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Inledning och protokollsjustering 

1 Information 
 

Ordförandens förslag 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

 

A. Landstingsdirektören informerar 
inkl information om tjänster och löner – jämförelser med andra landsting 

Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg 

 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Inkl Åtgärdsplan för ekonomi i balans – genomlysning av hälso- och 
sjukvården. 

Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 

 

C. Återrapportering – Uppdraget ”Samling för social hållbarhet Dalarna” ska 
avrapporteras årligen till landstingsstyrelsen. (LD11/02794) samt 
information om Strategin ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion” 

Folkhälsochef Suzanna Westberg 
Läkare/folkhälsostrateg Johan Hallberg 

 

D. Rapport – ”Vart tar sjuksköterskorna vägen” 

Utbildningschef Niklas Hermansson 

 

E. Information om asylsjukvård 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson 
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Anmälningsärenden 

2 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag. 

1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Förvaltningschef 

Bilaga 

B) 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 Delårsrapport januari-augusti 2014 
Diarienummer LD14/02952 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Delårsrapporten januari - augusti 2014, enligt bilaga b) och d) 
godkänns. 

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Delårsrapporten januari - augusti 2014, enligt bilaga c) godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

I delårsrapporten görs en bedömning av landstingets ekonomiska ställning, 
finansiella mål och verksamhetsmål per augusti samt prognos för hela 
verksamhetsåret 2014. 

Landstingets samlade prognos är ett underskott på 62 Mkr. I prognosen 
ingår 50 Mkr i förväntad återbetalning från AFA. 

Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 215 Mkr mer 
än planerat samtidigt som intäktssidan med skatter, statsbidrag och 
finansnetto beräknas öka med 25 Mkr. 

Investeringsnivån prognostiseras bli cirka 160 Mkr lägre än budget. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delårsrapport augusti 2014 

c) Måluppfyllelse 2014 

d) Bilaga förvaltningar 

5 Budget 2015. Finansplan 2015-2018 
Diarienummer LD14/01315 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Finansplan för åren 2015-2018 och budget för 2015 enligt bilaga b 
godkänns. 
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2. Driftbudgetramar 2015 till styrelser och nämnder fördelas enligt bilaga 
c. 

3. Investeringsramar beviljas för år 2015 med 355 mkr för 
fastighetsinvesteringar och med 241mkr för övriga investeringar enligt 
bilaga d.  

4. Med åberopande av synnerliga skäl justeras det ackumulerade 
underskottet ned med 560 mkr till 243 mkr.  

5. Partistöd 2015 beviljas med totalt 10 987 600 kr varav 10 procent 
utgör grundstöd. 

6. Åtgärdsplan för ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården ska 
presenteras till landstingsfullmäktige i juni 2015. 

Sammanfattning av ärendet 

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2015-2018 samt budget för 
2015. 

Skatteintäkter har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16. Det 
budgeterade resultatet är ett överskott på 96 mkr, vilket innebär en ökning 
av det egna kapitalet med motsvarande belopp. 

Investeringsramarna är i princip oförändrade jämfört med beslutet i juni. Ett 
definitivt beslut om ianspråktagande av investeringsutrymmet behöver dock 
avvakta i förhållande till pågående genomlysning av hälso- och sjukvården.  

Med åberopande av synnerliga skäl föreslås att det ackumulerade 
underskottet justeras ned med 560 mkr som en beräknad effekt av 
införandet av nytt kostnadsutjämningssystem. 

Resultaten i budget- och planförslaget tillsammans med prognostiserat 
resultat 2014, 369 mkr, innebär att det justerade ackumulerade 
underskottet, 243 mkr, återställs 2017.   

Partistödet 2015 föreslås uppgå till 10 987 600 kr varav 10 procent utgör 
grundstöd. 

För landstingets revisorer har räknats med en oförändrad budgetram 2015 
jämfört med 2014, på 5,7 mkr. 

Fullmäktige beslutade i juni att uppdra till landstingsstyrelsen att till 
fullmäktiges sammanträde i november ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i 
balans utifrån finansplan och budget 2015. Ett sådant arbete är påbörjat och 
främst med en omfattande genomlysning av hälso- och sjukvården där 
målet är att senast i juni 2015 presentera en handlingsplan för politiskt 
ställningstagande. För övriga förvaltningar ligger de krav på besparingar 
som beslutades i fullmäktige i juni kvar och för flertalet har handlingsplaner 
presenterats.   
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I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag

b) Finansplan 2015-2018 och budget 2015

c) Driftbudgetramar 2015

d) Investeringsramar 2015

6 Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens ömsesidiga 
Försäkringsbolag LÖF 
Diarienummer LD14/02356 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Förslag till ny bolagsordning för LÖF, enligt bilaga e), godkänns.
2. Landstinget Dalarnas andel om 34,5 Mkr av garantikapitalet tillförs

LÖF.
3. Landstinget Dalarnas revers till LÖF om 178,8 Mkr inlöses.
4. Landstinget Dalarnas kapitaltillskott till LÖF finansieras med

nyupplåning om 200 Mkr och med egna medel om 13,3 Mkr.

Sammanfattning av ärendet 

Styrelseordföranden i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har 
på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s 
finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 Mkr att 
tillföras i form av nytt garantikapital, varav Landstinget Dalarnas andel utgör 
34,5 Mkr. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 Mkr 
krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 Mkr 
löses varav Landstinget Dalarnas lån till bolaget utgör 178,8 Mkr. Orsaken 
till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för 
försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än 
tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig 
inte belastar resultatet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag

b) Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14

c) Protokoll bolagsstämma 2014-05-14

d) Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll

Budget från C samt M-DSP-FP-KD redovisas sist i samlingsdokumentet
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e) Förslag till ny bolagsordning för LÖF 

f) PM LÖF 2014-06-26 

7 Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB 
Diarienummer LD14/02158 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget, med anledning av förändringarna 
i kommunallagen, enligt bilaga c), fastställs. 

2. Ny bolagsordning för Dala Airport AB, med anledning av 
förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga b), fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Bolagsordningarna har efter framställan från AB Dalaflyget justerats utifrån 
de ändringar som gjordes i kommunallagen (1991:900) den 25 juni 2014. 
Därmed kan bolagsordningarna beslutas enligt bifogat underlag. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Bilaga Dala Airport AB Bolagsordning 

c) Bilaga AB Dalaflyget Bolagsordning 

8 Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna 
Diarienummer LD14/02158 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. AB Dalaflygets uppdrag fastställs enligt bilaga b) 
2. AB Dalaflyget ersätts av ägarna för sitt uppdrag under de 

förutsättningar som beskrivs i EU-kommissionens beslut enligt 
bilaga c). 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget är tillsammans med Borlänge, Falun och Mora kommuner 
delägare till AB Dalaflyget med flygplatserna Dala Airport och Mora/Siljan 
flygplats.  

AB Dalaflygets uppdrag är enligt bolagsordningen att vara huvudman för 
flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats och Mora flygplats, samt driva 
verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser. Bolaget ska verka 
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för trafikflygets utveckling i Dalarna. Bolaget styrs av bolagsordning, 
ägardirektiv och de uppdrag som ägarna lämnar till bolaget.  

Statsstöd till ekonomisk verksamhet får enligt EU-rättsliga bestämmelser 
endast ges till tjänster av allmänt intresse under förutsättningen att vissa 
särskilt angivna kriterier är uppfyllda. Det innebär bl.a. att AB Dalaflyget 
måste redovisa intäkter och kostnader avseende ekonomisk respektive 
icke- ekonomisk verksamhet. 

AB Dalaflygets uppdrag föreslås fastställas enligt bilaga b) med de 
restriktioner som EU-kommissionens beslut, bilaga c) uppställer vad gäller 
ägarnas bidrag till verksamheten. 

Redovisning bör lämnas vart tredje år, d.v.s. nästa redovisning skall avse 
verksamhetsåret 2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till uppdrag för AB Dalaflyget 

c) EU-kommissionens beslut 

d) Framställan från AB Dalaflyget  

e) Komplettering av framställan 

f) Rättsutredning 

9 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna 
Diarienummer LD14/02670 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Avtal Hälsoval Dalarna, enligt bilagorna b), c) och d), fastställs att 
gälla fr.o.m. 2015-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Avtal Hälsoval Dalarna reglerar uppdrag, ersättning m.m. för privata och 
landstingsägda vårdcentraler. Avtalet revideras årligen. Inför 2015 föreslås 
av Hälsovalsberedningen ett antal förändringar, bl. a. med anledning av en 
ny patientlag som träder i kraft 2015-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Bilaga Information och föreskrifter 
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c) Avtal Hälsoval Dalarna 

d) Bilaga Ersättning 

e) Protokollsutdrag, hälsovalsberedningens sammanträde 2014-10-02 § 7 

10 Lönepolicy för Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD14/01798 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Lönepolicyn är arbetsgivarens ställningstaganden i principiella frågor som 
rör inriktning och styrning av den lokala lönebildningen och lönesättningen. 
Landstingets nuvarande lönepolicy, ”Lönepolitik för landstinget Dalarna”, 
fastställdes 1991. Sedan dess har det framförallt skett betydande 
förändringar i de kommunala löneavtalen som påverkar förutsättningarna för 
den lokala lönepolitiken. Lönepolicyn har därför omarbetats för att få en 
aktuell landstingsgemensam värdegrund för lönebildning och lönesättning.  

En partssammansatt arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till reviderad 
lönepolicy.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Lönepolicy för Landstinget Dalarna 

c) Protokollsutdrag från MBA LD 2014-05-21, § 33 

11 Forskningspolicy 
Diarienummer LD14/03238 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:  

1. Forskningspolicy enligt bilaga b) fastställs och ersätter landstingets 
FoU-policy som fastställdes i landstingsstyrelsen 2009-02-02 § 28. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget Dalarna är en hälso- och sjukvårdsorganisation men även en 
kunskapsorganisation med tydligt fokus på utbildning och forskning. 
Långsiktiga satsningar och en utvecklad strategi för forskning bidrar till att 



Landstinget Dalarna 

DAGORDNING 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning 2014-11-10  Sida 11 (26) 
 

 

 

 

skapa en kunskapsbas som bygger på evidens att använda sig av i mötet 
med patienten. Den forskning som bedrivs inom landstinget ska vara av så 
god kvalitet att den bidrar till generell kunskapsuppbyggnad via 
systematiska litteraturöversikter och nationella riktlinjer. Det ska finnas 
möjligheter för alla professioner att bedriva egen forskning eller delta i 
forskningsprojekt. Det främjar rekrytering och behåller kompetens i 
landstinget. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till policy för forskning i Landstinget Dalarna 

c) Protokollsutdrag, Forskningsberedningens sammanträde 2014-10-22, § 3 

12 Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt 
ledande tjänster inom landstinget 
Diarienummer LD13/02881 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

I en motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) aktualiseras formerna vid 
rekrytering av ledande tjänster i landstinget. 

Inom landstinget finns sedan lång tid välfungerande rutiner och riktlinjer för 
rekrytering av chefer. Dessa rutiner är delvis skriftligt dokumenterade, men 
samtidigt finns en betydande informell förtrogenhetskunskap hos 
landstingets högsta chefer. Dock finns motiv att göra en översyn, 
komplettering och skriftlig dokumentation av förhållningssättet vid olika 
rekryteringar, inkluderat chefer. Ett sådant arbete har inletts och kommer att 
utmynna i en heltäckande och landstingsövergripande riktlinjer för 
rekrytering, vilka planeras vara klar hösten 2014. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Motionen 
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13 Svar på motion från Lena Reyier (C): Sociala hänsyn vid 
upphandlingar 
Diarienummer LD14/01896 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Reyier (C) yrkar i motionen att Landstinget Dalarna tar fram tydliga 
riktlinjer för hur sociala kriterier kan användas vid upphandlingar i syfte att 
bredda arbetsmarknaden för människor som står långt från arbets-
marknaden. 

Sociala kriterier kommer att beaktas i en ny upphandlingspolicy, som 
planeras färdigställas i början av 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Motionen 

14 Reviderat riksavtal för utomlänsvård 
Diarienummer LD14/01230 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige  

1. Riksavtal för utomlänsvård med kommentarer med giltighet fr.o.m. 1 
januari 2015 godkänns 

2. Landstinget Dalarnas remisskrav i öppen specialiserad vård och 
sluten vård bibehålls  

3. Landstingsstyrelsens beslut 2009-05-11 § 79 ”Valfrihetsvård, 
modifierat valfrihetskoncept med harmonisering till befintligt 
vårdgarantikoncept, upphävs fr.o.m. 1 januari 2015 

Sammanfattning av ärendet 

Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård 
utanför sitt eget landsting. Det reviderade riksavtalet är främst en 
anpassning till nya Patientlagen, som syftar till att stärka och tydliggöra 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Förbundsstyrelsen 
för Sveriges kommuner och landstings rekommenderar landsting och 
regioner att godkänna avtalet och tillämpa det, samt att informera om 
kommentarerna till avtalet. 
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Landstingsfullmäktige beslutade 2002-06-17-18 § 65 att 
landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och 
sjukvården ska gälla utan undantag (Landstingsförbundets protokoll 2000-
12-08 A00:56).  

Därefter har landstingsstingsstyrelsen 2009-05-11 § 79 beslutat om 
modifierat valfrihetskoncept.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Reviderat riksavtal  

c) Landstingsfullmäktiges beslut 2002-06-17 § 65 

d) Landstingsstyrelsens beslut 2009-05-11 § 79 
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Landstingsstyrelsens Beslutsärenden 

15 Svar på remiss från Socialdepartementet: "Rätt information på 
rätt plats i rätt tid" SOU 2014:23 
Diarienummer LD14/02107 

Ordförandens förslag 

1. Yttrande enligt bilaga d) ska, tillsammans med det gemensamma 
svaret från Samverkansnämnden för Uppsala/Örebro-regionen, utgöra 
Landstinget Dalarnas svar till Socialdepartementet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget Dalarna har inbjudits att lämna synpunkter på remissen Rätt 
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23).  

Utredningen förslår två nya lagar; dels en ny Hälso- och sjukvårdsdatalag 
som ska ersätta Patientdatalagen och dels en ny Socialtjänstdatalag som 
ska reglera behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten.  

Utredningen förslår bland annat: 

Möjligheten att sekretessbelägga uppgifter mot patienten själv tas bort 

Kravet på samtycke tas bort - samtycke till vård omfattar även samtycke till 
journalåtkomst 

Förbättrade möjligheter till direktåtkomst mellan vårdgivare inom en 
huvudmans område 

Landstinget ställer sig bakom det gemensamma yttrande som avlämnats av 
övriga sex landsting i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, med vissa avvikelser 
och tillägg. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanfattning och innehåll  

c) Samverkansnämndens yttrande 

d) Förslag till yttrande 
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16 Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedning 
Norra Dalarna angående kallelse via e-post till patienter 
Diarienummer LD14/01621 

Ordförandens förslag 

1. Beslutsunderlaget utgör landstingsstyrelsens svar till Hälso- och 
sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna och Västerdalarna 
Nedansiljan 

Sammanfattning av ärendet 

Den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen föreslår införandet av 
möjligheten att kalla patienter med e-post med stöd av patienters 
medgivande, förutsatt att detta kan ske med bibehållen patientsäkerhet och 
sekretesskrav. Den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen anser att det 
skulle ge besparingar både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Utvecklingen går mot att kunna skicka elektroniska kallelser. I dagsläget 
pågår dock ett omfattande arbete med andra invånartjänster och resurser 
saknas därför att påbörja ett sådant omfattande projekt, om samtliga 
säkerhetsaspekter ska kunna beaktas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag  

b) Utdrag ur protokoll § 25/2014 från lokal hälso- och sjukvårdsberedning 
Västerdalarna-Nedansiljan 

17 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser 
Diarienummer LD14/01455 

Ordförandens förslag 

1. Förslaget till reviderade delegeringsbestämmelser enligt bilaga b) 
fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingsfullmäktige gav i beslut § 61/14 punkt 9 Landstingsstyrelsen i 
uppdrag att till Landstingsstyrelsen 2014-11-10 göra en översyn av 
delegeringsbestämmelserna för Landstingsstyrelsen med anledning av den 
förändrade politiska organisationen. Några ändringar har gjorts utifrån 
presidiets nya uppdrag som personalorgan. I samband med översynen av 
delegeringsbestämmelserna föreslås också andra tillägg och justeringar, 
huvudsakligen av formella skäl. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Reviderade delegeringsbestämmelser för Landstingsstyrelsen 

 

18 Rutiner för partistöd 
Diarienummer LD14/02121 

Ordförandens förslag 

1. Rutiner för redovisning av partiernas partistöd från Landstinget 
Dalarna enligt bilaga b) fastställs 

Sammanfattning av ärendet 

I Kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om 
partistöd. Förändringar i lagen (2 kap. 9-12 §§) ska tillämpas fr.o.m. 
mandatperioden 2014-2018. Avsikten är bl.a. att det landstingets partistöd 
ska komma till lokal användning och inte nyttjas av partiorganisationen 
utanför landstinget. Partierna ska årligen redovisa partistödets användning 
utifrån lagen.  

Arbetsordningen för landstingsfullmäktige (§ 47) har anpassats efter de nya 
bestämmelserna i Kommunallagen. Enligt arbetsordningen ska 
landstingsstyrelsen fastställa rutiner för redovisning av partistödet. Förslag 
till rutiner föreslås, enligt bilaga b).  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Rutiner för redovisning av partistöd 

 

19 Stöd till samverkansmodell för läkemedel 
Diarienummer LD14/01800 

Ordförandens förslag 

1. Landstinget Dalarna ska medverka i föreslagen samverkansmodell för 
läkemedel enligt bilaga b).  

2. Landstingets medverkan omprövas efter att utvärdering av modellen 
skett och innan beslut fattas om finansiering inför 2016. 
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Sammanfattning av ärendet 

SKL:s sjukvårdsdelegation rekommenderar alla landsting/regioner att 
medverka i, och finansiera, en samverkansmodell för läkemedel. Frågan har 
diskuterats och förankrats av SKL i nätverken för landstingsdirektörer och 
hälso- och sjukvårdsdirektörer.  

Det största värdet av det gemensamma arbetet är att det bidrar till att 
patienter kan få tillgång till läkemedel tidigare, på ett mer kunskapsbaserat 
och jämlikt sätt. Landstingen stärker sin marknadsbevakning och förmåga 
till gemensam prispress på läkemedel.  

Landstinget Dalarna är positivt till medverkan i föreslaget samarbete.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) SKLs förslag: Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel - i 
samverkan 

20 Inrättande av Jakobsgårdarnas vårdcentral som Akademisk 
vårdcentral 
Diarienummer LD14/03239 

Ordförandens förslag 

1. Jakobsgårdarnas vårdcentral ges uppdraget att vara Akademisk 
vårdcentral för perioden 2015-01-01-2017-12-31. 

2. Landstinget Dalarna finansierar 50 % forskningstid för två disputerade 
medarbetare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral. Kostnaden beräknas 
till 1 000 000 kr per år och finansieras genom utökad ram för Centrum 
för Klinisk Forskning, som handhar utbetalning. 

3. Landstinget finansierar med 250 000 kr per år drift av den akademiska 
vårdcentralen för kommunikation, utbildningsinsatser, administration 
m.m. Denna kostnad finansieras genom utökad ram för Centrum för 
Klinisk Forskning som handhar utbetalning. 

4. Utvärdering av vetenskaplig produktion samt utbildnings- och 
utvecklingsaktiviteter görs i samband med utgången av treårsperioden 
för ställningstagande till fortsatt status som akademisk vårdcentral. 

Sammanfattning av ärendet 

Akademisk vårdcentral (AVC) utgör en del av Landstingets Dalarnas 
forskningssatsning. En första AVC inrättades vid Gagnefs vårdcentral 2013. 
AVC, oberoende av driftsform, är en verksamhet där universitet, högskola 
och landsting gemensamt arbetar med forskning, utbildning, utveckling och 
fortbildning inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner. Detta förväntas 
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ge bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv, evidensbaserad, god och 
säker primärvård. 

Vid Jakobsgårdarnas vårdcentral finns en bas med bra kompetens och 
förutsättningar för att bygga upp en AVC som också kan stimulera andra i 
primärvården att bedriva forskning, utbildning och utveckling. Förslaget 
innebär bl a att två medarbetare vid vårdcentralen utses till adjungerade 
lektorer vid Akademin för utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan 
Dalarna. Kostnaden beräknas sammantaget till 1 250 000 kr per år. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Beskrivning av Jakobsgårdarnas VC och dess potential som AVC 

c) Protokollsutdrag, Forskningsberedningens sammanträde 2014-10-22, § 4 

21 Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets derivat 
Diarienummer LD14/00849 

Ordförandens förslag 

1. Återkopplingen till revisorerna om granskning av landstingets derivat 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingets revisorer har under 2013 genomfört en granskning för att 
bedöma om landstingsstyrelsen följer gällande redovisningslagstiftning, 
praxis och interna regelverk vid redovisning och handel med derivat. 

Granskningen visar att gällande regelverk följs. Vad gäller den swaption 
som landstinget ställt ut bedömer dock revisorerna att den ekonomiska risk 
som är förenad med swaptionen inte är förenlig med styrelsens ansvar att 
förvalta allmänna medel. Revisorerna rekommenderar därför 
landstingsstyrelsen att begränsa möjligheten att använda olika former av 
optioner i syfte att spekulera i t ex framtida ränteförändringar. 

Landstingsstyrelsen kommer i samband med att styrdokumentet Föreskrifter 
för Finansförvaltningen ses över ta ställning till en eventuell förändring av 
reglerna i 4.4.1 över tillåtna derivatinstrument. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Revisorernas skrivelse och granskningsrapport. 
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22 Utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 
Diarienummer LD13/03476 

Ordförandens förslag 

1. Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 2014-2018 
enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att Högskolan Dalarna 
fattar samma beslut.  

2. Till ledamöter i gemensam styrgrupp med mandatperiod t o m 2015-
12-31 utses: 

XX (majoriteten), XX (oppositionen), landstingsdirektör Karin Stikå 
Mjöberg, biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist och 
personaldirektör Anna Cederlöf 

3. Till ledamöter i gemensam samverkansgrupp med mandatperiod t o m 
2015-12-31 utse hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson och 
utbildningschef Niklas Hermansson. 

Sammanfattning av ärendet 

Hittills gällande utvecklingsavtal mellan Landstinget Dalarna och Högskolan 
Dalarna var i kraft från 2009 t.o.m. 2013-12-31. Landstinget har under 
avtalstiden betalat 2 miljoner kronor till högskolan årligen, som bidrag till 
uppbyggande av kunskapsmiljöer för forskning och utbildning. Det bedöms 
fortsättningsvis vara angeläget för landstinget att upprätthålla ett 
avtalsreglerat samarbete av detta slag. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 
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Valärenden 

23 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
 

Ordförandens förslag 

1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott väljs enligt förslag. 
2. Ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande väljs enligt 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Med mandatperiod fr.o.m 2014-11-10 till det datum som föregår den dag då 
den landstingsstyrelse som valts 2018 har sitt första sammanträde väljs 
landstingsstyrelsens arbetsutskott samt ordförande, 1:a vice ordförande och 
2:a vice ordförande enligt nedan. 

 

Nominerade (7 ledamöter och 7 ersättare): 

1. namn (parti), ordförande 

2. namn (parti), 1:a vice ordförande 

3. namn (parti), 2:a vice ordförande 

4. namn (parti), ledamot 

5. namn (parti), ledamot 

6. namn (parti), ledamot 

7. namn (parti), ledamot 

 

1. namn (parti), ersättare 

2. namn (parti), ersättare 

3. namn (parti), ersättare 

4. namn (parti), ersättare 

5. namn (parti), ersättare 

6. namn (parti), ersättare 

7. namn (parti), ersättare 
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24 Länshandikapprådet i Dalarnas län 
 

Ordförandens förslag 

1. Länshandikappråd i Dalarnas län väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Rådet består av 13 ledamöter och 13 ersättare 

Landstingsstyrelsen utser tre ledamöter och tre ersättare i LHR och bland 
ledamöterna en ordförande. Minst en av ledamöterna ska vara 
landstingsråd. 

Landstingsstyrelsen utser dessutom sju ledamöter och sju ersättare från 
handikapprörelsen i länet efter förslag från LHR. Nominering av 
representanter får endast göras av handikapporganisation som har en 
distriktsorganisation tillhörande riksorganisationen. 
Region Dalarna utser tre ledamöter och tre ersättare.  

Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Länshandikappråd i 
Dalarnas län. 

