efter det att patienten blivit 

bedömd på akutmottagningen på Falu lasarett? 

 

87 patienter som blev inlagda för medicinska och angränsande orsaker fördelades enligt 

följande: 

Plats Avdelning Antal inlagda 

Falun 23 medicin 3 

Falun 24 medicin 4 

Falun 28 medicin 2 

Falun 29 medicin 15 

Falun 27 cardiologi 28 

Falun 54 infektion 14 

Falun AVA akutvårdsavdelning 11 

Falun IVA intensivvård 3 

Falun 65 beroendesjukdomar 1 

Säter 90 psykiatri 1 

Ludvika 3 medicin 5 

Totalt  87 

 

Symtom hos de patienter som bedömdes ha behov av medicinsk och angränsande 

specialistsjukvård i Falun; 

 Hjärtsjukdom (bröstsmärtor och oregelbunden hjärtrytm)  

 Neurologiska symtom (kramper, medvetslöshet, stroke)  

 Svår infektion (diarré, kräkning, lunginflammation, oklar feber etc.) 

 Svår njursjukdom     

 Svår lungsjukdom och oklar andnöd    

 Övrigt (förgiftning, blodcancer, blodig kräkning,)   

 

 

 

44 patienter blev inlagda på kirurgisk, ortopedisk, gynekologisk eller öron-näs och 

halsavdelning. 
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2. Fanns det, bland de patienter som lades in på någon avdelning, några 

som skulle kunna lagts in direkt på vårdavdelningen i Ludvika utan 

bedömning på akutmottagningen I Falun? Vad var det i sådana fall som 

förhindrat detta? 

87 av de transporterade patienterna lades in i sluten vård med medicinska 

frågeställningar. 

69 av dem var i klart behov av specialistvård i Falun eller Säter.  

18 patienter, som lades in i Falun eller Ludvika efter bedömning på akutmottagningen 

Falun, skulle enligt granskarna under optimala förhållanden kunnat handläggas i 

Västerbergslagen. 

 

Under motsvarande tidsperiod lades cirka 11 patienter in direkt på vårdavdelningen 

Ludvika efter bedömning i öppenvården i Ludvika (de transporterades inte med 

ambulans till Falun och ingår inte i de 161 patienter som omfattas av denna studie). 

 

 

Bedömning av de 18 inlagda patienter som under optimala förhållanden 

skulle kunnat handläggas utan transport till Falun (11 % av alla transporter): 

Direktinläggning Ludvika klart önskvärd – 8 patienter (5% av alla transporter). 

 
Vi fann 8 patienter där de tre granskarna vara ense om att direktinläggning i Ludvika 

hade varit möjligt ur medicinsk synpunkt och att föredra för patienten. Det var äldre 

patienter, 86 – 93 år, med flera sjukdomar och stort vårdbehov både i hemmet och vid 

tidigare vårdtillfällen. De var i allmänhet kända inom både primärvården, 

specialistsjukvården och hemsjukvården och hade flera fall särskilt boende. 

 

Direktinläggning sannolikt bäst - 7 patienter (4 % av alla transporter)  
 

Vi fann också 7 patienter där bedömning i Falun sannolikt inte behövts. Även i denna 

grupp var de flesta äldre, 84 – 93 år. Enstaka var något yngre (74 år) men hade svåra 

kroniska sjukdomar med kontinuerlig försämring.  

 

Handläggning i öppenvård önskvärd – 3 patienter (2 % av alla transporter). 
 

Dessa tre patienter kunnat stanna hemma eller på det särskilda boendet om vårdplan 

hade gjorts och kommunicerats. Det gällde till exempel en svårt dement 93-årig kvinna 

på ett särskilt boende som fick feber. Hon fördes till Falun och dog inom ett dygn. 

Andra hade symtom som med fördel skulle kunnat utredas i öppenvård. 
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Hinder för direktinläggning på vårdavdelningen i Ludvika: 
 

 Platsbrist. 

Man tog kontakt med medicinbakjouren i Ludvika men avdelningen var fullbelagd 

inklusive överbeläggningar. 

 

 Bristande vårdplan.  

Det dominerade hindret för direktinläggning var bristande långsiktig planering 

eller att sådan gjorts men inte var känd. Patienterna var i allmänhet väl kända 

inom sjukvården men vid försämringen fanns ingen som tog ställning till hur 

mycket av utredning och behandling som skulle gagna patienten. Ofta slående att 

patienterna hade kontakt med flera instanser men att det var osäkert vem som var 

sammanhållande. 

I några fall fanns tidigare noteringar om vårdbegränsande beslut (vårdnivå) men 

detta var sannolikt inte kommunicerat till aktuell vårdansvarig, patient eller 

närstående. I andra fall hade ingen sådan bedömning gjort.  