Nominerade: 

1. namn (parti), ordförande 

2. namn (parti), ledamot 

3. namn (parti), ledamot 

1. namn (parti), ersättare 

2. namn (parti), ersättare 

3. namn (parti), ersättare 

 

1. namn Gruppen Rörelsehindrade, Ledamot 

2. namn Gruppen Rörelsehindrade, Ledamot 

3. namn Gruppen Synskadade, Ledamot 

4. namn Gruppen Hörselskadade, döva och dövblinda, Ledamot 

5. namn Gruppen Medicinskt handikappade, Ledamot  

6. namn Gruppen Medicinskt handikappade, Ledamot 

7. namn Gruppen Utvecklingsstörda och psykiskt funktionshindrade, 
Ledamot 
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1. namn Gruppen Rörelsehindrade, Ersättare 

2. namn Gruppen Rörelsehindrade, Ersättare 

3. namn Gruppen Synskadade, Ersättare 

4. namn Gruppen Hörselskadade, döva och dövblinda, Ersättare 

5. namn Gruppen Medicinskt handikappade, Ersättare  

6. namn Gruppen Medicinskt handikappade, Ersättare 

7. namn Gruppen Utvecklingsstörda och psykiskt funktionshindrade, 
Ersättare 

25 Landstingets Pensionärsråd 
 

Ordförandens förslag 

1. Landstingets Pensionärsråd väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Rådet består av 12 ledamöter och 12 ersättare. 

Landstinget fastställer inför varje mandatperiod antalet ledamöter och 
ersättare i rådet från de pensionärsorganisationer som ska ingå i 
landstingets pensionärsråd. Antalet ledamöter från respektive organisation 
bestäms med hänsyn till antalet medlemmar. 

Landstingsstyrelsen utser tre ledamöter och tre ersättare i LPR och bland 
ledamöterna en ordförande. Minst en av ledamöterna ska vara 
landstingsråd. 

Landstingsstyrelsen utser representanter i LPR från de 
pensionärsorganisationer som har en distriktsorganisation som tillhör en 
riksorganisation och har medlemmar boende inom landstinget samt har 
verksamhet i minst hälften av i landstinget ingående kommuner. 

Region Dalarna utser en ledamot och en ersättare. 

Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Landstingets 
Pensionärsråd. 

Nominerade: 

1. namn (parti), ordförande 

2. namn (parti), ledamot 

3. namn (parti), ledamot 
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1. namn (parti), ersättare 

2. namn (parti), ersättare 

3. namn (parti), ersättare 

 

1. namn, PRO, ledamot 

2. namn, PRO, ledamot 

3. namn, PRO, ledamot 

4. namn, RPG, ledamot 

5. namn, SPF, ledamot 

6. namn, SPF, ledamot 

7. namn, SKPF,ledamot 

8. namn, SPRF,ledamot 

 

1. namn, PRO, ersättare 

2. namn, PRO, ersättare 

3. namn, PRO, ersättare 

4. namn, RPG, ersättare 

5. namn, SPF, ersättare 

6. namn, SPF, ersättare 

7. namn, SKPF,ersättare 

8. namn, SPRF,ersättare 

 

26 Nätverk Hälsa och demokrati 
 

Ordförandens förslag 

1. Nätverk Hälsa och demokrati väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingsstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare. 
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Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Nätverk Hälsa och 
demokrati. 

Nominerade: 

1. namn (parti), ledamot 

2. namn (parti), ledamot 

1. namn (parti), ersättare 

2. namn (parti), ersättare 

27 Tolk- och hörselråd 
 

Ordförandens förslag 

1. Tolk- och hörselråd väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i THR, varav 
minst en av ledamöterna ska vara landstingsråd samt fem ledamöter och 
fyra ersättare från brukarorganisationerna i länet efter förslag från THR. 

THRs beredningsgrupp ska enligt reglementet för Tolk- och hörselrådet 
föreslå representanter från brukarorganisationerna: Dalarnas dövas 
Förening (DDF) 2, Hörselskadades riksförbund Dalarna (HRF) 1, 
Föreningen Sveriges Dövblinda i Dalarna (FSDB) 1 samt Vuxendöva i 
Sverige (VIS) 1. 

Nominering av representanter får endast göras av brukarorganisation som 
har en distriktsorganisation tillhörande en riksorganisation. Inför varje 
mandatperiod ska nomineringarna lämnas till THR:s beredningsgrupp före 1 
november. 

Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Tolk- och hörselråd. 

Nominerade: 

1. namn (parti), ordförande 

2. namn (parti), vice ordförande 

1. namn, DDF, ledamot 

2. namn, DDF, ledamot 

3. namn, HRF, ledamot 

4. namn, FSDB,ledamot 

5. namn, VIS, ledamot 



Landstinget Dalarna 

DAGORDNING 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning 2014-11-10  Sida 25 (26) 
 

 

 

 

1. namn,      ersättare 

2. namn,      ersättare 

3. namn,      ersättare 

4. namn,      ersättare 

28 Transitio, politiskt ägarråd 
 

Transitio, politiskt ägarråd 

Ordförandens förslag 

1. Transitio, politiskt ägarråd väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstingsstyrelsen utser två ledamöter. 

Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Transitio, politiskt ägarråd  

Nominerade: 

1. namn (parti), ledamot 

2. namn (parti), ledamot 

29 Nämnden för kostsamverkan 
 

Ordförandens förslag 

1. Nämnden för kostsamverkan väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare: två från landstinget 
och två från Mora kommun. Posten som ordförande respektive vice 
ordförande roterar mellan parterna. 

Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Nämnden för 
kostsamverkan. 

Nominerade: 

1. namn (parti), Ordförande 

2. namn (parti), ledamot 

1. namn (parti), ersättare 

2. namn (parti), ersättare 
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30 Läkemedelskommittén 
 

Ordförandens förslag 

1. Ledamöter i Läkemedelskommittén väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Dalarnas Läkemedelskommitté ska, i enlighet med lagen (1996:1157) om 
läkemedelskommittéer verka för en tillförlitlig och rationell 
läkemedelsanvändning inom landstinget.  

Ledamöterna utses av landstingsstyrelsen efter förslag från verksamheten. 
Landstingsstyrelsen utser bland ledamöterna ordförande, vice ordförande 
samt sekreterare. 

Kommittén ska bestå av 13 ledamöter med representation enligt nedan. 

 

Med mandatperiod 2015-01-01 t.o.m 2018-12-31 väljs ledamöter i 
Läkemedelskommittén. 

Nominerade: 

 1. namn,  Läkare tillika ordförande 

 2. namn,  Läkare tillika vice ordförande 

 3. namn,  Sekreterare tillika farmaceut 

 4. namn,  Chefsläkare inom somatiska specialistvården 

 5. namn,  Chefsläkare inom psykiatriska specialistvården  

 6. namn,  Chefsläkare inom primärvården 

 7. namn,  Läkare med särskilt läkemedelsansvar 

 8. namn,  Läkare från privat hälso- och sjukvård 

 9. namn,  Barnläkare 

10. namn,  Tandläkare 

11. namn,  Sjuksköterska från somatiska specialistvården 

12. namn,  Distriktssköterska 

13. namn,  Sjuksköterska från kommunal hälso- och sjukvård. 

 



 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-11-10 
 
A) Förvaltningschef 
 
Delegat 
enligt 
LS § 
 

Dnr Ärende Beslut 

17/13 LD14/02607 Gåva till Lekterapin, Barn- 
och ungdomsmedicin 
Falu lasarett 

2014-08-29 
Att ta emot gåvan som 
tillförs kostnadsställe 
11024. 
 

17/13 LD14/02951 Gåva till Lekterapin, Barn- 
och ungdomsmedicin, Falu 
lasarett 

2014-09-25 
Att ta emot gåvan som 
tillförs kostnadsställe 
11024. 
 
 

17/13 LD14/03232 Gåva till Lekterapin, Barn- 
och ungdomsmedicin, Falu 
lasarett 

2014-10-16 
Att ta emot gåvan som 
tillförs kostnadsställe 
11024. 

 
 



 
 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-11-10 
 
B) Övriga chefer (Rättsenheten) 
 
Delegat 
enligt 
LS § 
 

Dnr Ärende Beslut 

17/13 LD14/02513 Begäran om utlämnande 
av uppgifter ur allmänna 
handlingar 

2014-08-20 
Att begärd uppgift 
sekretessbeläggs med 
stöd av 25 kap 1§ jämte 
12 kap 3§ första stycket 
Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400) 
och utlämnas därmed 
inte, då det inte står klart 
för Landstinget att 
uppgifterna kan ut-
lämnas utan men för 
patienten eller närstå-
ende till denne, samt då 
undantaget i 12 kap 3§ 
OSL inte är tillämpligt. 
 

17/13 LD14/02628 Begäran om utlämnande 
av uppgifter ur allmänna 
handlingar 

2014-09-01 
Att begärda uppgifter 
inte utlämnas med stöd 
av 2 kap 12§ jfr 2 kap 7§ 
Tryckfrihetsförordningen. 
 

17/13 LD14/02609 Begäran om utlämnande 
av allmänna handlingar 

2014-09-01 
Journalhandlingarna 
gällande C H lämnas 
inte ut med stöd av 25 
kap 1 § och 12 kap 3 § 
offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL 
(2009:400). 
  

17/13 LD13/00118 Utfärdande av 
rättegångsfullmakt i 
anledning av 
betalningstvist 

2014-09-08  
Att utfärda 
rättegångsfullmakt enligt 
Bilaga 1-2. 

 

 

 



Delegat 
enligt 
LS § 
 

Dnr Ärende Beslut 

17/13 LD14/03105 Ansökan ur Carlborgsons 
stiftelse från enskilda döva 
år 2014 

2014-10-23 
Carlborgsons stiftelse 
beviljar år 2014 totalt 
302 712 kronor enligt  
bilaga kolumnen 
(”Beviljat”) tilll enskilda 
döva från Dalarnas län 
som har genomgått 
dövskola/specialskola 
för döva. 

 



 
ANMÄLDA DELEGERINGSBESLUT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 2014-11-10 
 
B) Övriga chefer (Upphandling) 
 
Delegat 
enligt 
LS § 
 

Dnr Ärende Beslut 

17/13 LD14/01657 Upphandling av 
inläsningstjänst till 
Landstinget Dalarna. 

2014-09-03 
Att som leverantör av 
inläsningstjänst utse 
Tundell och Salmson 
AB. 
 

17/13 LD14/01689 Upphandlingen har 
omfattat Epilepsilarm-
skaklarm.  

2014-09-08 
Att Landstinget Dalarna 
ansluter sig till 
Landstinget Sörmland 
Västmanlands beslut 
och fattar härmed ett 
likalydande 
tilldelningsbeslut för 
egen del.  
 

17/13 LD14/02450 Återkallande av tidigare 
beslut. 

2014-10-16 
Att återkalla tidigare 
fattat beslut om 
tilldelning av kontrakt i 
den aktuella 
upphandlingen. Detta 
innebär också att ett 
nytt beslut om tilldelning 
måste fattas. 
 

17/13 LD14/02603 Upphandlingen har 
omfattat Ramning av konst 
till Landstinget Dalarna.  

2014-10-16 
Att som leverantör av 
Ramning av konst utse 
Ramhuset Konst & Ram 
Falun AB. 
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B) Övriga chefer (Hälsovalsenheten) 
 
Delegat 
enligt 
LS § 
 

Dnr Ärende Beslut 

17/13 LD14/02670 Redaktionella 
ändringar/revidering av 
Avtal Hälsoval Dalarna 
med tillhörande bilagor  

2014-09-29 
Att revidera Avtal 
Hälsoval Dalarna med 
tillhörande bilagor: 
Ansökan om 
godkännande som 
vårdgivare, Bilaga 
Information och 
föreskrifter, Bilaga 
Ersättning, Bilaga 
Uppföljning, IT-bilagan, 
Riktlinjer Filial och 
Bilaga Ansökan 
Filialverksamhet under 
punkterna se bilaga 1 
tom 7 för att förtydliga 
uppdraget.   
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 2014-11-24--25 Landstingsfullmäktige 
  
  
  

Delårsrapport januari-augusti 2014 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Delårsrapporten januari – augusti 2014, enligt bilaga b) och d) 
godkänns. 

 

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Delårsrapporten januari – augusti 2014, enligt bilaga c) godkänns. 
 

Sammanfattning 

I delårsrapporten görs en bedömning av landstingets ekonomiska ställning, 
finansiella mål och verksamhetsmål per augusti samt prognos för hela 
verksamhetsåret 2014. 

Landstingets samlade prognos är ett underskott på 62 Mkr. I prognosen 
ingår 50 Mkr i förväntad återbetalning från AFA. 

Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 215 Mkr mer 
än planerat samtidigt som intäktssidan med skatter, statsbidrag och 
finansnetto beräknas öka med 25 Mkr. 

Investeringsnivån prognostiseras bli cirka 160 Mkr lägre än budget. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delårsrapport augusti 2014 

c) Måluppfyllelse 2014 

d) Bilaga förvaltningar 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på minus 62 Mkr, i 
bedömningen ingår en förväntad återbetalning från AFA med 50 Mkr. 
Landstingets finansiella mål för 2014 bedöms inte uppnås.  

Av driftredovisningen framgår att verksamheternas nettokostnader beräknas 
bli 215 Mkr högre än budget. Hälso- och sjukvården prognostiserar ett 
underskott på 220 Mkr. Ökade kollektivtrafikkostnader medför att den 
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Centrala förvaltningen räknar med ett underskott på 36 Mkr. 
Finansförvaltningen beräknar lämna ett överskott på 31 Mkr genom den 
förväntade återbetalningen från AFA. Övriga nämnder prognostiserar ett 
överskott på 10 Mkr.    

Investeringsbudgeten för 2014 är 587 Mkr, varav 308 Mkr är 
fastighetsinvesteringar. Prognosen för 2014 är 430 Mkr. Främst 
fastighetsinvesteringar men även IT-investeringar bedöms bli lägre. 

I delårsrapporten finns en bilaga som redovisar måluppfyllelsen av 
verksamhetsmålen för de olika nämnderna per augusti. PwC har i sin 
granskning av delårsrapporten sammanställt antal mål och resultatet. Av 
totalt 31 mål uppnås 15 mål, 11 mål uppnås delvis och 5 mål uppnås ej. En 
total måluppföljning gentemot Landstingsfullmäktiges uppdrag kommer att 
göras vid bokslutet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade underskott för 2014 på 220 Mkr 
innebär att arbetet med att balansera verksamheten inom de ekonomiska 
ramarna behöver fortsätta. Direktiv har gått ut till verksamhetscheferna om 
att vidta åtgärder och en organisationsförändring i form av fyra nya 
divisioner har införts under våren för att ge verksamhetscheferna ett utökat 
stöd. På grund av det svåra ekonomiska läget pågår också en omfattande 
genomlysning av hela verksamheten. 

Juridik 

Enligt Lag (1977:614) om kommunal redovisning 9 kap Delårsrapporter, ska 
landstinget minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport 
för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta 
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
landstingets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs 
utgång. Upplysningar ska lämnas om 

1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av landstingets 
resultat eller ställning, och 

2. sådana händelser av väsentlig betydelse för landstinget som har 
inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut. 

 

Om det inte finns särskilda hinder, ska även motsvarande uppgifter enligt 
ovan lämnas för samma rapportperiod det närmast föregående 
räkenskapsåret. 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

3 (3) 2014-11-10 LD14/02952 
 

 

 

 

Begrepp och termer ska så långt det är möjligt stämma överens med dem 
som har använts i den senast framlagda årsredovisningen. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 kommer att äga rum 2014-11-05. 

Uppföljning 

Delårsrapport utgör i sig en uppföljning av landstingets ekonomi och följs 
upp av årsredovisningen. 



Bilaga förvaltningar
Delårsrapport augusti 2014   

Bilaga till LD14/02387

Delårsrapport 

augusti 2014
•	 Landstingets samlade prognos pekar mot ett 

resultat på minus 62 Mkr. 

•	 Prognosen pekar på att verksamheternas 

nettokostnader blir 3,6 procent mer än planerat. 

•	 Intäktssidan med skatter, statsbidrag och 

fi nansnetto beräknas öka med 25 Mkr jämfört med 

budget.

•	 Hälso- och sjukvårdens nettokostnader 

beräknas bli 220 mkr högre än budgeterat och 

kollektivtrafi ken beräknas kosta 40 mkr mer än 

budgeterat.

•	 Belastningen på hälso- och sjukvården 

är mycket hög, genom ökade volymer och 

bemanningsrelaterad påfrestning.

•	 I prognosen ingår 50 mkr i förväntad 

återbetalning från AFA.

•	 Investeringsnivån prognostiseras bli cirka 160 

Mkr lägre än budget.

LS 2014-11-xx

LF 2014-11-xx--xx
LD14/02387
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Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvården
Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014

Hälso- och sjukvården ska vara:
– Patientfokuserad

– Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

– Säker
– Effektiv
– Jämlik och jämställd
– Tillgänglig inom rimlig tid
Samverkan med länets kommuner kring elevhälsan ska utvecklas.
Vårdens resultat ska öppet redovisas.
Arbetet med e-hälsa är en viktig del i arbetet med förbättrad 
tillgänglighet.
Samverkan med andra offentliga aktörer är ett krav för att utveckla 
välfärden i Dalarna.
För att klara av prioriterade patientgrupper ska primärvårdens 
uppdrag vara brett.
Prioriterade grupper är:
– Multisjuka
– Kroniskt sjuka
– Psykiskt sjuka
– Barn och ungdomar
Vårdgarantin ska uppfyllas.

Nationella riktlinjer ska ligga till grund för utformandet av hälso- 
och sjukvården i länet.
Hälso- och sjukvården ska erbjuda besökstider som möjliggör 
kollektivt resande.
Hälso- och sjukvårdens produktion ska kunna redovisas ur ett 
genusperspektiv, bland annat i form av könsuppdelad statistik.
Hälso- och sjukvården i Dalarna ska aktivt delta i landstingets 
forsknings- och utvecklingsarbete
Landstinget ska ha en hälso- och sjukvård som är fri från 
förutfattade meningar. Alla människor ska bemötas som just 
människor, inte utifrån sin etnicitet, könsidentitet eller sexuella 
läggning

 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Prognos för måluppfyllelse lämnas nedan: 
Med uppdraget till hälso - och sjukvården som utgångspunkt, 
formulerar hälso - och sjukvårdens ledning strategiska mål, 
identifierar avgörande faktorer för måluppfyllelse samt 
anger relevanta mått för uppföljning. I delårsbokslut 2014, 
följs resultatnivån inom fem målområden. Samtliga mål, 
avgörande faktorer, mått och resultatnivå redovisas efter årets 
slut i årsredovisningen för 2014. 

Patientfokus är en avgörande faktor för att nå det strategiska 
målet nöjd befolkning. Via nationella patientenkäter följer vi 
måtten bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet 
och upplev nytta. I februari 2014 redovisades primärvårdens 
enkätresultat från september 2013. I september 2014 

kommer enkäter inom den specialiserade sjukhusvården att 
genomföras 

Enkätresultat från september 2013 visar att andelen vårdcen-
traler som uppnår kvalitet som är över eller lika med rikssnitt 
är lägre 2013 än 2011 för samtliga utvalda mått. ¢

Undersökningen från september 2013 visar inga skillnader i 
patientupplevd kvalitet mellan män och kvinnor.

För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård krävs att den 
är kunskapsbaserad, säker, tillgänglig och kostnadseffektiv 
I delårsbokslut 2014 redovisas följande resultat 

Säker vård 
•	 Förekomsten av vårdrelaterade infektioner i 

somatisk vård visade vid mätning våren 2014 
en ökning på drygt 4%  till 11%. Det som kan 
noteras är att en avdelning ligger mycket högt och 
gör att det totala värdet påverkas. Det finns ingen 
indikation på att detta värde kommer att bestå utan 
får betraktas som den ögonblicksbild PPM är. Ny 
mätning utförs under hösten. ¢

•	 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
varierar och har inte hittat en stabil låg nivå. 
Mätningen våren 2014 visande 62% följsamhet till 
korrekt basala hygienrutiner och klädregler. Det 
innebär en förbättring med 5 % i förhållande till 
tidigare mätning. p

•	 Riskbedömning och åtgärder med registrering 
i Senior Alert (65 år) uppvisar 99,9 % 
måluppfyllelse

•	 Dödsfall registrerade i Palliativa registret (65 år) 
ligger 0.1 % från måluppfyllelsen och uppvisar en 
69.9% täckningsgrad. 
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•	 Dokumenterade brytpunktssamtal registrerade i 
Palliativa registret (65 år) har ökat med 2,1 %. Det 
kvarstår att förbättra resultaten upp till 5% ökning 
p

•	 Undvikbar slutenvård har ökat något 
•	 Andelen återinskrivningar inom 1- 30 dagar har 

ökat något 
•	 Olämpliga läkemedel och antiinflammatoriska 

läkemedel uppvisar en minskning. 
•	 Läkemedel mot psykos enligt kriterier för måttet har 

inte en påvisad statistiskt säkerställd minskning. p

Tillgänglighet och vårdgarantiuppfyllelse 

Telefontillgänglighet i primärvården 
Målet för telefontillgänglighet är att varje vårdcentral ska 
besvara 95 procent av inkommande samtal. Bortsett från 
januari har under inledningen av året 2/3 av vårdcentralerna 
uppnått målet. Under maj och juni sjönk andelen till 50 %. 

Jämförelse med riksgenomsnitt görs vid de nationella 
mätningar som genomförs 2 gånger per år (mars och 
oktober). 

Länssnitt i Dalarna för andel besvarade samtal var 94 procent 
i mars 2014. Motsvarande siffra för landet var 91 %. p

Väntetid till läkarbesök i primärvården
Mätning av väntetid till läkarbesök inom primärvården har 
fram till våren 2014 gjorts manuellt 2 gånger per år. Under 
våren 2014 har mätmetoden automatiserats och mätningar 
görs från och med, juli månadsvis. 

Andel patienter som fått läkarbesök inom 7 dagar i juli var 
88 % i Dalarna. Motsvarande siffra för landet brukar vid de 
manuella mätningarna ligga på drygt 90 %. Vid den senaste 
manuella mätningen i Dalarna (oktober 2013) uppnåddes 
vårdgarantin för 83 % av läkarbesöken. Det förbättrade 
resultatet bör tolkas med försiktighet då mätningarna avser 
olika perioder (juli resp oktober). Dessutom har mätmetoden 
nyligen förändrats och felregistreringar kan fortfarande 
förekomma. 
45 % av VC i Dalarna klarade i juli av vårdgarantin för minst 
90 % av patienterna.
Jämförelse med rikssnitt kan inte göras då alla landsting ännu 
inte mäter varje månad.

Vårdgarantiuppfyllelse specialiserad vård (90 och 90)
15 % av specialiteterna hade en vårdgarantiuppfyllelse på 
100 % för första besök den 31 juli 2014.
Ingen specialitet hade en vårdgarantiuppfyllelse på 100 % för 
operation/behandling den 31 juli 2014.
40 % av specialiteterna klarade kömiljarduppfyllelse till 
minst 70 % för förstabesök den 31 jul 2014
9 % av specialiteterna klarade kömiljarduppfyllelse till minst 
70 % för operation/behandling den 31 juli 2014 ¢

Kostnadseffektivitet  
För att hitta kostnadseffektiva verksamhetslösningar och 
ge en referens till hur Dalarna ligger i kostnadsnivå jämfört 
med andra landsting används utvalda mått i SKL-jämförelse, 
KPP och NYSAM. Målet är att vara bättre eller minst lika 
bra som jämförbara landsting inom områdena primärvård, 
specialiserad somatisk respektive psykiatrisk vård. I 
delårsbokslutet kan vi konstatera att Dalarnas totalkostnad 
per invånare 2013 är lägre än Gävleborgs, men ca 3,5 % 
högre än Västmanlands. Dalarna ligger på andra plats på 
Primärvård och Psykiatri, medan kostnaden för somatisk 
vård är högre i Dalarna än i de båda andra landstingen. ¢

Övrigt 
För att säkerställa ett långsiktigt och systematiskt arbete 
med ständiga förbättringar, är verksamhetschefer och 
första linjens chefers med grundläggande kunskaper i 
förbättringsarbete mycket viktigt. Under vården 2014 har 20 
försa linjens chefer har fullföljt grundläggande utbildning i 
Förbättringskunskap.

För att en god och jämlik hälsa ska uppnås behövs en 
hälsofrämjande hälso - och sjukvård. Alla vårdcentraler 
i länet har under våren 2014 utformat handlingsplan för 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. 

Viktiga händelser under året

Ledningsorganisation
Hälso- och sjukvårdens nuvarande ledningsorganisation 
bygger på följande grundprinciper:

•	 Samlad ledningsfunktion för landstinget, central 
förvaltning, samt hälso- och sjukvårds förvaltning.

•	 Samlad ledningsfunktion och gemensam förvaltning för 
hela hälso- och sjukvården.

•	 Samlad administrativ stödfunktion avseende såväl 
landstingsövergripande perspektiv som för hälso- och 
sjukvården.

•	 Hälso- och sjukvårdens inre organisation har under 
våren 2014 förändrats och fyra divisioner har skapats 
som ytterst leds av divisionschefer underställda 
förvaltningschefen. De fyra divisionerna består av:
- Opererande specialiteter
- Medicinska specialiteter
- Psykiatri
- Primärvård

Åtgärdsplaner för ekonomi i balans
Åtgärdsplaner för ekonomi i balans, med fokus på hälso- och 
sjukvården, har under 2011 och 2012 utgjort en stor del av 
förvaltningens arbetsinnehåll, i samband med utarbetande 
och verkställande av åtgärdsplan I och II, samt utarbetande 
av åtgärdsplan III.
Åtgärdsplan III bygger på olika typer av personalåtgärder, 
med ett innehåll som preciserats och har bearbetats under 
2013. Ett fortsatt arbete sker även under 2014 avseende 
åtgärdsplan III. Den enskilt största och viktigaste åtgärden är 
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genomförda förändringar av arbetstidsmodeller samt arbete 
för att minska vikarieanvändning (timtid) samt övertid.  

Ekonomiutveckling
Under årets inledning, d.v.s. vintern våren 2014, har 
kostnadsnivån varit något högre än budgeterad nivå. De 
främsta orsakerna är:

•	 Stora och ökande sjukvårdsbehov, som i sin tur 
sammanhänger med befolkningsutveckling och 
medicinsk utveckling.

•	 Höga kostnader för övertid och mertid, i sin tur 
sammanhängande med vakansproblematik inom vissa 
yrkesgrupper.

•	 Högre kostnader för inhyrd personal sammanhängande 
med vakansproblematik inom vissa yrkesgrupper samt 
genom ökad prisbild efter ny upphandling. 

•	 Särskilda insatser sammanhängande med handlingsplan 
vårdgaranti.

•	 Särskilda satsningar i samband med löneöversyn.
•	 Vissa verksamhetsspecifika beslut om 

personalförstärkningar.
•	 Verksamhetsspecifika satsningar bestående av 

löneincitament med syfte att behålla erfarna 
sjuksköterskor.

Handlingsplan vårdgaranti
Nuvarande vårdgarantiprinciper inom specialiserad sjukvård 
har funnits sedan 2005. Under åren 2005-2011 förbättrades 
väntesituationen successivt. Den positiva utvecklingen 
var ett resultat av åtgärder i ett brett spektrum, från resurs-
förstärkning i ”ordinarie verksamhet” till externa vårdköp.
Under vintern-våren 2012 förbyttes den positiva utvecklingen 
till en påtaglig försämring, bl.a. sammanhängande med 
åtgärdsplaner för ekonomi i balans och införande av nytt 
gemensamt journalsystem.
Landstingets politiska ledning gav augusti 2012 ett uppdrag 
till hälso- och sjukvårdens förvaltningschef att utarbeta 
en handlingsplan för att uppnå en tillfredsställande och 
långsiktigt stabil vårdgarantiuppfyllelse inom Dalarnas 
specialiserade sjukvård, samt beräkna erforderlig 
finansieringskomplettering.
En preciserad handlingsplan redovisades till 
landstingsstyrelsen november 2012, innehållande 
ett mångfasetterat och situationsspecifikt spektrum 
av åtgärder, bl.a. temporära resursförstärkningar 
inom ”ordinarie verksamhet”, temporära kvälls- och 
helgaktiviteter med egen personal, extraordinära temporära 
bemanningskompletteringar av ”stafettkaraktär”, vårdköp 
från andra landsting, vårdköp från privata vårdgivare.
Inom budget 2013 tillfördes en kompletterande 
finansiering av 50 Mkr, vilket tillsammans med tidigare 
budgetnivå innebär sammanlagt 82 Mkr svarande mot 
vårdgarantiaktiviteter.
De förstärkta vårdgarantiaktiviteterna har i många fall inletts 
under hösten-vintern 2012, fortsatt och utvidgats under 
vintern-våren 2013 samt motsvarande även våren 2014.
Under våren 2014 genomfördes en systematisk uppföljning 

av genomförda och planerade aktiviteter, motsvarande 
kostnader, samt väntesituationsutveckling. 
Några sammanfattande noteringar:

•	 Flertalet aktiviteter har fortsatt genomförts som planerat 
under våren 2014. 

•	 Inom några områden finns ny eller fortsatt problematik, 
bl.a. sammanhängande med bemanningssvårigheter.

•	 Väntesituationen har successivt förbättrats inom flera 
områden.

•	 Den positiva utvecklingen har bromsats genom ökat 
remissinflöde och ökad akutsjukvård i flera specialiteter 
samt bemanningsproblem.

•	 Under våren 2014 har förekommit registrerings- och 
IT-problematik, samman hängande med nya IT-system 
och IT-rutiner för patientadministration, uppföljning 
och redovisning. Det mesta är nu kvalitetssäkrat, men 
viss förbättringspotential finns kring verksamhetsnära 
registreringar. 

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2014 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
hade bl.a. följande huvuddelar:

•	 Ett antal citat från Landstingsplan 2014-2017, 
sammanställda under rubriken ”Politikens inriktning 
och uppdrag”.

•	 Ett urval ledord, med särskild relevans för hälso- och 
sjukvården, ur dokumentet ”Landstingsdirektörens 
ledord 2012”.

•	 Ett ”styrkort” med strategiska mål, avgörande faktorer 
och mått, inordnade under fem perspektiv; Patient 
och befolkning, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi, 
Lärande och förnyelse.

En systematisk uppföljning har genomförts avseende 
styrkortets mått, vilket beskrivs under särskild rubrik 
”Måluppfyllelse” i detta dokument.

Framtid
Under återstående del av 2014 förutses att hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, med dess chefer och medarbetare, 
står inför ett antal såväl stimulerande som svåra utmaningar, 
främst:

•	 Fortsatt genomförande av åtgärdsplaner för ekonom i 
balans.

•	 Fortsatt genomförande av handlingsplan för 
vårdgarantiuppfyllelse.

•	 Fortsatt aktivitet avseende läkemedel, innefattande 
analys av befintligt nyttjande, samt initiativ för relevant 
och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.

•	 Förstärkt arbete kring rekrytering och bemanning inom 
flera verksamhetsområden.

•	 Fortsatt utveckling av divisionsorganisationen.

Ett omfattande arbete med ett förvaltningsövergripande 
projekt har påbörjats vilket går under benämningen ”Mer tid 
för patienten”. En del av projektet syftar bl.a. till att utveckla 
personalekonomin och finna nya vägar för att möta framtida 
utmaningar ur bl.a. ett bemanningsperspektiv. Motsvarande 
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aktivitet och projekt pågår i fler landsting vilket innebär att 
ett nationellt nätverk håller på att byggas upp kring dessa 
frågor. Projektet innebär framförallt en samverkan mellan 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsservice. 
Ett viktigt arbete för att säkerställa den framtida 
chefsförsörjningen är ett välutvecklat chefs- och 
ledarprogram. Ett nytt program har utarbetat och leds inom 
ramen för ett projekt av biträdande landstingsdirektören och 
med stöd av en förvaltningsövergripande styrgrupp. Under 
våren 2014 befann sig 182 personer under utbildning inom 
de olika utbildningsmodulerna varav den största gruppen 
utgörs av första linjens chefer och den senast startade 
utbildningsgruppen omfattar 64 personer. Flera viktiga 
ämnesområden berörs däribland bl.a. förbättringsarbete. Ett 
viktigt område för såväl verksamhetschefer som för första 
linjens chefer inom hälso- och sjukvård. Under våren har 20 
första linjens chefer genomgått utbildningen.

Uppföljning besparingsåtgärder
Fortsatt gäller arbete enligt åtgärdsplan för ekonomi i balans.

Effekter av åtgärdsplan för ekonomi i balans är försenade och 
beräknas endast ge marginella effekter under 2014.

Ekonomi 
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 1 025,1 1 565,4 1 510,2 1 590,0
Kostnader -4 573,9 -6 929,1 -6 653,9 -6 642,3
varav personal-
kostnader -2 380,8 -3 708,6 -3 533,8 -3 441,3

Verksamhetens 
resultat -3 548,9 -5 363,7 -5 143,7 -5 052,3

Landstingsbidrag 3 429,1 5 143,7 5 143,7 4 925,7
Över/ 
Underskott -119,7 -220,0 0,0 -126,6

Investeringar -36,1 -100,0 -100,0 -87,8

Sammantaget beräknas en total prognos för hälso- och 
sjukvården motsvarande -220 Mkr varav hälsoval -35 Mkr.

Prognosen från april förutsatte omfattande effekter av 
de åtgärder/ budgetanpassningar som är fastställda i 
driftbudgetbeslutet. Det besvärande bemanningsläget vad 
gäller sjuksköterskor innebär mycket begränsade möjligheter 
att genomföra förväntade besparingar.

För att rädda sommarsituationen i vården och inte 
äventyra patientsäkerheten tvingades vi till kostsamma 
ersättningslösningar. 

Bemanningsläget har också inneburit att kostnaden för 
inhyrda sjuksköterskor tredubblats från föregående år.

Nya dyra läkemedel bl a Noak och Hepatit C har inneburit att 
kostnadsnivån avsevärt överstiger normal ökningstakt.

Vad gäller vårdgarantivård kan konstateras att detta har 
genererat en högre kostnadsnivå än planerat för 2014.
I prognos för hälso- och sjukvården finns inräknat 45 mkr i 
överföring av övrig landstingsintern intäkt, utöver budget, 
avseende medicinsk utveckling. Externa intäkter i övrigt 
förväntas bibehålla budgeterad nivå.

Fördelning av prognos per division:

Division Prognos 
mkr

Medicin -50
Kirurgi -85
Psykiatri -45
Primärvård -40
Totalt -220

Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse

Övriga investeringar -100 -100 0
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Personal 
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal årsarbetare är antal månadsavlönade ggr anställningens överenskomna 
sysselsättningsgrad
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 5 819 5 688 5 655
Antal anställda 6 878 6 762 6 714

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Såväl faktiska årsarbetare och antal anställda inom Hälso- 
och Sjukvården har ökat med drygt 100. Den största 
ökningen finns i undersköterskegruppen. Pga att det 
råder brist på sjuksköterskor har man valt att ersätta vissa 
sjuksköterskevakanser med undersköterskor. 

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 5 540 429 5 466 486 5 490 099

- varav timanställda 145 818 153 128 140 711
- varav arbete under jour/

beredskap läkare 91 424 92 182 92 184

- varav mertid/övertid 
samtlig personal 93 345 100 660 89 536

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare 85 915 77 022 60 174

Arbetad tid timmar, stafett-
sjuksköterskor 17 201 - -

Arbetad tid har beräknats exkl. hemsjukvård

Den arbetade tiden har ökat med knappt 74 000 timmar 
jämfört med 2013, men om hänsyn tas till att 2014 har 
haft en arbetsdag mer än 2013 är den reella ökningen ca 
112 000 timmar. Ökningen följer ökningen av anställda.  
Timanställdas arbetade tid har minskat med drygt  
7 000 timmar. Även jour/beredskapstiden har minskat med 
drygt 700 timmar och övertiden med drygt 7 000 timmar. 
Däremot har stafettläkarnas arbetade tid ökat med nästan 
9 000 timmar. From 2014 mäts även hyrsjuksköterskors 
arbetad tid, tom augusti var den 17 000 timmar. 

Valda 
personalkostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter -2 430 -2 542 -2 406

Stafettläkare -142 -174 -160

Övrig stafettpersonal -1 -15 -6

Prognosen för lönekostnader (exklusive sociala avgifter) 
är 112 Mkr eller 4,6 procent högre än budgeterat. 
Överkostnaden kan hänvisas till ökad övertid, 
sommarlösningar och att planerade besparingar inte har nått 
full ekonomisk effekt. 

Kostnaderna för inhyrd personal (stafettläkare och 
sjuksköterskor) har ökat med 34 procent under de åtta första 
månaderna jämfört med förra året, och kostnaderna för hela 
2014 beräknas bli drygt 46 mkr högre budgeterat. Största 
ökningarna har skett inom psykiatri och hälsoval.

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 6,0 5,7 5,2

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
2,0 2,1 2,1

Den totala sjukfrånvaron har ökat något och 
korttidssjukfrånvaron minskat något. 
PersonalRehab arbetar efter en handlingsplan med fokus på 
korttidsfrånvaron.
.
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Verksamhetsstatistik t o m aug
 Ack Ack Förändr

Nyckeltal 2014 2013 %

    

ÖV    

Läkarbes 196 719 197 136 -0,2%

övr bes 148 958 155 354 -4,1%

Dagsjukv 23 236 22 217 4,6%

    

SV    

Vårdplatser 603 651 -7,4%

Vårdtillf 30 957 30 887 0,2%

Vårdagar 159 993 161 173 -0,7%

Varav UK 8 459 6 734 25,6%

Medelvårdtid 5 5 -1,0%

    

Psykiatri, ÖV    

Läkarbesök 16 449 14 887 10,5%

Övr bes 72 849 74 426 -2,1%

Dagsjukv 216 206 4,9%

    

Psykiatri, SV    

Vårdplatser 132 144 -8,3%

Vårdtillfällen 1 701 1 653 2,9%

Vårddagar 23 592 20 723 13,8%

Varav UK 490 456 7,5%

    

Medicinsk service    

AVA 2973 2301 29,2%

Akuten, bes Falun 35249 33432 5,4%

Akuten bes Mora 16273 15716 3,5%

AVA 803 756 6,2%

IVA Nemspoäng Mo 14467 14865 -2,7%

    

Ambulans, körda mil 162144 159790 1,5%

Sjukbilar, körda mil 74723 66980 11,6%

    

Röntgen, antal u-sök 109798 107581 2,1%

Operation Antal Fa 6699 6859 -2,3%

Öron 1667 1760 -5,3%

    

Kemlab,analyser 2434449 2258993 7,8%

Transfusionsmed 63211 63459 -0,4%

    

Mikrobiologen 138185 142414 -3,0%

    

Patologen 28106 28694 -2,0%

    

Förlossningar 2063 1871 10,3%

    

Kardiologen    

PCI 636 633 0,5%

    

Primärvård    

Hälsoval    

Läkarbesök 162 710 164 196 -0,9%

SSK/DSK besök 149 528 130 619 14,5%

Barnmorska 25 501 29 175 -12,6%

Sjukgymnast 43 652 39 704 9,9%

Arbetsterapeut 5 223 4 325 20,8%

Vårdplatsreduceringar totalt sett.

Inom somatisk slutenvård kan utläsas en minskning av 
antalet vårddagar totalt. Marginell ökning av vårdtillfällen.

Psykiatrin redovisar en ökning av antalet vårddagar jämfört 
med 2013. Vårdtillfällena ökar inom psykiatrin.
Karin Stikå-Mjöberg
Förvaltningschef
Hälso och sjukvården Dalarna
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Landstingsstyrelsen
Central förvaltning
Central förvaltning har fått en ny enhet, 
Kommunikationsenhet (fd Informationsavdelning 
inom Administrativ enhet) som leds av en 
kommunikationsdirektör.

Enheten för Hjälpmedel har bildat två egna förvaltningar; 
Hjälpmedel Dalarna, som har en gemensam nämnd med 
Dalarnas kommuner och Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
med egen nämnd.
Medicinska enheten har bytt namn till Enhet för Medicinsk 
kvalitet. 
Lars-Olof Björkqvist tillträdde som biträdande 
landstingsdirektör tillika biträdande förvaltningschef för 
Central förvaltning och Hälso- och sjukvården vid årsskiftet. 
En ny personaldirektör har anställts, Anna Cederlöf. Hon 
började sin anställning 9 juni 2014. 
Ett nytt företagshälsoavtal har tecknats med Företagshälsan 
Falun Borlänge, gäller from 1 maj 2014.
Ett personaladministrativt system har upphandlats, Heroma i 
en ny tappning.
Landstinget Dalarna har bytt IT-plattform till eKlient. IT-
arbetsplatsen har också uppdaterats till Windows7 och Office 
2013. 
Lilla medarbetarenkäten är nu sammanställd och visar på att 
medarbetarna upplever 
- att deras arbete är meningsfullt
- att det finns brister med återkopplingen för den egna 

arbetsinsatsen  
- att det finns brister med uppföljningsarbetet gällande den 

egna verksamhetens mål. 
Den gamla delen av Landstingshuset har renoverats och de 
sista medarbetare kunde flytta in maj-juni. 
Det har iordninggjords två sammanträdesrum och ett vilorum 
på plan 2. 
Av säkerhetsskäl har dörrarna från entrén till korridorerna 
fått kort-/kodlås.

Ekonomi   

Prognos

533
-2 188

-309

-1 655
1 619

-36
Lanstingsbidrag 1 079 1 619 1 620
Över-/underskott 29 0 9

varav 
personalkostnader

-200 -306 -289

Verksamhetens 
resultat

-1 050 -1 619 -1 611

Intäkter 376 518 552
Kostnader -1 426 -2 137 -2 163

Resultaträkning 2014 08 2013
(mkr) Ack utfall Budget Resultat

Verksamhetsområde Avvikelse mot budget
Prognos 2014

Hälsoval, beställarenheten  +4
Kollektivtrafik -40
Övriga enheter inom central 
förvaltning 0

Investering 2014

(mkr) Ack utfall 08 Prognos Budget

A01 Årets 
investering

33 75 105

För Beställarenheten hälsoval prognostiseras ett överskott på 
ca 4 mkr. Momsersättningen beräknas bli högre än budget. 
Likaså intäkter för utomlänspatienter (Västmanlänningar) 
som listar sig i Dalarna. På kostnadssidan antas 
kvalitetsersättningen (telefontillgänglighet) bli lägre än 
budgeterat.

Kostnaderna för kollektivtrafiken förväntas bli cirka 40 mkr 
högre än budget. Kostnadsökningen är dels en konsekvens 
av nytt avtal för trafiken fr o m halvårsskiftet 2014 och 
som inte beaktats i budget dels att det för närvarande 
saknas avtal mellan landstinget och kommunerna om 
kostnadsfördelning av driftbidraget. Det avtalslösa tillståndet 
innebär att kostnaderna fördelas 50/50 mellan landstinget och 
kommunerna och för landstinget innebär det 12 mkr i ökade 
kostnader under andra halvåret jämfört med det uppsagda 
driftbidragsavtalet.    

I kostnaderna för trafiken ingår 3 mkr som avser 
slutavräkning 2013. 

För övriga enheter totalt inom central förvaltning görs 
bedömningen att utfallet ligger i nivå med budget. 

file://zfalitesr001/GEM$/ADM/LT%20gemensam/LT%20Dalarna%20rapporter/F%c3%96RVALTNING/20%20HUVUDKONTOR/javascript:void(window.open('/_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Underrapporter/_86_for.rdl&rp:OrganisationForvaltningIDText=' + escape('%5BOrganisation%5D.%5BForvaltning ID Text%5D.&%5B20 - Central f%C3%B6rvaltning%5D')+'&rp:VerifikationDatumManadNr=' + escape('%5BVerifikation Datum%5D.%5BM%C3%A5nad Nr%5D.&%5B8%5D&%5B2014%5D')+'&rp:TabellVal=5'))
file://zfalitesr001/GEM$/ADM/LT%20gemensam/LT%20Dalarna%20rapporter/F%c3%96RVALTNING/20%20HUVUDKONTOR/javascript:void(window.open('/_layouts/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Underrapporter/_86_for.rdl&rp:OrganisationForvaltningIDText=' + escape('%5BOrganisation%5D.%5BForvaltning ID Text%5D.&%5B20 - Central f%C3%B6rvaltning%5D')+'&rp:VerifikationDatumManadNr=' + escape('%5BVerifikation Datum%5D.%5BM%C3%A5nad Nr%5D.&%5B8%5D&%5B2014%5D')+'&rp:TabellVal=5'))
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Personal 
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 424,66 403,23 395,51
Antal anställda 460 443 433

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Faktiska årsarbetare har ökat med drygt 20 personer, den 
största ökningen finns inom Enhet för Medicinsk kvalitet och 
Kommunikationsenhet.

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 391 923 378 340 366 011

- varav timanställda 1 540 907 1 333
- varav mertid/övertid 

samtlig personal 2 023 2 270 3 817

Som en naturlig konsekvens av att antalet anställda, ökar 
även den arbetade tiden. Timanställningar har ökat och kan 
hänvisas till Enhet för Medicinsk kvalitet och MiT. I båda 
fallen gäller det till stor del projektarbete. Både mer- och 
övertid har minskat. 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 210 212 200

Prognosen för personalkostnader visar en knapp ökning 
jämfört med budgeten, knapp 1 procent.

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 3,6 3,3 3,6

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
1,3 1,6 1,5

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt medan 
korttidssjukfrånvaron har minskat. 

PersonalRehab arbetar efter en handlingsplan med fokus på 
korttidsfrånvaron.

Karin Stikå Mjöberg
Landstingsdirektör 
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Landstingsstyrelsen
Finansförvaltningen
Måluppfyllelse    
Finansiella mål 2014 redovisas i kommentarerna till 
delårsrapport/prognos.   

Verksamhetskostnader och intäkter
I budget ingår specialdestinerade statsbidrag med netto 
25 mkr. Intäkter för statsbidragen rehabiliteringsgarantin, 
sjukskrivningsprocessen, psykisk ohälsa, sammanhållen 
vård för äldre samt ökad patientsäkerhet ingår med totalt 60 
mkr. Budgeterade kostnader för insatser att nå kraven för 
att få statsbidragen uppgår till 35 mkr. Statsbidrag för ökad 
tillgänglighet, kömiljarden, ingår i budget med netto 10 mkr. 

Utfallet 2013 för sjukskrivningsprocessen blev bättre än 
vad som redovisades i bokslutet och ytterligare 9 mkr har 
erhållits i statsbidrag. 

Sammantaget prognostiseras att nettoutfallet för 
statsbidragen och kostnader kopplade till dessa blir i nivå 
med budget. 

I prognosen görs bedömning att budgeterade ”centrala 
buffertar” ger överskott. 

Pensionskostnader inkl löneskatt och ränta prognostiseras 
enligt KPA:s prognos från augusti 2014. Totala 
pensionskostnader, inkl intern schablonberäknad pension, 
ligger i nivå med budget. 

Skatteintäkter, statsbidrag och 
finansiella kostnader och intäkter
Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag, exkl 
läkemedelsbidraget, bygger på SKL:s senaste prognos från 
augusti, ek.nytt nr 11/2014. Intäkterna beräknas bli 21 mkr 
högre än budget. 

Det finns fortfarande ingen överenskommelse mellan staten 
och SKL om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget.  
Bidraget minskade åren 2012 och 2013 med 40 respektive 
60 mkr jämfört med 2011. Detta som en följd av lägre 
läkemedelskostnader. Prognosen för 2014 är att statsbidraget 
blir något högre än 2013 men 12 mkr lägre än årets budget.  

Finansnettot visare ett överskott på 16 mkr och avser lägre 
ränta på pensioner jämfört med budget samt återföring av 
andel i LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.  

Skatter, statsbidrag mm Prognos Budget Avv.
Preliminärskatt 2014 5 704 5 710 -6
Avräkning 2014 26 -9       35          
Avräkning 2013 -6 -6
Summa 5 724 5 701 23

Inkomstutjämning 1 050 1 052 -2
Regleringsavgift -69 -70 1
Strukturbidrag 4 4 0
Kostnadsutjämning 136 137 -1
Statsbidrag läkemedel 648 660 -12
Summa 1 769 1 783 -14

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

12
-43

10
-57

2
14

Summa -31 -47 16

Totalt 7 462 7 437 25

Peter Hansson
Ekonomidirektör
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Landstingsstyrelsen
Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna
Måluppfyllelse
Verksamheterna klarar i stort måluppfyllelsen i vårdgarantin. 
Tillgången på audionomer kommer att ha stor betydelse för 
om vi ska kunna hålla våra väntetider framöver.

Viktiga händelser under året
Lagändringen gällande mer inflytande för den enskilde i 
valet av hjälpmedel är nu beslutad att gälla från den 1 juli 
2014. Denna förändring kommer att få stor betydelse för 
verksamheten i framtiden.

Invånartjänsten 1177 Vårdguiden är en nationell webbplats 
för Sveriges kommuner och landsting. Denna tjänst ska 
ge Dalarnas invånare en ökad tillgång till kvalitetssäkrad 
information, underlätta i kontakten med vården men även 
ge en ökad delaktighet och en större självservice. Där finns 
information och tjänster av olika slag. Under juni månad 
lanserades ”tema hjälpmedel” som ska göra det enkelt att 
hitta information om hjälpmedel på 1177.se. Det innebär 
att Dalarnas invånare har en möjlighet att söka och hitta 
information om vilka hjälpmedel som är aktuella i Dalarna 
men även nationellt.  

Vissa verksamheter i förvaltningen kan komma att flytta 
ur sina lokaler inom Falu lasarett, dels för att kunna 
samlokaliseras och dels för att specialistsjukvården är 
trångbodda.

Hjälpmedel Landstinget Dalarna är en ny förvaltning från 
och med 2014-01-01 som innehåller hörselvård, syncentral 
och tolkcentral. En ny tjänst som verksamhetschef är tillsatt 
fr.o.m. september.

Hörcentralen har gått med i Hörselbrons kvalitetsregister 
för hörselrehabilitering för vuxna och det leder till ökade 
möjligheter att jämföra sig med övriga Sverige.

Hörcentralen har startat med hörselgångsmätning som en 
kvalitetssäkringsmetod och höjer därmed kvaliteten på 
utprovningen av hörapparater.