Exempel: en 87-årig man med hjärtsvikt, njursvikt och tidigare flera stroke som 

växelvårdas varannan vecka i hemmet och på Säbo.  Försämrades under veckan 

hemma med ökad svaghet i ena benet. 

Det blir en osäker situation för ambulansen när det inte finns långsiktig vårdplan 

för patienten. Ambulansen väljer då ofta att åka till Falun utifrån sina kriterier.  

Det ställer också stora krav på läkaren på jourmottagningen att ta ställning till 

utrednings och behandlingsnivå när detta inte gjorts i lugnt skede. 

 

 Brist på akuttider på vårdcentral i Västerbergslagen. 

  

 Primärvårdsläkare bedömde att patienten skulle skickas till Falun men 

journalgranskarna bedömde att kontakt med medicinbakjour Ludvika hade 

varit bättre. Reservation för att det kan finnas omständigheter som inte 

framgår av journalen. 

 

 Patienten själv önskat besök på akutmottagning, Falu lasarett. Sannolikt svårt 

för ambulanspersonal att ha annan åsikt. 
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3. Fanns det bland patienter som åkte hem efter bedömning på 

akutmottagningen i Falun några som istället kunnat handläggas inom 

primärvården i Västerbergslagen (vårdcentral alternativt 

jourmottagning)? 

 
30 patienter som inte blev inlagda granskades av två specialistläkare i allmänmedicin 

oberoende av varandra. Den ena läkaren tjänstgör själv i Ludvikaområdet och har god 

kännedom om lokala förhållanden medan den andra läkaren tjänstgör på annan 

vårdcentral men har fått information om vilka resurser som jourmottagningen har. 

Läkarna har tagit ställning till huruvida patienten kunde handlagts på 

jourmottagningen i Ludvika och om så inte varit fallet vad som skulle ha krävts för att 

handläggningen hade kunnat ske där. Bedömningen mellan granskarna har varit 

mycket samstämmig. Endast i två fall skedde oenighet i bedömningarna i den primära 

frågeställningen. En tredje oberoende granskare har då gjort den avgörande 

bedömningen. 

 

Av 30 patienter bedömdes endast 2 vara lämpliga att handlägga inom primärvården i 

Ludvika.  

I ytterligare 2 fall där patienten var >85 år bedömdes transporten till Falun eventuellt 

vara undvikbar om en tydligare vårdplanering av patientens boende hade gjorts eller 

om jourmottagningen i Ludvika hade haft observationsplatser för kortare tids 

övervakning. 
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Konklusion 

Undersökningen visar att det stora flertalet av ambulanstransporter från Ludvika till Falun sker på 

goda grunder. Kompetens och andra resurser som endast finns på Falu lasarett är nödvändiga för att 

dessa patienter ska få rätt utredning och behandling. 

Vi har dock påvisat att några av patienterna skulle kunna ha handlagts på Jourmottagningen och 

Vårdavdelningen i Ludvika. För att öka förutsättningarna för att dessa patienter ska kunna 

handläggas i Västerbergslagen föreslås följande: 

 Platsantalet på medicinavdelningen i Ludvika ökas med 2 platser så att 1-2 platser kan finnas 

tillgängliga varje eftermiddag för direktinläggning av patienter under jourtid. 

 Arbetet med att skapa individuella vårdplaner för kroniskt sjuka patienter fortsätter och 

intensifieras. Fast vårdkontakt bör finnas som kan vara sammanhållande mellan de olika 

sjukvårdsinstanserna. Den kan finnas inom hemsjukvården, primärvården (offentlig eller 

privat) eller specialistsjukvården. Vårdplanen bör utgå från patientens önskemål och behov 

och vara välkänd för patient, närstående och vårdpersonal. Den ska vara väl dokumenterad. 

Det är av största vikt att den skriftliga dokumentationen finns lätt tillgänglig för alla 

vårdgivare, både inom Landstinget, privata vårdcentraler och kommunerna. 

 Fortsatt arbete med att utforma stöd till ambulanspersonal i beslut om vart patienten ska 

transporteras eller om patienten kan få hjälp i hemmet. Tätt samarbete mellan ambulans, 

hemsjukvård, vårdcentraler och jourmottagning behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

Falun, 2014-05-27 

Anneli Strömsöe, klinisk lektor, Ambulanssjukvården, Dalarna 

Ann-Sofie Enlund, verksamhetschef och överläkare, Medicinkliniken Falun-Ludvika 

Pehr Guldbrand, chefläkare, Landstinget Dalarna, Falun 
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