Ett dövblindteam har etablerats. Personer med dövblindhet 
har nu en större möjlighet att bli mötta utifrån sin 
dövblindhet och inte utifrån sin dövhet och sin blindhet 
separat.
En arbetsgrupp har tillsatts på riksnivå med ett uppdrag att 
göra en översyn av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, 
hörselskadade och personer med dövblindhet inom vissa 
arbetsområden. Arbetsgruppen ska lämna de förslag, 
inklusive förslag till författningsändringar, som krävs 
för att åstadkomma en ändamålsenlig, brukarorienterad 
och kostnadseffektiv tolktjänst. Arbetsgruppen ska 
redovisa sitt uppdrag senast den 29 maj 2015 i form av en 
departementspromemoria.
Syncentralen har reviderat bidraget till patienten för glasögon 
och kontaktlinser. Tanken med det nya underlaget är att det 
ska hjälpa de som verkligen behöver bidrag. En uppföljning 
av underlaget kommer ske vid årsskiftet 2015. 

Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 12,1 19,2 19,4

Kostnader -44,4 -68,8 -74,6

varav personal-
kostnader -22,8 -36,5 -37,3

Verksamhetens 
resultat -32,3 -49,7 -55,3

Landstingsbidrag 37,4 55,3 55,3

Över/ 
Underskott 5,2 5,6 0,0

Årets investering -0,9 1,5 1,0

Avvikelsen mot budget beror främst på att det finns kostnader 
avsatta för ombyggnation av lokaler. Bedömningen är att 
dessa inte kommer att vara aktuella under 2014, utan istället 
under kommande år. 

Personalkostnaderna är också lägre än vad som budgeterats, 
vilket främst beror på vakanser och svårigheter att rekrytera 
personal.

Resultatet av hörapparatupphandlingarna blir alltmer 
viktig ur ekonomisk synpunkt. Delar av avvikelsen 
gentemot budget beror på att nuvarande avtal innebär låga 
inköpskostnader för hörapparater, något som kan ändras vid 
en ny upphandling.

Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse

Investeringar i 
hjälpmedel 0,8 1,0 0,2

Övriga investeringar 0,7 0,0 -0,7
Summa 1,5 1,0 -0,5
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Personal
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 65,50 61,83 61,61
Antal anställda 74 70 72

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Antal anställda har ökat delvis på grund av flera vikarier för 
föräldralediga samt ersättningsrekryteringar för kommande 
pensionsavgångar. Bemanningsläget på Hörcentralen 
är bekymmersamt, så det är stor brist på audionomer 
på arbetsmarknaden. Två vakanser som utannonserades 
resulterade i noll behöriga sökande.

Arbetad tid* Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda* 58 677 56 233 56 148

- varav timanställda* 128 0 162
- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 347 343 199

* 1 januari t.o.m. 31 juli

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter -25 -24,4

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 4,1 7,8 6,2

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
1,6 2,3 2,7

 
Tack vare aktiva rehabiliteringsinsatser har nivån för 
sjukfrånvaron nästan halverats, och det är framför allt 
långtidsfrånvaron som har sjunkit. Aktiv bevakning och 
insatser vid upprepad korttidsfrånvaro pågår löpande.

Arne Thuresson
Förvaltningschef
Hjälpmedel Landstinget Dalarna
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Fastighetsnämnd
Landstingsfastigheter 
Måluppfyllelse
Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsörjning för 
landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av 
i första hand Landstinget Dalarnas egna fastighetsbestånd.

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

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

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



Förvalta landstingets fastigheter kostnadseffektivt. 
Genomföra investeringar i fastigheter utifrån patienters 
och verksamheters behov – utifrån givna förutsättningar 
och med effektivt utnyttjande av egna och tilldelade 
resurser.

p

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



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

mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Målupp-
fyllelse

/prognos
Uppdrag nedbrutet på 2014 (2013)

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

Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   
Totalindex >57
Hyresgästenkät 
genomförs vartannat år

Nästa 
mätning 

hösten 2014
.

Totalindex 
57

(2010; 57)

2. Förvalta Landstinget Dalarnas fastigheter 
kostnadseffektivt.
Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   

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

5,68 % 5,68 %

   

Kostnadseffektivitet 
= resultat på 
fastighetsförvaltningen 
minst enligt budget/
plan =
100 %

100 %
(18,7 mkr)

107 %
(20 mkr)

   p

Vakanser = total 
area för outhyrda 
lokaler i procent av 
uthyrningsbar area = 
< 5 %

5,8 % 5,6 %

3. Genomföra investeringar i fastigheter utifrån 
patienter och verksamheters behov – utifrån givna 
förutsättningar och med effektivt utnyttjande av 
egna och tilldelade resurser.
Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   p
Fastighetsinvestering 
= 308 mkr

70 %
 216 mkr

86 %
274 mkr

4.

Landstingsfastigheter ska fortsatt vara ledande 
i ett nationellt perspektiv gällande energi/
miljöeffektiv drift och all el som köps in, ska 
komma från förnyelsebara energislag.
Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   

Behålla en tätposition 
(> 2013) bland 
landstingen vad gäller; 

Energiförbrukning Redovisas april 
2015

Nr 2 2013
Nr 2 2012

    Mediakostnader (el, 
värme o vatten)

Redovisas april 
2015

Nr 2 2013
Nr 2 2012

   p Skötselkostnader Redovisas april 
2015

Nr 6 2013
Nr 5 2012

    Driftkostnader (totalt 
exkl LFU)

Redovisas april 
2015

Nr 2 2013
Nr 3 2012

   
Energiförbrukning =
kWh/kvm = 164

164 
 se kommentar 

nedan

168 

   
El till 100 % från 
förnyelsebara 
energislag

50 % svensk 
vindkraft

50 % vatten

50 % vind 
50 % vatten

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

Jämförelsetalen för landstingens fastighetsförvaltningar 
2013 har nu publicerats. Landstingsfastigheter ligger, 
glädjande nog, fortsatt mycket bra till. Energiförbrukning, 
totala kostnader för media (el, värme och vatten) samt 
driftkostnader ligger vi på en hedrande andraplats i landet. 
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Viktiga händelser under året
För att tillgodose lokalförsörjningen under innevarande 
planperiod (2014-2017) har Landstingsfastigheter att hantera 
omfattande fastighetsinvesteringar. Det planeras stora 
investeringsprojekt på samtliga fyra lasarett i länet. 

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

Vi är i stort behov av hälso- och sjukvårdens medverkan 
för att komma igång med projekten. Det är verksamhetens 
behov som ska styra hur projekten ska utformas och det är 
i tidiga skeden som det är viktigt att lägga ner energi och 
diskussioner. Det är synnerligen viktigt att ett ordentlig 
och grundläggande arbete genomförs i verksamheten 
inledningsvis för att beskriva lokalbehovet och inte när 
bygget startar igång eller ännu värre är klart.

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

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

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

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

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

•	 Man vill åtnjuta en mer rättvisande 
kostnadsredovisning.

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

•	 Förändringar i resultat- och balansräkningarna. 

För Landstingsfastigheters del är vi väl förberedda. Vi 
har sedan 2002 delat upp investeringarna i komponenter 
t.ex. bygg 30 år, elinstallationer 20 år, styr- och regler 

10 år. Förändringen som stundar för vår del är att 
underhållsåtgärder/reinvesteringar ska anläggningsföras på 
balansräkningen. Det innebär att ca 40 mkr (av vår budget på 
ca 50 mkr) flyttas från långtidsplanerat fastighetsunderhåll 
(LFU) till investeringar och avskrivningar framåt i 
tiden. Men mot detta står nedskrivning/utrangering av 
befintliga anläggningstillgångar som ej skrivits av helt vid 
reinvesteringstillfället. Vi uppskattar att de 40 mkr som förs 
bort från LFU kan kvittas mot nedskrivningar/utrangeringar.

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

Ekonomi
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 340,5 517,2 519,4 495,2
Kostnader -324,1 -498,5 -500,7 -475,2
varav personal-
kostnader -12,1 -20,8 -20,8 -16,9

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

Landstingsbidrag 0 0 0 0
Över/ 
Underskott 16,4 18,7 18,7 20,1

Årets investering -105,9 -216 -308 -274,0

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

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

Verksamhets-
område (mkr)

Prognos Budget Avvikelse

Fastighetsintäkter 513,4 516,8 -3,4
Fastighetsdrift -104,4 -108,3 +3,9
Planerat underhåll -47,0 -47,0 -
Inhyrda lokaler -136,6 -136,6 -
Försäkringar, skatt -3,1 -3,1 -
Avskrivningar -126,4 -124,8 -1,6
Förvaltningskostnader -15,0 -15,6 +0,6
Finansiella poster -62,2 -62,7 +0,5
Resultat 18,7 18,7 -

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

Fastighetsdrift beräknas till 3,9 mkr under budget. De största 
orsakerna är energibesparingar och lägre energiincitament 
2013. 

Avskrivningarna ökar något som en följd av minskade 
avskrivningstider och en stor volym infraprojekt.
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Investeringar 2014 
(mkr)

Prognos Budget Avvikelse

Fastigheter totalt -216 -308 +92
Varav de fem största (i prognos) investeringsprojekten är;
Ludvika lasarett, 
ombyggnad 
Vårdcentralen

32 32,5 +0,5

Falu lasarett, 
ombyggnad Dagkirurgi 30,5 22 -8,5

Mora lasarett, 
provisoriska lokaler 
för VC

20 20 0,0

Ludvika lasarett, 
Länsarkiv (fd 
Håksberg)

17 24 +7,0

Falu lasarett, 
ombyggnad Kemlab 
etapp 1a, b, c

15 12 -3,0

Varav de i övrigt största avvikelserna jämfört med budget är;
Mora lasarett, ny 
ambulansstation 2 20 +18,0

Avesta lasarett, 
ombyggnad för 
vårdavdelning 3

1 17 +16,0

Mora lasarett, 
kvinnokliniken 1 16 +15,0

Falu lasarett, 
ombyggnad för 
patienthotell

1 15 +14,0

Falu lasarett, ny 
ambulansstation 8 18 +10,0

Personal
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 26,20 25,70 22,80
Antal anställda 27 26 23

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 27 218 24 995 24 032

- varav mertid/övertid 
samtlig personal* 73 105 86

* Preliminära värden för innevarande år.

På personalsidan finns fortfarande några vakanser och 
arbete pågår med att återbesätta dessa. Vi är mitt uppe i 
en omfattande generationsväxling som vi har gemensam 
med hela fastighetsbranschen. Dessutom i en tid då vi ska 
genomföra investeringar i en omfattning som aldrig tidigare.

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 13,9 13,9 11,7

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 1,0 % 1,0 % 2,7 %

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
0,5 % 1,0 % 0,7 %

Jan Sjöberg
Förvaltningschef
Landstingsfastigheter
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Servicenämnden
Landstingsservice
Måluppföljning

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos
Tillhandahålla och utveckla sjukvårdsspecifik service, 
som tar sin utgångspunkt i respekt för patienterna p
Systematiskt utvärdera och ansvara för den för 
koncernen mest effektiva driftsformen. 
Verksamheten ska drivas resurs- och miljöeffektivt, 
energisnålt samt tillhandahålla god kvalitet och service. 

mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Målen för Landstingsservice verksamhet utifrån Landstings-
planen har till stora delar uppfyllts under årets två första 
tertial. 

Aktiviteter som pågår för att utveckla den sjukvårdsspecifika 
servicen är att Landstingsservice planerar för att 
implementera vårdnära servicetjänster inom ramen 
för projektet ”Mer tid för patienten”. Materiel- och 
textilförsörjningen har också utökats på Falu lasarett. 

Ansvaret för driftsformen av våra servicetjänster 
utvärderas kontinuerligt genom benchmarking och andra 
utredningsberäkningar. Landstingsservice har exempelvis 
återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi, 
insourcat transportuppdrag till vår egen förvaltning och en 
översyn av den egna bevakningsverksamheten pågår.

Att det tredje övergripande målet är uppfyllt får förvaltningen 
bekräftelse på genom fortsatt ISO-certifiering inom både 
miljö och kvalitet efter extern revision.

Perspektiv Mål Utfall 
Ack

Målupp-
fyllelse

Personal
Sjukfrånvaro (total)
Sjukfrånvaro (korttid)
Nöjdmedarbetarindex

5,0%
3,2%
75%

7,2%
2,9%
76%

¢



Ekonomi
Resultatindex 1,01 1,02 

Kund
Nöjdkundindex 90% 71% ¢

Produktion
Städ, avverkningsgrad, kvm/h
Tvätt, leveranssäkerhet 
Kost, totalkostnad per portion
Fastighetsteknik, förebyggande 
underhåll/totalt antal uppdrag
Yttre transport, minskade 
körmil (jmf 2013)

Andel miljömärkta livsmedel

347
98,0%
68,00 kr
50,0%

10,0%                

25%

356
97,0%
72,37 kr
48,0%

20,8%

29%


p

p
p




Personal
Målet för den totala sjukfrånvaron för Landstingsservice 
är under 2014 5,0%. Utfallet efter årets två första tertial 
är 7,2% vilket innebär att målet vid årets slut med stor 
sannolikhet inte kommer uppfyllas. Målet är högt satt utifrån 
de befattningar som finns inom förvaltningen, medelåldern 
på våra medarbetare samt de arbetsuppgifter som utförs. 
Förvaltningen fortsätter att sträva emot att nå detta mål 
genom tidig kartläggning av korttidssjukfrånvaron (5 
frånvarotillfällen) och ett proaktivt rehabiliteringsarbete.

Nöjdmedarbetarindex (NMI) för Landstingsservice uppgick 
vid senaste mätningen (2012) till 76%, målet var 75%. 

Ekonomi
Under 2014 har Landstingsservice ett avkastningskrav på 2,0 
Mkr. Resultatet för Landstingsservice efter årets två första 
tertial uppgår till +4,2 Mkr. Resultatindexet uppgår till 1,02. 
Det innebär att förvaltningens ekonomiska mål i dagsläget 
är uppfyllt. Bedömningen är att målet också kommer vara 
uppfyllt vid årets slut. 

Kund
Under 2013 genomfördes en nöjdkundundersökning, 
utfallet blev 71% nöjda kunder vilket är långt ifrån 
målet. Resultatet var anmärkningsvärt och förvaltningen 
upprättade en handlingsplan. En förklarande del till det 
försämrade resultatet i jämförelse med fjolåret (89%) var 
att enkätens utformning förändrades. Under 2014 utarbetar 
Landstingsservice en ny kundkontaktsorganisation.

Utveckling
Landstingsservice är sedan tidigare kvalitetscertifierad 
enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. 
Under senaste året har ett stort arbete genomförts med att 
processkartlägga vår verksamhet som ett led i att utveckla 
ledningssystemet digitalt. En omfattande omcertifiering 
genom extern revision av förvaltningens kvalitets- och 
miljöledningssystem har genomförts. Revisonen visade på ett 
bra resultat och fortsatt certifiering rekommenderades.

Viktiga händelser under året
Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla 
sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. 
Det ekonomiska uppdraget är att säkra en långsiktigt god 
hushållning för Landstinget Dalarna. Landstingsservice 
styrs av två nämnder, Servicenämnden och Nämnden för 
kostsamverkan som är benämningen för samarbetet mellan 
Mora kommun och Landstinget Dalarna.  

De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under 
årets två första tertial anges nedan i punktform:

	Ett förvaltningsövergripande projekt har startats upp där 
huvuduppdraget är att tillskapa ”Mer tid för patienten” 
genom att frigöra vårdtid inom Hälso- och sjukvården. 
För Landstingsservice del innebär uppdraget att undersöka 
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möjligheterna att införa vårdnära servicetjänster i vården 
och att utreda förutsättningarna för att implementera ett 
FM-koncept (Facility Management).

	Landstingsservice har påbörjat förberedelserna inför 
stundande Skid-VM 2015. Evenemanget kommer 
exempelvis påverka våra tjänster och uppdrag inom 
parkering, bevakning och logistiskt in- och utflöde av gods 
till våra sjukhus.

	Upphandlingen av gas avslutades under våren, de 
kostnadsekonomiska effekterna ser gynnsamma ut för 
koncernen. Det nya avtalet innebär att Landstingsservice 
ansvarar för distributionen av den medicinska gasen. Detta 
är en del av förvaltningens arbete med att nå största möjliga 
samordning av koncernens gods.  

	Benchmarkingen inom det nationella servicenätverket 
”Best service” intensifieras och breddas, både Falu och 
Mora lasarett deltar i de nationella jämförelserna. Årets 
benchmarkingmaterial för våra ingående serviceprocesser 
har tagits fram och Ernst & Young redovisade det samlade 
resultatet under juni månad. Landstingsservice fick återigen 
kvitto på att vi är konkurrenskraftiga i jämförelse med 
andra landsting.

	Nuvarande kostlösning med att transportera mat 
till Ludvika lasarett från Aromköket i Mora är dyr.  
Landstingsservice har utrett förutsättningarna för att 
upprätta ett mindre produktionskök på lasarettet i Ludvika. 
Rapporten visar att alternativet med egen kostproduktion 
på Ludvika lasarett inte är ekonomisk lönsam på kort sikt, 
däremot kan ekonomiska kostnadsbesparingar eventuellt 
göras i ett längre tidsperspektiv. 

	Förändringsarbetet fortsätter med att utforma en 
transportorganisation som samtransporterar vårt gods inom 
koncernen på ett än mer kostnads- och miljöeffektivt sätt. I 
dagsläget implementeras en handlingsplan som upprättades 
vid årsskiftet, exempelvis förändras rutter, fordon och 
servicenivåer. Under årets två första tertial har antalet 
körmil för våra transporter minskat med 20,8%.

	Landstingsservice planerar i dagsläget en genomlysning 
och översyn av den inre vaktmästerifunktionen i ett 
länsperspektiv. Huvudsyftet är att kartlägga och utveckla 
logistikprocessen i ett helhetsflöde; d.v.s. delarna yttre 
transport, kajhantering och inre vaktmästeri. Som 
ett led i de ökade kraven kring logistikfrågorna har 
Landstingsservice rekryterat en logistikchef fr.o.m. 
september månad.

	Förvaltningens serviceuppdrag har utökats genom driften 
av det Dahlska huset i Falun. Landstingsservice har 
implementerat fullservice avseende materielförsörjning och 
övriga servicetjänster i byggnaden.  

	Landstingsservice har påbörjat planeringen av ett koncept 
för fullservice på det nya patienthotellet som väntas tas i 
drift under 2016. 

	Landstingsservice HR-enhet har tillsammans med 
medverkande från driftverksamheten, fackliga 
organisationer och representanter från central förvaltning 
utarbetat nya riktlinjer för mål- och utvecklingssamtal. 

De nya riktlinjerna innefattar även implementering av nya 
lönekriterier samt uppföljning under året.

	Landstingsservice nya förvaltningschef Ulf Cristoffersson 
tillträdde sitt uppdrag 2014-09-01. Samtliga tidsbegränsade 
chefsförordnanden utvärderas under 2014. 

Uppföljning besparingsåtgärder
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla 
synergier mellan olika verksamhetsområden i syfte att bli 
kostnadseffektivare. Avkastningskravet på Landstingsservice 
uppgår 2014 till 2,0 Mkr.

Landstingsservice är en intäktsfinansierad förvaltning 
och är därmed beroende av kundens efterfrågan. Det 
ställer krav på förvaltningen att kunna uppvisa effektiva 
produktions-lösningar för våra kunder. Transparens och 
hög grad av intäkts- och kostnadskontroll är av största 
vikt för att upprätthålla förtroliga och goda kundrelationer. 
Ett nära samarbete med våra kunder sker förutom i det 
inrättade Servicerådet i respektive styrgrupp för Tandvård, 
Landstingsfastigheter och Hjälpmedel. Under året 
sker kontinuerlig uppföljning och avstämning av våra 
servicetjänster. 

Ekonomi
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 200,3 296,6 295,0 300,9
Kostnader -196,1 -293,5 -293,0 -287,9
varav personal-
kostnader -120,9 -181,7 -181,1 -172,1

Verksamhetens 
resultat 4,2 3,1 2,0 13,0

Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 -11,0*
Över/ 
Underskott 4,2 3,1 2,0 2,0

Årets investering -1,1 -3,1 -3,1 -3,2

Kommentar:
Efterfrågan på förvaltningens servicetjänster ökade på bred 
front under 2013, betydande volymökningar skedde inom 
funktionerna lokalvård, kost, materielförsörjning och tvätt. 
Under 2014 års två första tertial kan vi konstatera att trenden 
med en hög efterfrågan på våra servicetjänster har fortsatt. 
Med den bakgrunden höjs årsprognosen för resultatet till 3,1 
Mkr. Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 
Mkr vid årets slut ser i dagsläget ut att uppfyllas men vi vet 
av erfarenhet att tertial tre är en ekonomisk svag period.                                                      

När volymtalen ökar i kombination med att nya uppdrag och 
servicetjänster utvecklas och avropas är det av största vikt att 
prissättning och resursutnyttjande utvärderas. Den processen 
har fortsatt och intensifierats under året.

Landstingsservice arbete med en detaljerad budget och 
ekonomisk uppföljning på kostnadsställenivå ger klara 
indikationer på funktioner och verksamheter som kan bli 
föremål för alternativa driftsformer.
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Verksamhets-
område (Mkr)

Ack
2014

Prognos
2014

Resultat  
2013

Nämndverksamhet -0,3 -0,4 -0,4
Central administration 2,7 2,4 -7,4
Norra området 0,0 -1,1 -0,1
Mellersta området 2,5 4,1 7,8
Södra området -0,3 -1,0 2,3
Omstrukturering -0,4 -0,9 -0,1
Summa 4,2 3,1 2,0

Investeringar (mkr) Prognos Budget

Övriga maskiner och 
utrustning -2,1 -2,1

Övriga investeringar -1,0 -1,0
Summa -3,1 -3,1

Personal
Landstingsservice talangpoolen består idag av tre 
medarbetare. Syftet med talangpoolen är att uppmärksamma 
högpresterande medarbetare och uppmuntra dessa att stanna 
och vidareutvecklas inom förvaltningen. VPL-processen 
innebär att såväl karriärvägar och ledarförmåga tydliggörs 
och därigenom bidrar till att skapa en attraktiv, flexibel och 
kompetent organisation. Medarbetare från talangpoolen 
kan exempelvis ingå i projekt eller utföra utmanande 
uppgifter inom sin profession. Sedan en tid tillbaka har en av 
förvaltningens talanger fått en ny roll som teamledare.

Landstingsservice interna chefsutvecklingsprogram 
som startades upp under 2011 fortsätter under 2014. 
Chefsutvecklingsprogrammet är ett uppskattar inslag i 
chefernas vardag och syftar till ett kompetensutvecklande 
och nätverkande för cheferna inom förvaltningen. Samtliga 
chefer träffas regelbundet för att utbildas inom bl.a. 
arbetsrätt, ekonomi, rehabilitering och ledarskap. Under 
höstterminen 2014 kommer även gemensamma driftcase att 
diskuteras inom chefsutvecklingsprogrammet. 

Utöver tillsättningen av Landstingsservice nya förvaltnings-
chef så har bl.a. även förvaltningens nya logistikchef 
och trädgårdsmästare tillträtt sina tjänster. Tjänsten som 
förvaltningssekreterare är just nu är utannonserad.

Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 395,08 391,7 368,15
Antal anställda 454 443 426

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 479.765 448.534 437.999

- varav timanställda* 34.917 23.563 20.314
- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 6.906 7.178 5.410
* Preliminära värden för innevarande år.

Att de arbetade timmarna har ökat i jämförelse med tidigare 
år beror i huvudsak på övertagandet av driften av Café Oasen 
vid Säters sjukhus, utökade uppdrag efter driftsättningen av 
Dahlska huset samt övertagandet av kostförsörjningen på 
Ludvika lasarett. 
Det ovannämnda i kombination med en ökad efterfrågan 
på beställnings- och tilläggsuppdrag på flera orter i länet, 
tillsättningar efter pensionsavgångar, konverteringar 
av visstidsanställningar och rätten till heltid påverkar 
förvaltningens bemanning och den arbetade tiden. 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter -127,7 -127,7 -121,9

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 7,2 6,6 6,3

Korttidssjukfrånvaro
(dag 1-14) uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid

2,9 2,9 2,7

Vi kan se stora skillnader mellan olika grupperingar inom 
förvaltningen gällande sjukfrånvaron. Allt från ingen sjuk-
frånvaro alls till en total sjukfrånvaro på ca 15-20 %. 

Årets semesterperiod har varit problematisk rent beman-
ningsmässigt då flera av förvaltningens verksamheter har haft 
en onormalt hög sjukfrånvaro på sina semestervikarier.
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Verksamhetsstatistik
Nyckeltal 2014

Ack
2013
Ack. 

2012
Ack.

Städning
Underhållsstädning, 
volym kvm

Underhållsstädning, 
volym timmar

Extra uppdrag, volym
timmar

Underhållstädning, 
snittavverkningsgrad 
kvm/timme

Underhållsstädning, 
kostnad per kvm

315.846

155.026

18.380

356

152

292.376

143.619

15.702

353

147

292.421

139.931

12.744

362

140

Inre fastighetsskötsel, 
kr/kvm (BRA)
Falu lasarett
Mora lasarett
Avesta lasarett
Ludvika lasarett
Genomsnitt, total 
volym

80,00
80,00
79,00
76,00
79,00

79,00
79,50
79,00
76,50
78,50

79,00
79,50
79,00
76,50
78,50

Antal måltider
(frukost, lunch, 
middag)
Därav patientmåltider
Därav restaurang/café-
måltider

Måltidspris patient 
(lunch, genomsnitt)

Måltidspris restaurang 
(lunch)

329.293

179.979
149.293

69,00

77,00

323.893

177.295
146.598

67,00

75,00

312.834

178.906
133.928

65,50

73,00

Bevakning
Antal utryckningar 77 48 70

Bilpool
Totalt antal 
leasingfordon

Antal miljöfordon 
(oavsett drivmedel)

Antal etanoldrivna 
fordon

Antal dieseldrivna 
fordon

Total körsträcka (mil)

Genomsnittlig (mil) 
körsträcka per fordon 

97

0

0

97

120.957

1.247

95

0

2

93

130.931

1.378

86

72

7

78

106.691

1.227

Total drivmedels
kostnad (kr)

Total 
drivmedelsförbrukning 
(liter)

Genomsnittlig 
drivmedelsförbrukning
liter per 10 kr

709.341

65.055

0,54

741.935

67.425

0,51

798.910

72.005

0,57

Tvätteri 
Antal ton, ackumulerat
Kilo per timma
Leveranssäkerhet

872,7
24,0

97,00

827,7
25,18
97,94

772,2
24,3

97,69

Martin Ekberg
Bitr. Förvaltningschef
Landstingsservice
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Kultur- och bildningsnämnd
Kultur- och  
bildningsförvaltningen
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos

De landstingsfinansierade kulturverksamheterna 
ska möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett 
kulturutbud i hela Dalarna



Landstinget ska i samverkan med länets kommuner 
sträva efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet 
att delta i ett kulturarrangemang per läsår



Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade 
Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska 
stärkas p
Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet 
ska stärkas p
Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 
kompetenser vid utbildningar p
mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    

Uppdragen från landstingsfullmäktige beräknas till 
största delen kunna utföras under 2014. Kultur- och 
bildningsförvaltningen, inklusive de verksamheter som 
ingår i samverkansmodellen eller på annat sätt erhåller 
stöd från Kultur- och bildningsnämnden, genomför mycket 
stor aktivitet sett över ett år. Redovisningen som lämnats 
till Kulturrådet avseende 2013 visar att 287.508 besökte 
de 1.436 aktiviteterna i form av föreställningar, konserter, 
utställningar samt programaktiviteter som genomfördes. 
Alla länets femton kommuner fick ta del av kultur. Av de 
besökande redovisas 19 % som barn och ungdom upp till 
18 år. Kultur- och bildningsförvaltningen räknar med att 
uppfylla de flesta mål som återfinns i verksamhetsplanen för 
2014.

Viktiga händelser under året
Det pågår en förändring i kultur- och bildningsförvaltningens 
arbetssätt. Den nya samverkansmodellen innebär ett 
förändrat arbetssätt där dialogen står i fokus men också 
att statens styrningssätt har förändrats. I samband med 
nämndens sammanträde i maj inbjöd kansliet till en dialog 
om Mera gjort med bättre samspel där länets studieförbund 
samt kommuner tillsammans med landstinget workshoppade 
om framtidsfrågor. En inspirationskonferens Prioriterat: 
Barn och unga hölls i juni med fortsättning i augusti.  
Landstinget Dalarna är nu också medlem i ICORN och har 
bjudit i en fristadsförfattare till hösten. Tankar och riktlinjer 
för att ta fram en Regional bildningsplan tillsammans med 
den Regionala kulturplanen från 2016 har tagit form. Den 
nye samverkansstrategen har rekryterats och börjar sin 

anställning i augusti. Fler projekt, både att söka själv och där 
andra söker projektbidrag hos landstinget, ställer nya krav på 
kompetens och resurser.
Inför 2014 har nya riktlinjer för projektstöd antagits. Vid 
den första utlysningen i mars kom 75 ansökningar in och 20 
projekt beviljades bidrag. September är ansökningsmånad 
för både ansökningsomgång 2 av det nya projektbidraget 
samt för studieförbund, ideella, idéburna organisationer och 
politiska ungdomsförbund. Upphandling av ett nytt digitalt 
ansökningssystem för att både underlätta för de sökande 
och för administrationen och redovisning av ansökningar 
blev överklagat. Svar väntar från Förvaltningsrätten tidigast 
i oktober. Folkrörelseberedningen genomför dialoger i 
november. Arbete med Prioriterat; Barn och unga fortsätter. 
I slutet av augusti genomfördes dialoger kring ett runt bord 
med de landstingsfinansierade verksamheterna.
Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015 började gälla 
1 januari 2013 och är inne på andra delen av det andra året 
nu. Samverkan mellan landstinget och länets kommuner 
har intensifierats genom skrivna överenskommelser, 
för närvarande är sju underskrivna. Dessa ska på ett 
övergripande sätt visa hur landstinget och respektive 
kommun ska samverka och utveckla länets kulturliv. 
Innehållet i överenskommelserna ska utvärderas under 2015 
av båda parter.  
Enheten scendanskonst – De olika utvecklingsprojekt som 
enheten driver, med stöd av Kulturrådet och Riksteatern, 
bidrar till att bygga upp en långsiktig satsning på samarbeten 
med länets kommuner och med övriga institutioner och 
organisationer. Även kontakterna med professionella utövare 
i länet gynnas av dessa gränsöverskridande samarbeten.
Film i Dalarna – Film i Dalarna (FiD) arbetar aktivt för att 
barn och unga ska ges tillgång till digitala verktyg för eget 
skapande. FiDs filmfestivaler når alla åldersgrupper men 
har fokus på barn och unga. Under året har FiD initierat 
en enkätundersökning bland gymnasieungdomar om deras 
syn på kultur i allmänhet och film i synnerhet. Nära 1000 
gymnasieungdomar har besvarat enkäten och längtan efter 
att få se mer film, skapa film samt vara delaktig i film ligger 
högt bland eleverna.
Fornby folkhögskola – Fornby folkhögskola ser ett ökat 
tryck vad gäller utbildningar för invandrare. Troligen startar 
en sex månaders språk- och samhällsinformation inom 
etableringsreformen i samverkan med Arbetsförmedlingen 
till hösten 2014. Projektet ”Språkläger på Fornby” som 
redovisades under våren var mycket lyckat. Nu väntar skolan 
på svar från Borlänge kommun om eventuell fortsättning. 
Länsbibliotek Dalarna – Länsbiblioteket arrangerade för 
fjärde året Läsfrestivalen i samarbete med Falu kommun 
och Borlänge bibliotek. I år fokuserade festivalen särskilt 
på barn med annat modersmål än svenska. Samarbete med 
Somaliska föreningen i Falun och Gemensamma krafter i 
Borlänge gjorde att Länsbiblioteket som arrangör lättare 
kunde nå ut med information om festivalen till målgrupper 
med annat modersmål än svenska. Dessa nya kontakter och 
kontaktvägar är ovärderliga för Länsbibliotekets vidare 
arbete vad gäller integrationsaspekten som helhet.
Malungs folkhögskola – Skolan anpassar kontinuerligt 
verksamhet och innehåll till nya målgrupper och deras 
bildningsbehov och förutsättningar. I samverkan med det 
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lokala samhället har skolan under året bl a tagit emot fler 
studeranden från närområdet som har svenska som andra 
språk.  
Mentalvårdsmuseet – Under januari –augusti  hade 
Mentalvårdsmuseet 3.350 besökare vilket är 500 fler än vid 
samma tid förra året. Sommaren var en intensiv turistsäsong 
men även under skolterminen var visningar efterfrågade. 
Museet har påbörjat ett särskilt arbete med att ta hand om 
samlingarna och göra vårdande insatser. Ett nytt magasin för 
textilier har inretts bredvid museet.
Mora folkhögskola – Skolan strävar ständigt efter att nå 
nya målgrupper som behöver folkbildning genom att skapa 
förutsättningar och tillgänglighet för alla människor i vår 
verksamhet. Mora folkhögskola deltar i tre projekt som 
vänder sig till och fångar upp nya målgrupper. Inkludera 
mera är ett projekt där skolan anordnat och deltagit i 
aktiviteter som syftar till ett mer inkluderande samhälle. 
32 folkhögskolor är involverade genom FOLC och med 
medel från Allmänna arvsfonden. Projektet Anpassad 
IT – en väg till digital delaktighet för Mora folkhögskola 
deltar med kursverksamhet för funktionshindrade och 
stödpersoner. Projektet Kreativt bokbinderi som drivs av 
Orsa Grafikverkstad undersöker möjligheterna att starta 
kursverksamhet i bokbinderi.
Musikkonservatoriet – Under våren/hösten inlämnades. I 
september kom Skolverkets beslut om att godkännande den 
ansökan om särskild variant och riksrekryterande estestisk 
spetsutbildning. Utbildningen börjar från läsåret 2015/2016 
och gäller fyra antagningsomgånger. Att utbildningen vid 
Musikkonservatoriet håller god kvalité visar bl a det faktum 
att de flesta elever och studeranden vid Musikkonservatoriet 
som sökte vidare till fortsatta studier antogs. Glädjande 
för både elever och skolan är det stipendieregn som vid 
skolavslutningen föll över konservatorieelever. Totalt fick 
tio stipendier dela på över 100.000 kr i stipendier från 
Alfvenfonden, Carin Malmlöf–Forsslings stipendiefond samt 
från J. August Bergmans donationsfond.

Uppföljning besparingsåtgärder
Inför 2014 minskades ramen med 500 tkr i en generell 
besparing inom landstinget. Den besparingen löses i samband 
med fastställandet av landstingsbidrag till respektive enhet. 
Totalt prognostiserar förvaltningen ett underskott om 0,3 
mkr främst beroende på för få elever i åk 1 på Musik-
konservatoriet.

Ekonomi  
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 61,9 93,0 92,9 101,8
Kostnader -150,3 -230,1 -229,8 -233,5
varav personal-
kostnader -51,1 -80,2 -79,9 -75,8

Verksamhetens 
resultat -88,4 -137,2 -136,9 -131,6

Landstingsbidrag 91,3 136,9 136,9 133,0
Över/ 
Underskott 2,8 -0,3 0 +1,4

Investeringar -0,7 -2,0 -2,4 -1,7

Investeringarna ser inte ut att komma upp i de fastställda 
ramarna bortsett från den konstnärliga utsmyckningen.

Verksamhets-
område (mkr)

Ack
utfall 

Prognos Resultat 
2013

Fornby fhsk 0,1 0 0,6
Mora fhsk 0,2 0 0,1
Malungs fhsk 0,2 0 -0,1
Musikkonservatoriet -0,3 -1,1 -1,7
Folkrörelser och 
studieförbund 0,3 0,2 0,2

Interkommunal 
ersättning –fhsk 0,1 0 0

Film i Dalarna -0,1 0 -0,1
Länsbibliotek Dalarna 0,4 0,4 0,3
Mentalvårdsmuseet 0 0 0,1
Scen, dans, konst 0,2 -0,4 0,1
Stiftelser och bidrag 1,1 0,3 0,8
Kansli, oförutsett samt 
nämnden 0,5 0,4 1,1

Resultat 2,8 -0,3 1,4

Tabellen visar att det främst är Musikkonservatoriet som 
har problem att hålla budget för 2014. Årets sökande till 
gymnasiet uppgick till 1,1 per plats vilket är fler än förra 
året. Till gymnasieutbildningen antogs 20 personer men p g a 
omval till andra utbildningar etc återfinns i skrivande stund 9 
elever på åk 1. Den kompletterande utbildningen i musik har 
studeranden på 19 av 24 platser.

Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse

Övriga investeringar -0,6 -1,0 0,4
Konstnärlig 

utsmyckning inkl drift -1,4 -1,4 0

Summa -2,0 -2,4 0,4
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Personal 
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 144,04 138,73 136,16
Antal anställda 181 169 166

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 148 193 147 422 146 195

- varav timanställda* 3 564 3 939 3 807
- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 1 572 1 944 2 058

* Preliminära värden för innevarande år.

Tidsbegränsade anställningar har ökat mestadels i Mora o 
Fornby. Det beror bl a på ersättningar för sjukskrivningar
och tillfälliga kurser. Det finns även tjänstlediga av andra 
orsaker där vikarier har tagits in. 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 56,1 56,5 52,9

Inhyrd personal 0,1 0,1 0,1

Lönekostnaden förväntas bli något högre än budgeterat.

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 6,0% 4,2% 3,4%

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
1,1 1,5 1,3

Jämfört med samma period föregående år har sjukfrånvaron 
ökat inom Kultur- och bildningsförvaltningen. Det beror 
främst på flera längre sjukskrivningar under perioden. 
Korttidssjukfrånvaron har minskat. 
 

Verksamhetsstatistik 
Nyckeltal 2014 2013 2012
Deltagarveckor
(folkhögskolorna) 
Varav 
statsbidragsberättigat

18 973
16 754

19 433
16 756

18 076
16 763

Elevveckor 
(gymnasieskolan) 2 970 4 484 7772

1,5 sökande per 
utbildningsplats

Målet 
inte helt 
uppfyllt

Målet inte 
hel uppfyllt

Målet inte 
helt uppfyllt

Andel studerande som 
fullföljer sin utbildning 
uppgår till 85%

Målet 
inte helt 
uppfyllt

Målet 
uppfyllt

Målet 
uppfyllt

Andel studerande i 
allmänna kurser minst 
25%

Målet 
uppfyllt

Målet 
uppfyllt på 

två av tre 
skolor 

Målet inte 
helt uppfyllt

Antal nya kurser 10 21 -

Film i Dalarna

Tekniklån 235 736 1 027

- varav växthusstöd 423 452

Tekniklån/artiklar 250 385 674
Tekniklån/tillfällen 63 97 140

Produktionsstöd

 - dokumentär 23 25 23

 - kortfilm 3 7

-  växthus 17 12 23

Länsbibliotek Dalarna

Fjärrlån 2 707 4 102 4 329
Antal depositioner 51 79 103
Antal arrangemang totalt 118 52 77
Antal deltagare vid 
arrangemang*

697 3 598 5 064

Konsulentbesök för 
dialog och rådgivning

32 51 96

Mentalvårdsmuseet

Besökare vid 
Mentalvårdsmuseet 3 350 3 744 5 000

Scen, Dans, Konst
*Nedgången i antalet deltagare från 2013 till 2014 beror 
på att stadsbibliotekets räkneverk inte fungerade vid årets 
Läsfrestival, därför ingår inte festivalen i 2014.
Malin Lagergren
Förvaltningschef
Kultur- och bildningsnämnd
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Tandvårdsnämnden
Folktandvården
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos
Högkvalitativ och tillgänglig tandvård. p
Utveckla den förebyggande tandvården. 
Pris i medelnivå ur ett nationellt perspektiv. 
Frisktandvården är viktig att utveckla för att på det 
viset hålla en god tandstatus och hålla kostnaderna 
nere för individen.

¢

Graden av måluppfyllelse inom Folktandvården mäts 
kontinuerligt och följs upp månad för månad. Målen är 
huvudsakligen formulerade som nyckeltal som i sin tur skall 
spegla träffsäkerheten av genomförda aktiviteter i upprättad 
verksamhetsplan. Nyckeltalen uppdateras fortlöpande och 
underliggande data hämtas ur befintliga datasystem via 
sökverktyget Di-Diver. Vår bedömning är att målen för 
utvecklingen av barn och ungdomars tandhälsa kommer 
att uppnås. Detsamma gäller utvecklingen av de äldres 
tandhälsa och den verksamhet för vilken Folktandvården 
är kontrakterad gentemot Beställarenheten. Under 2014 
kommer inte målet om högst 14 dagars sjukfrånvaro per 
anställd och år att uppnås. Under 2014 har en viss ökning 
av antalet sjukdagar skett under perioden januari-augusti 
jämfört med föregående år och då i första hand genom ett 
något ökat antal dagar gällande korttidssjukfrånvaro. Antalet 
utbildningsdagar totalt förväntas nå budgeterad nivå. Målen 
för allmäntandvården förväntas utifrån periodens utfall till 
största delen uppnås. En bidragande orsak till detta är det 
väsentligt förbättrade rekryteringsläget som medfört att 
tidigare vakanser kunnat fyllas ut. Observeras skall dock 
att resursförbrukningen av arbetad tid per behandlad patient 
har ökat, något som är en konsekvens av det komplicerade 
tandvårdsstödet och också ett uttryck för en omfattande 
generationsväxling bland tandläkare och tandhygienister. 
Den erbjudna patienttiden i form av debiterbar tid minskar 
då administrationen till följd av tandvårdsstödet, utökad 
informationsplikt och nya redovisningskrav ökar, men också 
som följd av att erfarna behandlare ersätts med mindre 
erfarna sådana. Specialisttandvården bedöms klara sitt 
vårdåtagande gentemot patienterna, men kommer att ha 
svårt att samtidigt utbilda allmäntandvården och bedriva 
FoU verksamhet inom givna ramar. Den tandtekniska 
verksamheten förväntas nå de verksamhetsmässiga mål 
som uppsatts men kommer få svårt att göra detta inom 
befintliga ekonomiska ramar. Sjukdom och därtill hörande 
leveranssvårigheter utgör de bakomliggande faktorer 
som förklarar denna negativa utveckling samtidigt som 
konkurrensen inom branschen ökat och då inte minst från s k 
låglöneländer. Nationellt upplevs stora problem inom denna 
bransch och problembilden är en konsekvens av den allt 
större konkurrensen såväl nationellt som internationellt.

Viktiga händelser under året
Tandvårdens regelverk utvecklas hela tiden utifrån ett 
synsätt baserat på konkurrens mellan privata och offentliga 
vårdgivare på lika villkor. Allt större krav ställs på den 
offentliga tandvården att redovisa sina kostnader på ett 
konkurrensneutralt sätt. Av detta skäl har ett omfattande 
arbete inletts såväl nationellt som lokalt i Dalarna för att 
leva upp till dessa krav. Då regelverket framtvingar ett 
marknadsmässigt och företagsekonomiskt synsätt kan 
inte detta i nuläget ifrågasättas. Förutsättningar måste 
därför utvecklas inom respektive landsting som tillgodoser 
uppsatta krav, förutsättningar som vanligtvis inte omfattar 
övrig landstingsverksamhet med andra förutsättningar i ett 
koncernperspektiv. Av detta skäl har vissa landsting valt att 
bolagisera sin tandvård, andra fortsätter med konventionell 
förvaltningsdrift medan man i Dalarna valt att utveckla en 
förvaltningsmodell där verksamheten skall bedrivas och 
redovisas under bolagsliknade former. Denna process har 
påbörjats och måste tydliggöras utifrån vilken avsikt och 
hur långt man är beredd att gå för att ge Folktandvården 
Dalarna en större frihetsgrad utifrån regelverkets intentioner 
och ett koncernperspektiv. Detta är den i särklass viktigaste 
utmaningen vi nu har och det är viktigt att Folktandvården 
ges en rimlig möjlighet att kunna konkurrera med andra 
tandvårdsproducenter på en tandvårdsmarknad. Om så 
inte blir fallet kommer landstinget Dalarna ej längre kunna 
bedriva en framgångsrik tandvård i egen regi och därmed 
inte klara sitt planeringsansvar för all tandvård. Positivt är att 
beslut nu är fattats kring hantering av ekonomiska överskott 
och underskott, något som efterfrågats under lång tid.

Dagens tandvårdsstöd är komplicerat och detaljerat, något 
som kräver mycket administration.  Komplexiteten i stödet 
kräver ett bra stöd från Försäkringskassan, något som 
avsevärt förbättrats. Då regelverket kan tolkas olika från 
Försäkringskassan, TLV (tandvårds- och läkemedelsverket) 
och berörda behandlare finns alltid en risk att debiterad vård 
inte ersätts vilket också leder till att felaktiga kostnadsförslag 
uppkommer och att den ekonomiska uppföljningen 
av verksamheten försvåras. Detta leder i sin tur till ett 
misstroende från patienternas sida och också till en stor 
frustration hos behandlarna.

 Folktandvårdens ledningssystem tillämpas i skarp drift och 
utvecklingen av systemet sker via interna revisioner. Detta 
arbete är nödvändigt utifrån gällande krav på hälso- och 
sjukvård inkl tandvård och arbetet förväntas ge långsiktiga 
positiva effekter och en grundläggande ordning och reda i 
arbetet med såväl kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö som miljö.

Ett förslag till nationell modell har tagits fram för att genom 
denna få en enhetlig modell för redovisning av respektive 
landstings samt Folktandvårdsorganisations kostnader och 
intäkter. Detta är ett initiativ från SKL och en följd av bl a 
Konkurrensverkets rapport, där man kräver en helt annan 
redovisning än vad som idag är möjlig inom ramen för 
hur landstingsverksamhet normalt sett redovisas. Denna 
modell skall användas vid redovisningen av landstingens 
kostnader för tandvård framledes och skall testas som 
modell på den redovisning som finns för bokslutsåret 2013. 
Det handlar om att hitta lösningar kring hantering av eget 
kapital inom tandvården, särredovisning av kostnader för 
anslagsfinansierad verksamhet i förhållande till externt 
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finansierad verksamhet samt inte minst en beskrivning av 
hur momsen hanteras. Kritik har riktats mot den nationella 
redovisningsmodellen då många menar att det som enbart 
skall redovisas är icke konkurrensutsatt verksamhet. 
Förklaringen till denna kritik är att man menar, att det inte 
är rimligt, att man för konkurrensutsatt vård enbart kräver 
särredovisning av den offentliga tandvården och inte av 
den privata. En viss ovisshet råder därför kring i vilken 
omfattning samtliga offentliga aktörer inom tandvården 
kommer att nyttja modellen, trots hot om lagstiftning i 
frågan.

 Under 2011 infördes Frisktandvårdskonceptet enligt den 
nationellt beslutade modellen i Dalarna. Detta arbete har 
successivt utvecklats men modellen har inte fått något större 
genomslag i Dalarna så här långt. Orsaken till detta är att 
modellen bygger på garantier gällande kallelser etc, något 
som inte har varit möjligt att uppnå i en period med bristande 
personella resurser. Då modellen visat sig vara mycket 
framgångsrik nationellt och många av de problem som 
funnits nu är lösta finns anledning att på nytt marknadsföra 
denna betalningsmodell.

Uppföljning besparingsåtgärder
För 2014 har Folktandvården erhållit en uppräknad 
landstingsersättning jämfört med 2013. Ersättningen 
räknades upp med 2,9 % men sänktes härefter med 1 
Mkr i form av ett generellt sparbeting. Utöver detta 
besparingskrav infördes ett avkastningskrav om 5 Mkr som 
budgetmässigt medförde att landstingsersättningen sänktes 
med motsvarande summa. Denna minskning medför att det 
blir svårare för landstinget att klara sina åtaganden utifrån 
sitt planeringsansvar då landstingsersättningen skall ge 
kostnadstäckning för exempelvis den avgiftsfria barn- och 
ungdomstandvården, för vilken landstinget är huvudman. 
Man kan ej heller med gott samvete sänka ersättningen för 
det som landstinget skall ansvara för och kompensera detta 
genom ökade intäkter inom vuxentandvården då denna 
korssubventionering enligt lag ej får ske. Tandvårdstaxan 
höjdes fr o m 2013-09-01 och en smärre justering har gjorts 
av taxan till följd av ändrade referenspriser fr o m 2014-
09-01.Likt föregående år kommer vi att tillämpa en strikt 
kostnadskontroll och åtgärder kommer kontinuerligt att 
vidtas för att sänka kostnaderna där så är möjligt. En viss 
återhållsamhet på utbildningssidan kommer att gälla under 
året samtidigt som vissa strategiskt viktiga utbildningar 
måste genomföras. Verksamhetscheferna måste nu i 
mycket hög grad använda de uppföljningsverktyg som 
Folktandvården har och hela tiden poängtera värdet av 
en rimlig resursförbrukning i relation till de åtgärder man 
utför och kan ta betalt för. Sannolikt kommer dock ej detta 
att vara tillräckligt för att nå ett ekonomiskt 0-resultat för 
verksamhetsåret då de s k landstingsspecifika kostnaderna 
trots allt finns och i stor utsträckning inte kan påverkas. Vår 
bedömning är därför att verksamheten sannolikt kommer 
att uppvisa ett mindre underskott för 2014. Vi skall försöka 
klara besparingskravet men sannolikheten för detta är liten 
då det kommer att krävas en omfattande intäktsökning 
i vuxentandvården för att kompensera ökade utgifter 
inom den landstingsfinansierade delen av verksamheten. 
Möjligheten att åstadkomma detta är begränsad då annan 
verksamhet utifrån landstingets planeringsansvar måste 

prioriteras och vuxentandvård enbart skall bedrivas i mån 
av resurser. Vi kommer också även fortsättningsvis att se 
över våra lokaliteter som ett led i att minska våra kostnader. 
Vår bedömning är också att vårt nuvarande teknikstöd 
måste utvecklas ytterligare under 2014 för att klara nya 
redovisnings- och besparingskrav. Den minskning som skett 
av landstingsersättningen kommer att vara svår att klara av 
då stora delar av de kostnader som landstingsersättningen 
används till och skall användas till ej är påverkansbara 
i någon större omfattning. Detta förutsätter en kraftigt 
ökad produktivitet och effektivitet i vuxentandvården 
då bland annat personalkostnaderna kommer att öka. De 
steg som tagits för att ge tandvården de särskilda villkor 
verksamheten kräver måste därför utvecklas vidare. I nuläget 
är det oroväckande att landstingsersättningen minskar år 
efter år, något som gör det mycket svårt för landstingets 
att klara sitt lagstadgade planeringsansvar för all tandvård 
och också får negativa konsekvenser för landstingets egen 
producent av tandvård, Folktandvården. Under första halvan 
av verksamhetsåret har inte intäktsökningen varit av sådan 
omfattning att ökade kostnader på årsbasis förväntas kunna 
balanseras. En mindre justering av tandvårdstaxan gjordes 
2014-09-01 till följd av att referenspriserna justerades utifrån 
det politiska beslutet om att vår tandvårdstaxa skall följa 
de nationella referenspriserna.. Vi kan dock konstatera att 
nuvarande prissättning inte är tillräcklig för att balansera alla 
åtaganden vi har och kostnaderna för desamma.

.  

Ekonomi 
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 130,4 220 224,5 214,2
Kostnader -240,8 -389,6 -392,6 -378,7
varav personal-
kostnader -159,9 -248 -247,0 -235,0

Verksamhetens 
resultat -110,4      -169,6 -168,1 -164,5

Landstingsbidrag 112,1 168,1 168,1 169,2
Över/ 
Underskott 1,7 -1,5 0 4,7

Årets investering 1,2 5,0 5,0 3,5

För 2014 har Folktandvården erhållit ett omfattande 
besparingskrav. Utöver detta klargjordes att ingen extra 
ersättning skulle utgå för den genomförda s k Epi-Wux 
studien kostnadsberäknad till ca 2 Mkr. Dessutom har 
ingen extra ersättning tilldelats för den under året påbörjade 
tandsköterskeutbildningen i Falun där det inledande trainee 
programmet medfört kostnader liksom de utbildningsinsatser 
Folktandvårdens anställda bidragit med. Dessa kostnader 
kommer att uppgå till ca 2 Mkr och är en kostnad som 
skall ses som landstingsspecifik utifrån landstingets 
planeringsansvar.  Då Folktandvårdens ekonomi är 
höggradigt beroende av höga löpande patientintäkter krävs en 
relevant tandvårdstaxa och en hög produktivitet för att klara 
detta. Ökade personalkostnader kommer också att medföra 



26

Förvaltningar – bilaga till LD14/02387

ökade krav om höjda intäkter samtidigt som de s k övriga 
kostnaderna måste hållas på en så låg nivå som möjligt. 
Detta är dock i nuläget mycket svårt att åstadkomma då 
Folktandvården genomgår en omfattande generationsväxling 
och mindre yrkeserfarna behandlare inte kan förväntas 
nå samma produktivitet som de mera yrkeserfarna som 
de ersätter. Såväl ökade intäkter som mot intäkterna väl 
balanserade kostnader krävs för att nå ett 0-resultat. Mot 
denna bakgrund, ökade lönekostnader p g a 2014 års 
löneöversyn och den osäkerhet som fortfarande råder p 
g a tandvårdsstödets konstruktion etc prognostiseras ett 
underskott i förhållande till budget motsvarande – 1,5 Mkr. 
Även om detta resultat är osäkert bedöms ändå sannolikheten 
att nå ett 0-resultat som liten. Personalkostnaderna 
prognostiseras öka under året motsvarande totalt ca +7,5 
Mkr p g a genomförda löneöversynsförhandlingar samt 
en viss förändring i personalstaten. Personalkostnaderna 
kommer också att påverkas av att erfarna medarbetare i 
slutlön byts mot nya med begynnelselön, vilket förklarar 
utfallet så här långt på året.  Tandläkarnas nya löner gäller 
fr o m 2013-10-01 utifrån ett tvåårs avtal medan nya avtal 
för 2014 tecknats med övriga fackliga organisationer. 
Den totala kostnadsökningen p g a genomförda 
löneöversynsförhandlingar och nyanställningar etc beräknas 
öka årets sammanlagda personalkostnader motsvarande ca 
13 Mkr.. Intäkterna förväntas som tidigare nämnts öka, + 6 
Mkr, men sannolikt inte i den omfattning som krävs för att 
åstadkomma ekonomisk balans.  Orsaken till detta är som 
tidigare nämnts den generationsväxling som pågår inom 
Folktandvården Dalarna samt störningar i produktionen 
p g a  utbildningsinsatser kopplade till introduktion av 
i första hand nya tandläkare och ökad administration, 
problem som nu till viss del åtgärdats. När vård skall 
utföras krävs yrkeserfarenhet och att vården kan utföras på 
ett kostnadseffektivt sätt, krav som den nyutexaminerade 
tandläkaren har svårt att leva upp till. Behandlingarna 
tar längre tid ur både ett vårdmässigt och administrativt 
perspektiv vilket påverkar patient genomströmningen 
negativt Därför måste konsekvenserna av vår prissättning 
hela tiden noga följas och justering av taxan ske i den 
omfattning kostnaderna för vuxentandvård ökar. Detta är 
enligt gällande regelverk ett absolut krav då vuxentandvård 
inte får subventioneras. Ökade personalkostnader men 
också en ökad kostnadsutveckling gällande tandtekniska 
underleverantörstjänster, material m m utgör viktiga faktorer 
som noga måste följas upp i ett totalekonomiskt perspektiv 
och utgör viktiga parametrar för en ev taxejustering. Det 
finns således flera skäl som talar för att taxehöjningar måste 
göras. De övriga kostnaderna ökade kraftigt under fjolåret p g 
a att alla s k fria nyttigheter togs bort. Årets prognostiserade 
minskning om -2,6 Mkr kommer inte att vara tillräckligt 
stor för att tillsammans med ökade personalkostnader kunna 
balanseras fullt ut med ökade patientintäkter. Det finns därför 
flera viktiga samverkande faktorer som hela tiden noga måste 
följas upp och som kommer att påverka Folktandvården 
Dalarnas resultat för verksamhetsåret 2014.

 

Verksamhets-
område (mkr)                    

Prognos Ack utfall Resultat 
2013

Specialisttandvård -2,3 -2,3 -0,7
Allmäntandvård 2,4 -3,7 10,0
Sjukhustandvård 0 -0,4 0
Tandteknisk verksamhet -0,2 -0,2 -1,7
Övrig verksamhet -1,4 8,3 -2,9
Summa -1,5 1,7 4,7

Specialisttandvårdens prognostiserade resultat påverkas till 
stor del av rådande bemannings situation. Samtidigt som 
nya specialister anställs så kommer eventuella vakanserna 
inom den anslagsfinansierade delen av specialisttandvården 
att påverka det ekonomiska resultatet i positiv riktning. 
Trots detta prognostiseras ett underskott, -2,3 Mkr, för 
specialisttandvården i förhållande till budget. Detta 
är i första hand en konsekvens av att verksamheten 
tillförts kostnader som tidigare var att betrakta som fria 
nyttigheter i ett koncernperspektiv men också en följd 
av ändringar i tandvårdsstödet. Dessa ändringar har 
medfört att ekonomisk förlust uppkommit genom att lagda 
kostnadsförslag varit tvingande för pågående behandlingar 
och inga övergångsregler har funnits gällande ersättning 
från Försäkringskassan. Tidigare problem kopplade till 
tandvårdsstödet är till stora delar lösta även om den utökade 
administrationen alltjämt är omfattande.  Fortfarande råder 
också viss oklarhet kring hur patienter skall debiteras för 
utförd vård inom ramen för högkostnadsskyddet. Denna 
osäkerhet leder till en ökad administration vilken i sin tur 
medför att vårdtid går förlorad med förlorade intäkter som 
följd. Inom sjukhustandvården gäller delvis samma sak, men 
här är det prognostiserade resultatet också en konsekvens av 
rådande osäkerhet kring vilken verksamhet Beställarenheten 
är villig att betala för i relation till det allmänna 
tandvårdsstödets gränsdragningsproblematik och också i 
vilken omfattning patienterna skall debiteras enligt hälso- 
och sjukvårdens avgiftssystem. Inom allmäntandvården 
pågår som tidigare nämnts en omfattande generationsväxling. 
Äldre erfarna kollegor som går i pension ersätts med unga 
med mindre erfarenhet och för dessa kan inte samma 
intäktskrav gälla. Vårdtiderna ökar som en konsekvens av 
detta men också p g a en utökad administrativ börda, vilket 
medför att intäkterna inte kommer att öka i kalkylerad 
omfattning. De totala intäkterna kommer därmed inte att vara 
tillräckliga för att balansera tänkta kostnadsökningar.

Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse

Övriga investeringar 5,0 5,0 0
Summa 5,0 5,0 0

För verksamhetsåret har Tandvårdsnämnden beviljats ett 
investeringsutrymme om 5 Mkr primärt. Detta utrymme 
är något lågt i förhållande till tänkta investeringar, men 
vi bedömer att vi skall klara vårt investeringsbehov inom 
given ram så länge inget oförutsett inträffar. Vi ser dock 
gärna att landstinget öppnar för diskussioner om alternativa 
finansieringsformer under kommande år för att på detta 
sätt utreda möjligheten till att klara vårt långsiktiga 
investeringsbehov.
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Personal
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 434 434 411
Antal anställda 512 506 494

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Antalet anställda har stabiliserats efter en expansion de 
senaste två åren då vi fyllde öppna vakanser för framför 
allt distriktstandläkare.  Bemanningsnivån är ett utslag 
av ett klart bättre rekryteringsläge. Trenden är att det inte 
sker några förändringar mellan professionerna jämfört 
med tidigare år. Rekryteringsläget är klart förbättrat för 
tandläkare medan det börjar bli besvärligt med rekrytering 
av tandsköterskor Vi har tillsammans med Folkuniversitetet 
statat en yrkesutbildning till tandsköterska här i Falun 
samt genomfört ett traineeprogram som ett sätt att locka 
sökande till utbildningen. Dessa åtgärder har medfört 
ökade kostnader för Folktandvården som ett led i 
Landstingets planeringsansvar för all tandvård i Dalarnas 
län. Den privata sektorn deltar aktivt i utbildningen och 
kommer att dra stor nytta av den nystartade utbildningen 
för sin kompetensförsörjning. Detta påverkar utföraren 
Folktandvården negativt i ett ekonomiskt perspektiv.

Tidigare har vi genom att arbeta i team klarat av att hantera 
fortsatta vakanser gällande tandläkartjänster genom en 
samtidig ökning av antalet tandhygienister. Vi genomgår 
en kraftig generationsväxling inom tandläkarkåren som 
ställer oss inför stora utmaningar. Äldre och erfarna 
medarbetare ersätts av yngre och relativt oerfarna. Detta 
syns även i antalet debiterbara erbjudna tandläkartimmar 
inom såväl barn- som vuxentandvården eftersom yngre och 
oerfarna medarbetare tar längre tid på sig för de insatser 
som behövs inom vården. Den långsiktiga försörjningen av 
specialisttandläkare tryggas genom de uppdragsutbildningar 
som pågår och finansieras i egen regi, något som påverkar 
Folktandvårdens ekonomi negativt. Förstärkta insatser 
kommer att krävas för att även fortsättningsvis hålla en 
hög takt i återbesättningen av distriktstandläkartjänster, 
tandhygienist- och tandskötersketjänster. Konkurrensen om 
arbetskraften kommer att vara hård de kommande 10 åren. 

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 459198 449057 433788

- varav timanställda* 3917 5471 2892
- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 3517 2912 3868

* Preliminära värden för innevarande år.

Den arbetade tiden ökar igen vilket är glädjande då vi haft 
en besvärlig bemanningssituation de senaste åren. Det är 
i huvudsak den långa sjukfrånvaron som ökar vilket är 
oroande. Där följer vi trenden i hela samhället och det är 
framför allt psykosocial problematik som står för den stora 
ökningen. Sjukfrånvaron ökar generellt vilket stämmer med 
trenden i hela samhället. Här krävs förstärkta insatser för att 
bryta den negativa trenden. 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 164,0 168,0 160,3

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 6,2 4,8 4,1

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
2,1 2,2 2,1

Det är viktigt att vi arbetar aktivt för att behålla den 
lägre andelen långa sjukfall. Vi kommer därmed även 
fortsättningsvis att investera i systematiskt arbetsmiljöarbete 
etc i en hög ambition att minska sjukfrånvaron och 
förhoppningsvis nå uppsatt mål för densamma.

Utgifterna för hälsofrämjande insatser ligger enligt plan där 
vi nu, efter varje hälsoprofilundersökning, sätter in aktiva 
insatser utifrån identifierade prioriteringsområden. Det finns 
en tydlig plan med aktiviteter som vi följer. Vi kommer under 
året att satsa på förebyggande aktiva åtgärder både på central 
och lokal nivå.



28

Förvaltningar – bilaga till LD14/02387

Verksamhetsstatistik

Nyckeltal
Ack 

utfall 
2014

Prognos 
2014

Budget 
2014 2013 2012

Patienter Allmäntandvård
Totalt antal 
barn 0-2 år 4624 7100 7100 7740 7150

Totalt antal 
barn 3-19 år 50871 50871 50900 50960 51850

Behandl. 
Patienter 
3-19 år

23505 37000 36900 38503 38575

Tot antal 
vuxna 
patienter

102610 102610 102300 100508 106966

Färdigbehand-
lade vuxna 24630 38500 41000 40475 34733

Akut 
avslutade 
vuxna

11748 18000 17900 18017 19423

Partiellt beh 
vuxna 5229 8000 8200 8430 9439

Totalt beh 
vuxna 41607 64500 67100 66922 63595

Prestationer Allmäntandvård
Erbjudna tdl 
tim, barn 13948 20900 20400 21242 19261

Erbjudna hyg 
tim, barn 13647 20500 21100 20462 20353

Erbjudna tsk 
tim, barn 3654 6000 6400 6046 6738

Tot erbjudna 
tim, barn 31249 47400 47900 47750 46352

Erbjudna tdl 
tim, vuxna 44628 67500 68200 67799 62951

Erbjudna hyg 
tim, vuxna 32498 49500 52000 51260 49262

Erbjudna tsk 
tim, vuxna 302 500 800 515 1220

Tot erbjudna 
tim, vuxna 77428 117500 121000 119574 113433

Tot erbj tim 
barn/vuxna 108677 164900 168900 167324 159785

Allmäntandvård
Antalet ansvarsbarn 0-2 har minskat något jämfört med 
fjolåret men denna minskning är osäker medan antalet 
barn och ungdomar i åldersintervallet 3-19 år i princip 
är oförändrat. Tandhälsoutvecklingen inom barn- och 
ungdomstandvården är fortsatt god även om denna påverkas 
negativt av ett ökat antal barn med invandrarbakgrund 
och annan tandvårdsbakgrund. Antalet vuxna som söker 
Folktandvården för sin tandvård är fortsatt hög. En viss 
ökning har skett av antalet patienter på kö i ett regionalt 
perspektiv på grund av i första hand generationsväxlingen 
men också p g a ett utökat tandvårdsåtagande  genom ökad 
invandring. Antalet färdigbehandlade vuxna totalt sett 
förväntas minska, -2000, då ökat åtagande av ovan nämnda 
skäl försvårar för Folktandvården att ge sina egna vuxna 
revisionspatienter den vård som förväntas. Antalet erbjudna 
vårdtimmar inom vuxentandvården förväntas av samma 
skäl minska jämfört med fjolåret. Förklaringen till att såväl 
antalet tandläkar- som tandhygienisttimmar inte ökar i än 
större omfattning beror till stor del på generationsväxlingen 
bland i första hand tandläkare och att nya behandlare 
kräver introduktion och olika former av utbildningsinsatser. 
Inom barn- och ungdomstandvården prognostiseras ett 
något mindre antal antalet erbjudna timmar, -400 medan 
minskningen inom vuxentandvården förväntas uppgå 
till – 2000 timmar. Omfattande utbildningsinsatser har 
givits till nyutexaminerade tandläkare, såväl till utbildade 
i Sverige som utbildade utomlands. Detta tillsammans 
med att erfarna kollegor handlett dessa inom ramen för sin 
tjänstgöring har lett till begränsningar i antalet debiterbara 
kliniska timmar och denna utveckling kommer att fortgå 
under året. Andra förklaringar till numerären av antalet 
prognostiserade erbjudna timmar utgörs av barnledigheter 
och tidsåtgången för att anställa vikarier. Ett i det närmaste 
oförändrat antal partiellt behandlade och akuta förväntas 
jämfört med fjolåret, vilket är positivt då viss risk föreligger 
för att allt flera patienter avstår från regelbunden tandvård av 
ekonomiska skäl och enbart uppsöker tandvården vid akuta 
besvär samtidigt som asylsökande vuxna enbart har rätt till 
akuttandvård.

Conny Konradsson
Förvaltningschef
Tandvårdsförvaltningen
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Tandvårdsnämnden
Beställarenhet för tandvård
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos
Tandvårdsstödet ska erbjudas till alla berörda i 
Dalarna. p
Munhälsobedömningar ska genomföras i samverkan 
med länets kommuner. 

mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt  
Tandvårdsstödet fungerar bra. Landstinget Dalarna ligger 
bland de främsta i landet i att nå ut till befolkningen och 
dessutom till en låg kostnad i förhållande till många andra 
landsting.

Uppskattningsvis är det ca 4 % av Dalarnas vuxna (20 år 
och äldre) befolkning som har möjlighet att få del av det 
särskilda tandvårdsstödet. Verksamheten beräknas klara 
uppsatta mål, förutom det nya tandvårdsstödet för personer 
med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det tar tid 
innan informationen har nått ut till allmänhet, tandvård och 
sjukvård. Tandvård vid funktionsnedsättning beräknas inte 
vara i full verksamhet förrän tidigast vid slutet av 2015. 

En fullständig redovisning av måluppfyllelsen kan göras 
först vid årets slut.

Verksamhet
Den uppsökande verksamheten och tandvårdsinsatserna 
för personer som är berättigade till tandvårdsstöd fungerar 
bra. Hittills, under 2014, syns en tillbakagång avseende 
genomförda munvårdsutbildningar till omvårdnadspersonal, 
jämfört med 2013. 

Viktiga händelser under året
Vi arbetar vidare med information till allmänheten, 
sjukvården och tandvården, och då framför allt om det nya 
tandvårdsstödet vid funktionshinder.

Ekonomi
2013

Prognos Resultat
264 302

-31 583 -28 107
-1 884 -1 649

-31 320 -27 805
33 160 28 930
1 840 1 125Över-/underskott 3 726 1 840

Verksamhetens resultat -18 381 -31 320
Lanstingsbidrag 22 107 33 160

Kostnader -18 571 -31 583
varav personalkostnader -1 252 -1 884

(Tkr) Ack Utfall Budget
Intäkter 190 264

Resultaträkning 2014 08

Verksamhetsområde 
(mkr)

Prognos Avvikelse% Resultat
2013

Uppsök. munhälsobedömn 3,2 0 3,1
Munvårdsutbildning 1,0 0 1,0
Nödvändig tandvård 16,0 + 7 % 15,1
Tandvård - funktionsnedsättn. 1,5 - 40% 0,5
Tandvård som led i 
Sjukdomsbehandling 7,4 0 6,2

Summa 29,1 0 25,9

Prognosen för 2014 är, enligt budget, ett överskott på 1,8 
mkr.  Det stora överskottet efter augusti månad beror dels på 
en låg verksamhet på tandvårdsklinikerna över sommaren 
och dessutom på en del missar i Folktandvårdens fakturering 
för augusti. 

Personal
Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 1,3 1,3 1,2

Personalen består av två assistenter på heltid, en 
förvaltningschef (75 %) samt två timanställda 
bedömningstandläkare.

Verksamhetsstatistik
Nyckeltal (8 av 12 mån) 2014 2013 2012
Utförda munhälsobedömningar 2533 2453 2377
Utförda munvårdsutbildningar 1627 2122 1771
Antal behandlade i Nödvändig 
tandvård

3587 3413 3238

Antal behandlade i Tandvård 
som led i sjukdomsbehandling

645 801 867

Antal behandlade i Tandvård vid 
funktionsnedsättning (nytt 2013)

177 41 xxx

Verksamheten ägnas åt löpande administration av 
Landstingets tandvårdsstöd. Målet är att alla som ingår i 
personkretsen skall nås av tandvårdsstödet. 

Anna-Kari Rynoson
Förvaltningschef 
Beställarenheten för tandvård
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Patientnämnden
Patientnämnden
Måluppfyllelse
Patientnämnden (PN) arbetar för att stärka patientens 
ställning i vården. Förutom den direkta kontakten mellan 
patient och vårdgivare i olika ärenden arbetar vi med att göra 
oss kända bland både allmänhet och personal. Vi arbetar med 
att försöka identifiera när patientsäkerheten brister och att se 
trender och tendenser i vården. Genom att sprida vår statistik 
och ärenden till verksamheterna samt informera om vår 
verksamhet i olika möte med vården försöker vi bidra till att 
göra vården säkrare.

Viktiga händelser under året  
From 1 jan 2014 tillämpar alla PN samma 
registreringsprinciper. Detta förväntas underlätta 
återföringen av ärenden till vårdgivare, vårdenheter och 
berörda myndigheter genom att vi på ett mer likvärdigt sätt  
registrerar patientklagomålen. Till vår hjälp har vi  ”Nationell 
handbok för Patientnämnder” gemensamt framtagen av PN i 
landet.

Den 12 juni beslutade regeringen att tillsätta en utredning 
som ska se över den nuvarande hanteringen av klagomål 
mot hälso- och sjukvården. (Dir 2014:88) Syftet är att 
patienterna i högre grad ska få svar på sina frågor om 
vad som inträffat och att deras synpunkter tas tillvara i 
verksamheternas förbättringsarbete. Bakgrunden är att 
den nuvarande hanteringen inte är tillräckligt effektiv hos  
tillsynsmyndigheten IVO.  

Den nya Patientlagen träder i kraft den 1 jan 2015. 
Regeringen föreslår att PN ska få ansvar för att informera 
patienter om vad den nya lagen innebär. Vi ingår därför 
i LD förberedelsearbete genom att delta i arbetsgruppen: 
Information externt och internt.

Under hösten 2014 genomförs på uppdrag av LD revisorer 
en granskning med syfte att bedöma effektivitet och 
ändamålsenlighet i hälso- och sjukvårdens system och 
metoder för att samla in erfarenheter och synpunkter 
från patienter. Med anledning därav har vi på PN blivit 
intervjuade om hur vi arbetar samt lämnat ärendestatistik till 
granskarna.

PN har tom aug handlagt 16 nya stödpersonsärenden. Vi har 
under perioden haft två välbesökta utbildningstillfällen för 
våra stödpersoner.

Chefsläkare har under våren deltagit och kommer 
fortsättningsvis att delta i våra nämndmöten.

Den utåtriktade verksamheten med information är en viktig 
del av vår verksamhet. Information till nya AT-läkare 
sker regelbundet. Vid Högskolans sjuksköterskeprogram 
finns vi nu med i skolans planering och fortsätter med den 
informationen likaså till Yrkeshögskolan för skötare samt till 
blivande läkarsekreterare. Vi har t.o.m. augusti hunnit med 
11 informationstillfällen.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 0,2 0,3 0,3 0,3
Kostnader -3,0 -4,9 -4,9 4,5
varav personal-
kostnader -2,7 -4,4 -4,4 3,9

Verksamhetens 
resultat -2,8 -4,7 -4,7 4,2

Landstingsbidrag 3,1 4,7 4,7 4,2
Över/ 
Underskott 0,3 0,0 0,0 0,0

Personal
Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 2,8 2,6

I personalkostnaderna ingår, förutom kanslipersonalen, 
även arvoden och reseersättningar för förtroendevalda 
samt stödpersoner. En ny medarbetare med bakgrund inom 
specialistvården anställdes under våren. Därmed är alla (4,0)
tjänster besatta. 

Verksamhetsstatistik
Nyckeltal 2014 2013 2012
Kommunikation 215 159 185
Organisation-
Tillgänglighet 123 328 295

Vård-Behandling 443 419 394

Omvårdnad 29

Patientjournal och 
sekretess 22

Ekonomi 41

Vårdansvar 44

Administrativ hantering 54

Totalt 971 906 874
Under de 8 första månaderna har vi haft 971 ärenden vilket 
är en ökning jämfört med samma period förra året. Många 
pat känner sig inte lyssnade på, upplever sig dåligt bemötta 
och att vårdkedjan brister. De verksamheter som har många 
ärenden fortsätter så.

Marita Albinsson
Förvaltningschef,
Patientnämnden Dalarna
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Revisorerna
Revisorerna och 
tjänstemannabiträde
Verksamhet
Revisorernas uppdrag är att granska om landstingets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig.

I granskningsarbetet stöds revisorerna av sakkunniga, dels i 
form av en anställd revisionschef, dels av inhyrda konsulter 
vilka utför huvuddelen av granskningsarbetet.

Granskningsarbetet följer en årligen fastställd revisionsplan 
och planeras med utgångspunkt från anvisad budget. 

Ekonomi
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnader -1,8 -5,7 -5,7 5,3
varav personal-
kostnader -1,6 -2,6 -2,6 -2,4

Verksamhetens 
resultat -1,8 -5,7 -5,7 -5,3

Landstingsbidrag 3,8 5,7 5,7 5,7
Över/ 
Underskott 2,0 0,0 0,0 0,4

I personalkostnaderna ingår arvoden för de förtroendevalda 
revisorerna.

Revisorerna beräknar att hålla sig inom anvisad budgetram.

Personal
Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter -1,9 -1,9 -1,8

Antal årsarbetare 1,0

Kjell Johansson
Förvaltningschef
Revision
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Nämnden för kostsamverkan Mora
Kostsamverkan Mora
Viktiga händelser under året
Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en 
gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till 
patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende 
inom kommunens äldreomsorg. 

Maten produceras i Aromköket, Mora lasarett och levereras 
till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan 
startades fullt ut när samtliga mottagningskök blev 
färdigställda i slutet av 2011.

Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen har byggts 
om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda; 
Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Hanslinden.

De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under 
årets två första tertial anges nedan i punktform:

	Redan under det första verksamhetsåret 2011 konstaterades 
att det fanns praktiska svårigheter i tillämpningen av 
samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora 
Kommun. Landstingsservice tjänstemän fick under 2012 i 
uppdrag av nämnden att göra en översyn och utvärdering 
av samverkansavtalet. Landstingsservice presenterade i 
början av 2013 en rapport ”Utvärdering av samverkans-
avtalets tillämpning” där svårigheter i och omkring 
samverkansavtalet beskrevs. I rapporten gavs förslag på 
en ny prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell. Detta 
mynnade ut i ett tilläggsavtal som ska komplettera det 
tidigare samverkansavtalet mellan parterna Mora kommun 
och Landstinget Dalarna. Under 2013 års slutskede 
beslutades tilläggsavtalet i respektive fullmäktige. 
Tilläggsavtalets nya prissättnings- och kostnads-
fördelningsmodell implementerades i verksamheten fr.o.m. 
årsskiftet 2013/2014.  

	Efter ett utredningsarbete av Landstingsservice beslutade 
landstingsledningen att kostförsörjningen på Ludvika 
lasarett fortsätter i Landstinget Dalarnas egen regi 
tillsvidare. Nuvarande kostlösning med att transportera 
mat från Mora till Ludvika är dyr men inget alternativ har 
hittills kunnat redovisas som kostnadseffektivare.
	Nämnden för kostsamverkans tjänstemän har utrett 

förutsättningarna att tillföra skolportioner från Noretskolan 
i Mora till Aromköket. Slutsatsen är att detta är möjligt 
oavsett produktionsmetod.

	En arbetsmiljöutredning genomfördes under 2013 till följd 
av bl.a. hög sjukfrånvaro och att många förändringar har 
skett i verksamheten. De huvudsakliga slutsatserna var bl.a. 
att personalen ansåg att rotationen och schemat behövde 
ses över, köket uppfattades som trångt och svårjobbat, 
samt att personalen efterfrågade mer arbetsledning i köket. 
Åtgärder och aktiviteter har vidtagits och genomförts till 
följd av den feedback som kom ifrån utredningen. 

	Produktionsköket Arom har rekryterat Ann Norin som 
ny kostchef efter Emelie Eriksson. Den nya kostchefen 
tillträder sin tjänst under december månad.

Uppföljning besparingsåtgärder
Det har tidigare konstaterats att de garanterade volymerna 
är för optimistiska för Landstinget Dalarna när Samverkans -
-avtalet skrevs 2009. Mora Kommuns faktiska volym 
överstiger de avtalade garantivolymerna. Under 2013 
tillfördes stora portionsvolymer genom kostförsörjningen 
av lunch/middag på Ludvika lasarett. Enligt upprättat 
tilläggsavtal skall en genomlysning av kostverksamheten/ 
produktionen genomföras under 2014. Syftet med 
genomlysningen är att söka effektiviseringsåtgärder som kan 
sänka parternas kostnader för tillhandahållna tjänster. 

Produktionssättet sker enligt de kravspecifikationer som 
beställaren fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av 
landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt. 
Mottagningskökens bemanning sju dagar i veckan bör 
beaktas i bedömningen av den totala kostnadsbilden. 

Ekonomi
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 22,3 33,7 33,7 30,5
Kostnader -22,0 -33,8 -33,7 -30,5
varav personal-
kostnader -10,1 -15,6 -15,5 -13,7

Verksamhetens 
resultat 0,3 -0,1 0,0 0,0

Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Över/ 
Underskott 0,0 -0,1 0,0 0,0

Årets investering -0,1 -0,3 -0,3 -0,5

Tilläggsavtalets tillämpning har förenklat den ekonomiska 
administrationen på flera sätt, exempelvis debiteras parterna 
månadsvis för måltidsportioner och kolonialvaror. Vidare 
har sam- och särkostnader införts. Samkostnaderna utgör 
de gemensamma kostnaderna för produktionsköket och 
särkostnaderna utgör respektive parts efterbehandlings-
kostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften av 
mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är 
hanteringen av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden 
har Kostnämnden fastställt ett portionspris för lunch och 
middag för respektive part, med utgångspunkt från planerad 
volym. 
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Personal
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 31,40 28,99 27,06
Antal anställda 37 34 31

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Utökningen av personalstyrkan består delvis i det tillförda 
uppdraget att duka frukostbrickor till Mora Lasarett. En 
utökning av en kocktjänst har också skett p.g.a. ett utvidgat 
uppdrag för en medarbetare som samordnare.
Brickdukning förutsätter sedermera en bestämd 
bemanningsnivå varje dag, detta medför att produktionen 
måste ersätta eventuell frånvaro för att säkra den 
dagliga driften. Motsvarande gäller för bemanning av 
mottagningsköken där frånvaro måste ersättas för att klara 
den dagliga driften.

Arbetad tid Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda 39.364 37.192 34.881

- varav timanställda* 4.745 5.228 3.963
- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 316 419 456

* Preliminära värden för innevarande år.

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter -10,7 -10,7 -9,8

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 9,5 7,4 10,7

Korttidssjukfrånvaro
(dag 1-14) uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid

3,1 2,7 2,7

Den totala sjukfrånvaron beror till stor del på faktorer som 
inte härrör sig till arbetsplatsen men rehabiliteringsplanering 
är genomförd och åtgärder pågår för att få tillbaka dessa 
medarbetare i arbete.

Produktionsvolymer 
Landstinget Dalarna 2014 (jan-aug)

Måltidstyp Garanterad Faktisk Avvikelse Avv. (%)

Frukost 39850 26218 -13632 -34%
Lunch och middag 83700 85661 1961 +2%
Total LD 123550 111879 -11671 -9%

Mora Kommun 2014 (jan-aug)

Måltidstyp Garanterad Faktisk Avvikelse Avv. (%)

Frukost 39663 39285 -378 -1%

Lunch och middag 102687 136219 33532 +33%

Matlådor 14000 11128 -2872 -21%

Total MK 156350 186632 30282 +19%

Den totala avvikelsen mellan faktisk och garanterad 
volym för Landstinget Dalarna uppgår till -9% efter årets 
två första tertial. Produktionen har ökat genom att stora 
portionsvolymer tillförts genom kostförsörjningen av lunch/
middag på Ludvika lasarett fr.o.m. 2013.
Mora kommuns faktiska volymer överstiger de garanterade 
volymerna med totalt +19% efter årets två första tertial. 
Differensen ligger i det närmaste på samma nivåer som 
tidigare år. Det nya tilläggsavtalet medför att mellanmål 
och kvällsmål inte beräknas utifrån måltidsvolymer utan 
debiteras efter faktiskt förbrukning av kolonialvaror/råvaror.  
Det är värt att notera att Aromköket under årets två första 
tertial producerat mer än 35000 fler lunch- och middags-
portioner än vad köket ursprungligen var beräknat att göra.   

Nuvarande måltidspriser för lunch eller middag uppgår till 
73,65 kr till boende inom Mora Kommun och 87,85 kr till 
patient inom Landstinget Dalarna. 
Martin Ekberg
Bitr. Förvaltningschef
Landstingsservice
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Hjälpmedel Dalarna
Måluppfyllelse

Verksamheterna klarar i stort måluppfyllelsen i vårdgarantin. 
Inom vissa områden uppnås inte vårdgarantin tillsammans 
med kunderna (rehabpersonal på VC, kliniker, kommuner) 
om hänsyn tas till patientens totala väntetid.

Viktiga händelser under året
Lagändringarna gällande mer inflytande för den enskilde 
i valet av hjälpmedel gäller från den 1 juli 2014. Denna 
förändring kommer att få stor betydelse för verksamheten i 
framtiden.

1177 Vårdguiden är en nationell webbplats för Sveriges 
kommuner och landsting. Denna tjänst ska ge Dalarnas 
invånare en ökad tillgång till kvalitetssäkrad information, 
underlätta i kontakten med vården men även ge en ökad 
delaktighet och en större självservice. Där finns information 
och tjänster av olika slag. Under juni månad lanserades en 
tjänst om heter ”tema hjälpmedel”. Den ska förenkla för 
hjälpmedelsanvändare att hitta information om hjälpmedel. 
Det innebär att Dalarnas invånare har en möjlighet att söka 
och hitta information om vilka hjälpmedel som är aktuella i 
Dalarna men även nationellt.  

Ett arbete har påbörjats tillsammans med våra kunder som 
syftar till att utveckla gemensamma processer för ett mer 
effektivt arbetssätt. Detta med brukaren i fokus så att man på 
en kortare tid kan gå i mål med förskrivning av hjälpmedel.

Omgivningskontroll innebär att man självständigt kan 
klara mer i vardagen även om man har stora funktions-
nedsättningar. Att självständigt kunna styra TV, lampor, 
telefon, dörrar, leksaker mm ökar brukarens delaktighet i 
familjen och i övriga samhället.
För att öka medvetandet kring omgivningskontroll för 
barn har ett projekt startats tillsammans med Hjälpmedels-
verksamheten i Västerbotten, där en visningsmiljö och 
information kring omgivningskontrollsområdet ska tas fram. 
Projektmedel till detta har beviljats från en extern fond. 

Ett samarbete med Högskolan Dalarna har resulterat i en 
inspelad föreläsning om hjälpmedel för kognitivt stöd. 
Föreläsningen publicerades på nätet för att öka kompetensen 
kring denna typ av hjälpmedel bland sjuksköterskor, 
rehabpersonal mm.  
 
Hjälpmedel Dalarna är en ny förvaltning från och med 
2014-01-01, och ligger under den nya gemensamma 
Hjälpmedelsnämnden för Dalarnas kommuner och 
landstinget. En ny tjänst som verksamhetschef tillträds under 
oktober. 
 
Ett orosmoment är att neddragning av vårdplatser inom 
specialistsjukvården (nu under hösten främst inför helger 
pga. svårigheter att få personal) kan komma att generera 
merarbete i form av korta ledtider för t.ex. installationer av 
syrgas i hemmet.

Den nya transportorganisationen fungerar inte 
tillfredsställande för hjälpmedelsområdet. Detta har lett till 
leveransförseningar, transportskador och arbetsskador.
Det har skett en snabbare omställning än beräknat från 
förskrivning av syrgasflaskor till att i stället förskriva 
portabel syrgaskoncentrator. Ur patientperspektiv ger denna 
förändring större rörelsefrihet, mindre kostnad för den 
enskilde och lättare hantering då patient slipper bevaka 
transporter och kontakter med apotek.
Sömnlaboratoriet i Avesta har påbörjat behandling av 
patienter med olika typer av central sömnapné med gott 
resultat. Detta är en svårbehandlad grupp som kräver en 
annan typ av utrustning än sedvanlig CPAP. Man räknar med 
ett initialt inköp av 5 st. apparater och sedan uppskattningsvis 
1-2 varannan månad
Det pågår diskussioner om hemtagning av 
rekonditioneringsverksamheten från Säter vilket skulle kräva 
utökning av lokalerna.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2014 2013

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Intäkter 84 126 127,9

Kostnader -83 -126 -129,5

varav personal-
kostnader -25 -39 -42

Verksamhetens 
resultat 0,6 -0 -1,6

Landstingsbidrag 1 1,6 1,6

Över/ 
Underskott +1,7 1,4 0

Årets investering 22,7 32,7 29

Fakturerat Hälso- och sjukvården 
2014-01-01 - 2014-08-31 samt 2013-01-01 - 2013-08-31 

Totalt fakturerat

År 2014 År 2013 Förändring

Primärvård 2 265 005 3 234 199 - 969 194
Habilitering 14 611 979 15 052 805 -440 826
Sömnlab 5 531 857 5 062 070 469 787
Spec. vård exkl. Hab, 
Sömnlab 13 840 840 10 735 439 3 105 401

SUMMA 36 969 085 34 894 188 2 074 897

Den stora avvikelsen jämfört med föregående år ligger inom 
gruppen personliga behandlingshjälpmedel, där övergång 
till nya hjälpmedel medför ökade hjälpmedelskostnader. 

Den största orsaken till förändringen inom området 
Primärvård förklaras av att hjälpmedlen numer hanteras 
inom området Specialiserad vård exkl. Habilitering och 
Sömnlab och där bidrar till ökningen inom detta område. 
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Volymökningar, exempel

Januari - augusti 2014 2013 Ökning

CPAP antal förskrivna 
som betalar hyra 4215 3720 495

Inköp portabel 
syrgaskoncentrator 22 16 6

Antal patienter 
med stationär 
syrgaskoncentrator

>110 ~100 10

Antal patienter med 
stationär + portabel 
syrgaskoncentrator

~40 ~20-25 15-20

Kostnaden för hyreshjälpmedel ökar hos kunden medan 
kostnaden för syrgasflaskor minskar (bokförs inte som 
hjälpmedelskostnader utan under kontot för läkemedel). Ur 
ett landstingsperspektiv ska det bli billigare totalt sett.

Ökning av antal barn med stora behov av mer avancerad 
andningsutrustning och även nytillkomna respiratorpatienter. 
Patienterna har till stor del kunnat vistas i hemmet efter 
avslutad specialistvård med stöd från klinik och våra 
medarbetare.

Förskrivningstakten för CPAP (luftpump vid snarkning) 
fortsätter i samma omfattning dvs. med ca 500 nya 
patienter i Dalarna varje år. Förekomsten av sömnapné hos 
befolkningen tros vara ca 4 %. Tittar man på Dalarna med 
en folkmängd på runt 277 000 personer så har vi snarast 
en underförskrivning med dagens siffra på strax över 4000 
apparater.

Statistik fakturering Dalarnas kommuner 

2014-01-01 - 2014-08-31 samt 2013-01-01 - 2013-08-31  

2014 2013 Förändring

TJÄNSTER 4 852 749 4 572 038 280 711

2014 2013 Förändring

FÖRSÄLJNING 7 023 474 6 297 341 726 132

2014 2013 Förändring

HYROR 31 788 302 31 951 639 -163 337

2014 2013 Förändring

TOTALT 43 664 525 42 821 018 843 506

I relationen till kommunerna är det inom försäljning av 
hjälpmedel som den största delen av ökningen finns. 

Avvikelsen inom personalkostnader förklaras framför allt av 
planerade rekryteringar som blivit försenade. 

Investeringar (mkr) Prognos Budget Avvikelse

Investeringar i hjälpmedel 32,7 29 -3,7

Övriga investeringar 0 0

Summa 32,7 29 -3,7
 

Investeringarna i andningshjälpmedel kommer fortsatt 
att öka. Svårt att begränsa inköpen från hjälpmedels-
verksamhetens sida då behovet från klinik finns. Inga 
åtstramningar diskuteras i förskrivning inom detta område då 
de flesta patienter har en lång sjukhistoria innan man kommer 
till våra behandlande hjälpmedel.

Personal
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning.
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda 2014 2013 2012
Antal faktiska årsarbetare 74,99 73,88 70,80
Antal anställda 84 81 78

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Ökningen av antal anställda består av en ny tjänst på PMB, 
samt vikarier för ledig personal.

Arbetad tid* Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012
Arbetad tid timmar, 
anställda* 69 646 68 652 69 038

- varav timanställda* 86 153 209
- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 532 609 285

* 1 januari t.o.m. 31 juli

Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter 28 26

Sjukfrånvaro Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 5,0 3,9 4,2

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) uttryckt i 

% av ordinarie arbetstid
2,4 1,9 2,1

 
Den totala sjukfrånvaron har ökat något, dock är den 
fortfarande lägre än genomsnittet för Landstinget totalt. 
Ökningen beror dels på några fall av långtidsfrånvaro 
som ej är arbetsrelaterade. Aktiva rehabiliteringsinsatser 
pågår för att underlätta/möjliggöra återgång i arbete. Även 
korttidsfrånvaron har ökat och ligger högre än genomsnittet 
för Landstinget. Aktiv bevakning och insatser vid upprepad 
korttidsfrånvaro pågår löpande.

Arne Thuresson
Förvaltningschef
Hjälpmedel Dalarna
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Delårsrapport 
augusti 2014

•	 Landstingets samlade prognos pekar mot ett 
resultat på minus 62 Mkr. 

•	 Prognosen pekar på att verksamheternas 
nettokostnader blir 3,6 procent mer än planerat. 

•	 Intäktssidan med skatter, statsbidrag och 
finansnetto beräknas öka med 25 Mkr jämfört med 
budget.

•	 Hälso- och sjukvårdens nettokostnader 
beräknas bli 220 mkr högre än budgeterat och 
kollektivtrafiken beräknas kosta 40 mkr mer än 
budgeterat.

•	 Belastningen på hälso- och sjukvården 
är mycket hög, genom ökade volymer och 
bemanningsrelaterad påfrestning.

•	 I prognosen ingår 50 mkr i förväntad 
återbetalning från AFA.

•	 Investeringsnivån prognostiseras bli cirka 160 
Mkr lägre än budget.

LS 2014-11-xx
LF 2014-11-xx--xx
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Landstinget Dalarna 
Övergripande
Den ekonomiska strategin för perioden 2014-2017 fortsätter 
att präglas av arbetet med att balansera verksamheten 
inom de ekonomiska ramarna. Bakgrunden till beslutade 
besparingsåtgärder är bland annat ett stort ackumulerat 
underskott som skall återställas (803 mkr efter 2013), behov 
av strukturella åtgärder samt möjlighet att skapa utrymme för 
den framtida medicinska och demo grafiska utvecklingen. 

Landstingets samlade prognos för 2014 pekar mot ett 
resultat på minus 62 mkr (i bedömningen ingår en förväntad 
återbetalning från AFA med 50 mkr). Osäkerhets marginalen 
i bedömningarna ligger på +/- 20 mkr. Bokfört resultat per 
augusti är plus 37 mkr. 

Finansiella mål
Målet att resultatet skall vara plus 128 mkr kommer enligt 
prognosbedömningen i augusti inte att uppfyllas. Landstinget 
har sedan balanskravet infördes år 2000 redovisat ett 
ackumulerat underskott till och med 2013 på totalt 803 
mkr. Det prognostiserade resultatet för 2014 innebär att det 
ackumulerade underskottet kommer att öka till minus 865 
mkr.
Samtliga finansiella mål återfinns i avsnittet finansiell analys.

Omvärldsanalys
Analyser och bedömningar från SKL visar att BNP i Sverige 
förväntas öka under 2014 med 2,1 procent. Trots en stark 
arbetsmarknad ligger arbetslösheten kvar runt 8 procent, 
förklaringen är en kraftig ökning av både befolkningen i 
arbetsför ålder och arbetskraftsdeltagandet.

Även i fortsättningen finns det långsiktiga problemet med att 
finansiera välfärden kvar. För att kunna möta ökade förvänt
ningar på den offentliga sektorn, med stora barnkullar och 
många äldre, måste landstinget fortsätta effektivisera sin 
verksamhet. 

Bemanningsläget i svensk Hälso och sjukvård är svårt, 
något som drabbar Landstinget Dalarna. Det är problem 
med att rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare men 
även annan sjukvårdspersonal. Pensionsavgångarna bland 
landstinget Dalarnas anställda kommer att öka väsentligt 
inom de närmaste åren, vilket även medför ökade kostnader 
för pensioner.

Befolkningsmängden i länet bedöms enligt SKL:s prognos 
öka något fram till 2018. Andelen äldre, som i Dalarna ligger 
över riksgenomsnittet, kommer att öka ytterligare. Under 
första halvåret 2014 hade Dalarna ett litet födelseöverskott 
och ett positivt flyttnetto. Resultatet blev att Dalarnas 
befolkning ökade med 922 personer till 278 271 invånare. 

Verksamhet
Inom Hälso- och sjukvården pågår arbetet med vårdgaranti-
åtgärder. 

Arbetet med vårdgarantimålet innebär tillsammans med 
ökningar inom slutenvård ett vidgat uppdrag för hälso- och 
sjukvården. Detta i kombination med bemanningsrelaterade 
påfrestningar, i form av ökade pensionsavgångar och ökad 
intern personalomsättning som innebär ett stort antal nya 
oerfarna medarbetare, främst sjuksköterskor, utsätter hälso- 
och sjukvården för ett mycket högt tryck, som sin tur leder 
till en negativ ekonomisk utveckling.

Direktiv har gått till verksamhetschefer i hälso- och 
sjukvården om att vidta åtgärder för att skapa en förbättrad 
ekonomisk situation, bland annat ökad restriktivitet i 
nyttande av externa stafettlösningar. 

Under våren 2014 genomförs en organisationsförändring 
inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i form av 
tillskapande av fyra divisioner och fyra divisionschefer, 
svarande mot psykiatriska specialiteter, medicinska 
specialiteter, kirurgiska specialiteter och primärvård.

Inom Hälsoval är cirka 15 procent (41 500 personer) av 
Dalarnas invånare listade vid någon av de fem privata vård-
centralerna, det är en ökning med 2 procentenheter jämfört 
med samma tid förra året. Det här påverkar landstingets egna 
vårdcentraler på de orter som berörs.

Landstingsfastigheter ansvarar för de stora investerings-
projekt som planeras på lasaretten under kommande 
planperiod 2014-2017. På Falu lasarett pågår ombyggnad av 
akutvårdsavdelningen, ambulansstationen och dagkirurgin. I 
Mora planeras för en ny vårdbyggnad och på närsjukhusen i 
Avesta och Ludvika planeras omfattande ombyggnationer. 

Inom Folktandvården pågår en generationsväxling som 
påverkar produktionen negativt. Folktandvården kommer 
att klara obliga toriska åtaganden gällande barn- och 
ungdoms tandvård, akut tandvård och vård till särskilda 
patientgrupper. Även allmäntandvården förväntas till största 
delen uppnå sina mål. En bidragande orsak är det förbättrade 
rekryteringsläget. Däremot ökar arbetad tid per patient som 
en följd av krånglig administration kring tandvårdsstödet 
samt av att erfarna behandlare ersätts med mindre erfarna.

Landstingservice har en stor del i det nystartade projektet 
”Mer tid för patienten”, vars huvuduppdrag är att 
frigöra vårdtid. Landstingsservice har till uppdrag att 
undersöka möjligheterna att införa sjukvårdsnära tjänster 
i vården. Under juni månad redovisades resultatet av den 
nationella benchmarking som Landstingsservice ingår 
i, resultatet visade än en gång att Landstingsservice är 
konkurrenskraftiga i jämförelse med andra landsting.

Inom Nämnden för kostsamverkan har det gjorts en översyn 
och omarbetning av avtalet mellan landstinget Dalarna 
och Mora kommun. Ett tilläggsavtal har arbetats fram och 
implementeras från och med årsskiftet 2013/2014.
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Sedan 1/1 2014 finns hjälpmedelsverksamheten i Landstinget 
Dalarna organiserad i två nya förvaltningar. En under den 
nya hjälpmedelsnämnden, som är gemensam med länets 
kommuner, och en under landstingsstyrelsen. En lagändring 
som träder i kraft den 1 juli 2014 kommer att påverka 
hjälpmedelsverksamheten. Den innebär bland annat att 
patienten ska ha ett större inflytande i valet av hjälpmedel 
och att hälso- och sjukvårdspersonalen ska medverka till 
att patienten ges möjlighet att välja. Under juni månad 
lanserades ”Tema Hjälpmedel” på 1177 Vårdguiden, en 
tjänst som ger möjlighet att söka och hitta information om 
hjälpmedel.

Kultur- och bildningsförvaltningen har lämnat en redovisning 
till Kulturrådet som visar att under 2013 genomfördes drygt 
1 400 aktiviteter i form av bland annat föreställningar, 
konserter och utställningar. Tillsammans besöktes dessa 
aktiviteter av drygt 287 500 personer.

Patientnämnden ser en ökning av antalet ärenden jämfört 
med samma period föregående år. Samtidigt har också 
antalet vårdkontakter ökat.  Flest klagomål berör vård och 
behandling, därefter kommer kommunikation. Regeringen 
föreslår att patientnämnden ska ha ansvaret för att informera 
patienter om vad den nya patientlagen, som träder i kraft den 
1 januari 2015, innebär.

Väntetider i hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården har fortsatt arbeta för att uppnå 
vårdgarantin som infördes i Hälso- och sjukvårdslagen i juli 
2010. Tidsgränserna är 0-7-90-90. 

Kömiljarden är stimulansmedel för att förbättra 
tillgängligheten inom den specialiserade vården och 
består av två delar, grundkrav och prestationskrav. Ett av 
grundkraven är att 70 procent av patienterna som väntar 
den sista i månaden ska ha väntat 60 dagar eller kortare. 
Prestationskravet är att 70 procent av patienterna som fått 
besök respektive operation/behandling under månaden 
har väntat 60 dagar eller kortare. Båda delarna måste vara 
uppfyllda samma månad för att landstinget ska få medel från 
Kömiljarden.

Telefontillgänglighet i primärvården 
Målet för telefontillgänglighet är att varje vårdcentral 
ska besvara 95 procent av inkommande samtal. Bortsett 
från januari så har under inledningen av året 2/3 av 
vårdcentralerna uppnått målet. Under maj och juni sjönk 
andelen till 50 %. 

Jämförelse med riksgenomsnitt görs vid de nationella 
mätningar som genomförs två gånger per år (mars och 
oktober). Länssnitt i Dalarna för andel besvarade samtal var 
94 procent i mars 2014. Motsvarande siffra för landet var  
91 %.

Väntetid till läkarbesök i primärvården
Mätning av väntetid till läkarbesök inom primärvården har 
fram till våren 2014 gjorts manuellt två gånger per år. Under 
våren 2014 har mätmetoden automatiserats och mätningar 
görs från och med juli månadsvis. 

Andel patienter som fått läkarbesök inom sju dagar i juli var 
88 % i Dalarna. Motsvarande siffra för landet brukar vid de 
manuella mätningarna ligga på drygt 90 %. Vid den senaste 
manuella mätningen i Dalarna (oktober 2013) uppnåddes 
vårdgarantin för 83 % av läkarbesöken. Det förbättrade 
resultatet bör tolkas med försiktighet då mätningarna avser 
olika perioder (juli respektive oktober). Dessutom har 
mätmetoden nyligen förändrats och felregistreringar kan 
fortfarande förekomma. 

45 % av VC i Dalarna klarade i juli av vårdgarantin för minst 
90 % av patienterna. Jämförelse med rikssnitt kan inte göras 
då alla landsting ännu inte mäter varje månad.

Första besök inom specialiserad sjukvård
Vårdgarantiuppfyllelsen för första besök var den 31 juli 2014 
79 procent (31 juli 2013 79 procent). 

Den 31 juli 2014 hade 15 procent av specialiteterna en 
vårdgarantiuppfyllelse på 100 procent när det gäller 
första besök. Liksom tidigare år är reumatologen en 
av specialiteterna som har vårdgarantiuppfylleles 
på 100 procent.  50 procent av specialiteterna hade 
vårdgarantiuppfyllelse på 90 procent eller mer.

Kömiljarden har uppnåtts för första besök mars och april 
2014.

Operation/behandling inom specialiserad sjukvård
Vårdgarantiuppfyllelsen för operationer/behandlingar 
uppgick den 31 juli 2014 till 70 procent. 

Ingen specialitet hade en vårdgarantiuppfyllelse på 100 
procent för operation/behandling den 31 juli 2014. Endast en 
specialitet hade en vårdgarantiuppfyllelse på 90 procent eller 
mer och det var hjärtsjukvården med elkonverteringar.  

Kömiljarden har inte uppnåtts någon månad under 2014 för 
operation/behandling. 

Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom den 
specialiserade vården och har fortsatt under 2014. Det 
är bland annat aktiviteter så som vårdköp inom hand-, 
fot- och axelkirurgi samt omfattande externt vårdköp av 
gråstarroperationer. 
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Uppföljning av mål
Landstingsfullmäktige har fastställt ett antal uppdrag för 
hälso- och sjukvård, tandvård, kultur- och bildning samt 
övriga verksamheter. Uppdragen har formulerats till mål 
och i samband med delårsrapporterna görs uppföljning av 
vissa mål. Prognosen är att Hälso och sjukvården kommer 
att ha svårt att uppfylla alla sina mål. Övriga förvaltningar 
bedömer att de kommer att ha en god måluppfyllelse 2014. 
Mer detaljerad redovisning finns i respektive förvaltnings 
delårsrapport och måluppfyllelsebilaga. 

Vid årets slut lämnar verksamheterna en utvärdering 
av hur målen uppfyllts. Måluppfyllelsen är en del av 
verksamheternas resultat. 

Viktiga händelser under året
Det pågår ett arbete för att öka tillgängligheten i vården 
och uppfylla vårdgarantin och kömiljarden. Ett av medlen 
för att klara målen är det nystartade projektet, ”Mer tid 
för patienten”. Projektet syftar till att frigöra tid hos 
vårdpersonalen till mer patientrelaterat arbete. 

På grund av det svåra ekonomiska läget som råder i Hälso- 
och sjukvården pågår även en omfattande genomlysning 
av hela verksamheten. Verksamhetschefer och 1:a linjens 
chefer har viktiga roller för att implementera resultatet i 
verksamheten.

Aktuell information
Planeringsarbetet för planperioden 2015-2018 pågår. I juni 
fastställde Landstings fullmäktige Landstings- och Finansplan 
för planperioden. En slutlig version av Finansplanen beslutas 
i november av Landstings fullmäktige.
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Ekonomi  
Budget 2014 - förutsättningar
Landstingets budgeterade resultat för 2014 är 128 mkr. 
Aktuell prognos utgår från det ekonomiska läget i augusti 
månad.

Verksamhetens nettokostnader
Driftredovisningen visar beräknade nettokostnader för 
landstingets verksamheter, exklusive skatteintäkter, 
statsbidrag etc. Landstingets ledning styr själv i stor utsträck-
ning över nettokostnaderna genom att till exempel bestämma 
utbudsstruktur, personal struktur, behandlings metoder och 
patientavgifts nivåer.

Under oktober månad kommer styrelsen för AFA Försäkring 
att besluta om det kommer att ske någon återbetalning av 
2004 års premier. I prognosen för 2014 antas att återbetalning 
kommer att ske med 50 mkr till Landstinget Dalarna.

Verksamhetens nettokostnader är 4 940 mkr till och med 
augusti, vilket är 147 mkr dyrare än budget. Överkostnaden 
beror främst på ökade bemanningsrelaterade kostnader 
i Hälso- och sjukvården samt en högre kostnad för 
kollektivtrafiken än vad som budgeterats. 

Driftredovisning (Mkr)
Prognos 

2014
Budget 

2014
Avvikelse

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvård -5 363,7 -5 143,7 -220,0
Central förvaltning/Hälsoval -1 150,2 -1 154,2 4,0
Central förvaltning/övrigt -504,8 -464,8 -40,0
Finansförvaltning -127,7 -158,7 31,0
Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna -49,7 -55,3 5,6
Fastighetsnämnden 18,7 18,7 0,0
Servicenämnden 3,1 2,0 1,1

Kultur- och bildningsnämnden -137,2 -136,9 -0,3
Tandvårdsnämnden -169,6 -168,1 -1,5
Tandvårdsnämnden, 
beställartandvård -31,3 -31,3 0,0
Patientnämnd -4,7 -4,7 0,0
Revision -5,7 -5,7 0,0
Gemensam nämnd för 
kostsamverkan -0,1 0,0 -0,1
Hjälpmedel Dalarna -1,1 -2,5 1,4
Justering LsD, BTV 0,0 -3,8 3,8
Summa driftredovisning -7 524,0 -7 309,0 -215,0
I bilagan med förvaltningarnas prognoser redovisas även periodens 
bokförda resultat.

I prognosen för 2014 beräknas verksamhetens netto kost nader 
(inklusive AFA) bli 215 mkr högre än budge terat (+/- 20 
mkr). Hälso- och sjukvårdens prognos visar att verksamheten 
kommer att kosta ytterligare 220 mkr eller 4,3 procent mer 
än budgeterat. Prognosen från april förutsatte omfattande 
effekter av de åtgärder och budgetanpassningar som 
fastställdes i driftbudgetbeslutet för Hälso- och sjukvården. 
Det besvärande bemanningsläget vad gäller sjuksköterskor 
innebär mycket begränsade möjligheter att genomföra 
förväntade besparingar. Därutöver har nya dyra läkemedel 
inneburit att kostnadsnivån avsevärt överstiger normal 

ökningstakt, samt ökade kostnader för vårdgarantiåtgärder.

För att rädda sommarsituationen i vården och inte äventyra 
patientsäkerheten krävdes kostsamma ersättningslösningar. 

Tabellen nedan visar avvikelsen gentemot budget per 
division inom Hälso- och sjukvården.

Division (mkr) Avvikelse
Medicin -50
Kirurgi -85
Psykiatri -45
Primärvård -40
Totalt -220

Central förvaltning förväntas göra ett underskott på 36 mkr, 
vilket beror på ökade kollektivtrafikkostnader. Finansförvalt
ningen beräknas lämna ett överskott på 31 mkr, beroende 
på förväntat beslut om återbetalning av premier från AFA.  
Övriga nämnder bedömer att de håller sin budget eller lämnar 
mindre över- respektive underskott.

I prognosen bedöms verksamhetens nettokostnad (exklusive 
AFA) bli 3,6 procent högre än budgeterat 2014 och 5,7 
procent högre (407 mkr) än vad kostnaden var 2013. 

Finansiering
Skatter, statsbidrag 
mm (Mkr)

Prognos 
netto

Budget Avvikelse

Skatteintäkter 5 724 5 701 23
Utjämningsbidrag och 
statsbidrag 1 769 1 783 -14
Finansiella intäkter 12 10 2
Finanasiella kostnader -43 -57 14
Summa skatteintäkter och 
finansnetto 7 462 7 437 25

Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag, exklusive 
läkemedelsbidraget, bygger på SKL:s senaste prognos från 
augusti. Intäkterna beräknas bli 25 mkr högre än budget. 

Det finns fortfarande ingen överenskommelse mellan staten 
och SKL om nivå och inriktning på läkemedelsbidraget.  
Bidraget minskade åren 2012 och 2013 med 40 mkr 
respektive 60 mkr jämfört med 2011. Detta som en följd 
av lägre läkemedelskostnader. Prognosen för 2014 är att 
statsbidraget blir något högre än 2013 men 12 mkr lägre än 
årets budget.

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansnettot visar ett överskott på 16 mkr och avser lägre 
ränta på pensioner jämfört med budget samt återföring av 
andel i LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Resultat – Prognos
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Resultaträkning 2013

(Mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat

Verksamhetens nettokostnad -4 755 -7 245 -7 024 -6 822
Avskrivningar -185 -279 -285 -246

Verksamhetens nettokostnad -4 940 -7 524 -7 309 -7 068

Skatteintäkter 3 814 5 724 5 701 5 556
Utjämningsbidrag och 
statsbidrag 1 181 1 769 1 783 1 698
Finansiella intäkter 12 12 10 8
Finanasiella kostnader -30 -43 -57 -65

Periodens resultat enligt 
balanskrav 37 -62 128 129
Jämförelsestörande finansiell 
kostnad * 0 0 0 -228
Periodens resultat 37 -62 128 -99

2014

Sammanfattningsvis beräknas prognos för landstinget totalt, 
det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, 
statsbidrag och finansiella poster. Prognos för 2014 är minus 
62 mkr, det är inklusive förväntad återbetalning från AFA om 
50 mkr. Osäkerhets marginalen i prognosen är +/- 20 mkr.

En osäkerhetsmarginal är också nivån på läkemedelsbidraget 
från staten, eftersom överenskommelse fortfarande saknas.

Prognosresultatet förutsätter att i dagsläget bedömda effekter 
av sparåtgärder erhålls, och att inga ytterligare kostnads- eller 
intäktsavvikelser uppstår.

Landstinget har efter 2013 ett ackumulerat underskott på 
803 mkr som skall återställas. För att kunna göra det till 
2017 behöver landstinget lämna stora överskott i boksluten 
under kommande år. Om landstingets resultat 2014 blir som 
prognostiserats, kommer det ackumulerade underskottet att 
öka med 62 mkr till 865 mkr efter bokslutet. 

Investeringar
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Budget Bokslut/prognos

Investeringsbudgeten för 2014 omfattar 587 mkr. Av detta är 
308 mkr fastighetsinvesteringar och resten olika former av 
utrustnings- och IT-investeringar. Prognosen för 2014 ligger 
på cirka 430 mkr, då främst fastighetsinvesteringarna men 
även IT-investeringarna beräknas bli lägre än budgeterat.

Prognoserna som lämnats av respektive förvaltning har 
sammanställts till en särskild bilaga till detta dokument.
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Den 31 augusti hade antalet anställda ökat med 177 
personer jämfört med motsvarande period 2013. Ökningen 
står framför allt Hälso- och sjukvården för. Pga att det 
råder brist på sjuksköterskor har man valt att ersätta vissa 
sjuksköterskevakanser med undersköterskor. Ökningen inom 
Central förvaltning har skett inom MiT-enheten och Enheten 
för Medicinsk kvalitet.

Antal årsarbetare är 189 fler och antal faktiska årsarbetare 
har är 169 fler jämfört med samma period 2013. Ökningen 
beror främst på att vi är fler anställda, men en mindre del 
kan hänföras till att sysselsättningsgraden har ökat. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden för perioden är 95,9 
procent - föregående period 95,7 procent.

Förändringen av antal faktiska årsarbetare fördelar sig mellan 
förvaltningarna enligt nedanstående tabell.

Antal faktiska årsarbetare per förvaltning

Förvaltning 2014-08-31 2013-08-31 Förändring
Beställarenhet, Tandvård 2,8 2,8 -
Central förvaltning 424,6 403,2 +21,4
Finansförvaltningen 0 0 -
Folktandvården 434,5 434,3 +0,2
Förtroenderevisorer 1,0 1,0 -
Hjälpmedel Dalarna 75,0 73,9 +1,1
Hjälpmedel LD Dalarna 65,5 61,8 +3,7
Hälso- och sjukvården 5 819,5 5 688,8 +130,7
Kostsamverkan Mora 31,4 29,0 +2,4
Kultur- och bildning 144,0 138,7 +5,3
Landstingsfastigheter 26,2 25,7 +0,5
Landstingsservice 395,1 391,2 +3,9
Patientnämnd 3,8 4,0 -0,2
Totalt 7 423,4 7 254,4 +169,0

Arbetad tid (januari-juli) 
Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Arbetad tid timmar, anst 7 087 700 6 946 748 6 928 275
- varav timanställda 190 978 188 377 170 061
- varav arbete under jour/

beredsk. läkare 91 424 92 144 90 944

- varav mertid/övertid 
samtlig personal 107 569 115 128 104 692

Arbetade timmar 
stafettläkare 85 915 77 022 60 174

Arbetade timmar
  stafettsjuksköterskor 17 201

Den ackumulerade arbetade tiden har ökat med nästan 
141 000 timmar jämfört med 2013. Perioden 2013 innehåller 
dock en arbetsdag fler (vid 40 tim/vecka) än 2013. En 
arbetsdag motsvarar ca 48 000 timmar (exkl. hemsjukvård), 
vilket innebär att den egentliga ökningen är 189 000 timmar. 
Ökningen av den arbetade tiden följer ökningen av personal. 
Timanställdas arbetade tid har ökat marginellt, ca 2 600 
timmar. Stor del av ökningen står Landstingsservice för. 
Andra förvaltningar har minskat sina timanställningar eller 
ligger på fjolårets nivå. 

Personal 
Januari - augusti

Sammanfattning
En ny personaldirektör, Anna Cederlöf, började sitt arbete 
den 9 juni.

Personalenheten arbetar intensivt med omställningsarbetet 
och dess åtgärdsprogram. 

Nya processer har satts i gång, t ex:
- Rekryteringsprocessen
- Anställningsprocessen 
- Arbetsmiljö med fokus på aktivt arbetsmiljöarbete
- Handlingsplan med fokus på bl a korttidsfrånvaron 

Genomgång av arbetsvillkor och regelsystem har påbörjats,  
t ex heltid är en rättighet, deltid en möjlighet. 

Upphandling av ett personaladministrativt system, en 
nytappning av Heroma har genomförts. Avtalet tecknades i 
juni. 

Upphandling av företagshälsovård har genomförts, avtal har 
tecknats med Företagshälsan Falun Borlänge from 1 maj.

Ett nytt angreppssätt gällande löneöversynsprocessen har 
genomförts. Nya riktlinjer för lönekriterier, lönesamtal och 
mål- och utvecklingssamtal är framtagna.

Arbete med strategisk kompetensförsörjningsplan 2025 har 
påbörjats 

Arbete att implementera likabehandling i 
arbetsmiljöutbildning och i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har påbörjats.

DO har granskat landstingets arbete med lönekartläggning 
och handlingsplan för jämställda löner och godkänt vårt 
arbete. 

Förberedelserna att bemöta krav som Skid-VM arrangemang 
februari-mars 2015 ställer på vår personal har påbörjats.

Personal statistik (exkl hemsjukv)
Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning. 
Antal årsarbetare är antal månadsavlönade ggr anställningens överenskomna 
sysselsättningsgrad
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställning ens 
sysselsätt ningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Antal anställda och faktiska årsarbetare (2014-08-31)

2014 2013 2012
Antal faktiska 
årsarbetare 7 423 7 254 7 156 

Antal anställda

varav heltid
varav deltid

8 716

7 455
1 261

8 544

7 217
1 327

8 447

7 052
1 395
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Jour/beredskap och mertid/övertid har minskat i alla 
förvaltningar utom inom Folktandvården. 

Däremot har stafettläkarnas arbetade tid ökat med nästan 
9 000 timmar. From 2014 mäts även hyrsjuksköterskors 
arbetade tid, tom augusti var den 17 000 timmar.

Förändringarna fördelar sig mellan förvaltningar enligt 
nedanstående tabell. 

Arbetad tid förändring januari-juli 2013 – 2014
per förvaltning

Tim Procent
Central förvaltning 13 583 3,6%
Tandvårdsförvaltningen 14 095 3,6%
Hälso- och sjukvården 74 395 1,4%
Hjälpmedel Dalarna 977 1,4%
Hjälpmedel LD Dalarna 2 375 4,2%
Kostsamverkan Mora 2 364 7,3%
Kultur- och bildning 824 0,6%
Landstingsfastigheter 2 137 9,8%
Landstingsservice 30 469 7,8%
Patientnämnd -41 -1,1 %
Totalt* 140 952 2,0%

* Beställarenheten för tandvården, Finansförvaltningen och Revisionskontoret 
inkluderas i totalen men redovisas inte separat i tabellen.

Ökning av timanställningar har varit relativt stor inom 
landstingsservice beroende på att man tagit över driften 
av Café Oasen vid Säters sjukhus, utökad uppdrag efter 
driftsättningen av Dahlska huset samt övertagandet av 
kostförsörjningen på Ludvika lasarett. Förändringarna inom 
den arbetade tiden fördelar sig mellan yrkeskategorier enligt 
nedanstående tabell.

Arbetad tid förändring januari-juli 2013 – 2014
per yrkesgrupp

Tim Procent
Sjuksköterskor m.fl 3 279 0,2%
Undersköterskor m.m. 58 603 4,4%
Läkare 7 576 1,1%
Tandläkare 3 925 4,8%
Tandsköterskor m.fl 11 501 4,2%
Adm/Ledn 7 063 1,0%
Läkarsekreterare - 8 431 -2,1%
Rehab/Förebyggande 21 550 3,7%
Sjukhustekn/Lab pers 1 023 0,4%
Utb/Kultur 981 0,9%
Teknik 6 086 6,5%
Service 27 800 7,0%
Övrig personal* -5 -6,3%
Summa Arbetad tid 140 952 2,0%

* Övrig personal består av ungdomsferiearbeten (inom Folktandvården)

Den största ökningen av arbetad tid finns inom teknik och 
service, inom MiT-enheten och Landstingsservice. 

Gruppen övrig personal består av ytterst få personer vilket 
ger stort utslag procentuellt.

Valda personalkostnader
Valda personal- 
kostnader 2014 2013

(mkr) Budget Prognos Resultat

Löner exklusive sociala 
avgifter -3 071 -3 187 -3 017

Inhyrd personal, läkare -142 -174 -160

Inhyrd personal, övrigt -1 -15 -7

Prognosen för lönekostnader (exklusive sociala avgifter) 
är 116 mkr eller 3,8 procent högre än budgeterat. 
Överkostnaden återfinns inom Hälso och sjukvården, bland 
annat på grund av att planerade besparingar inte har nått full 
ekonomisk effekt. 

Kostnaderna för inhyrd personal (stafettläkare och 
sjuksköterskor) har ökat med 34 procent under de åtta första 
månaderna jämfört med förra året, och kostnaderna för hela 
2014 beräknas bli drygt 46 mkr högre budgeterat. Största 
ökningarna har skett inom psykiatri och hälsoval.

Största ökningarna av hyrläkares arbetade tid finns inom 
psykiatri och hälsoval.

Personalomsättning per yrkesgrupp

2014 2013
Sjuksköterskor m.fl 6,3% 5,9%
Undersköterskor m.fl 4,8% 3,7%
Läkare 5,1% 4,8%
Tandläkare 0,9% 5,0%
Tandsköterskor m.fl 4,9% 3,7%
Adm/Ledn 3,4% 5,7%
Läkarsekreterare 5,0% 3,2%
Rehab/Förebyggande 5,3% 8,0%
Sjukhustekn/Lab pers 5,3% 4,7%
Utb/kultur 5,5% 4,0%
Teknik 6,7% 1,0%
Service 4,8% 2,6%
TOTALT 5,2% 5,0%

Personalomsättningen har ökat inom alla yrkeskategorier 
utom bland tandläkare, adm/ledning och rehab/förebyggande. 

Pensionsavgångar är del av personalomsättningen.

I nedanstående tabell visas hur många anställda som slutat 
under tiden 1 januari – 31 augusti 2014. Det gäller endast 
månadsavlönade, tillsvidareanställda, vilka helt lämnat sin 
anställning i landstinget. Den sk interna rörligheten är alltså 
inte medräknad. I tabellen kan också läsas tillsvidareanställda 
som fyller 65 år eller mer under 2014.
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Antal avgångar per förvaltning januari-augusti
(Tillsvidareanställd personal)

Förvaltning Totalt Varav 
pension

Antal 65 år 
2014

Beställarenhet, tandvård 0 0 -
Central förvaltning 13 9 22
Finansförvaltningen 0 0 -
Förtroenderevisorer 0 0 -
Hjälpmedel Dalarna 3 0 2
Hjälpmedel LD Dalarna 4 2 5
Hälso- och sjukvården 342 163 295
Kostsamverkan Mora 4 1 1
Kultur- och bildning 8 4 13
Landstingsfastigheter 1 1 2
Landstingsservice 13 4 7
Patientnämnden 0 0 0
Tandvårdsförvaltning 20 12 38
Totalt 408 196 385

48 procent avgångarna är pensioneringar, motsvarande tid 
2013 var 37 procent.

Kompskuld (innestående kompensation)
2014-08-31 2013

(Timmar/ Tkr) Timmar TKr Timmar TKr

Komp. Personal övr 42 893 10 705 65 398 15 413

Komp. läkare 71 112 34 815 117 451 53 710

TOTAL 114 005 45 520 182 849 69 123

Personalens (exkl. läkare) innestående kompensation för 
övertid, jour och beredskap har minskat med drygt 22 000 
timmar, nästan 5 miljoner kronor.  
Läkarnas kompensationsskuld har minskat med drygt 46 
000 timmar, ca 19 miljoner kronor. Anledningen till detta 
är beslutet att landstinget ska inom 2013 och 2014 betala 
av hela kompensationsskulden. From årsskiftet 2014/2015 
kommer kompensationssaldot nollställas vid samtliga 
årsskiften och betalas ut vid lönebetalningen i januari 
påföljande år.

Sjukfrånvaro
Ack 2014 Ack 2013 Ack 2012

Sjukfrånvaro uttryckt i 
% av ordinarie arbetstid 5,9 5,5 5,1

Korttidssjukfrånvaro
(dag1-14) i % av 
ordinarie arbetstid

2,0 2,1 2,1

Sjukfrånvaron fortsätter att öka och har ökat något jämfört 
med samma period i fjol. De största ökningarna finns 
inom förvaltningarna Kultur- och bildningsnämnden, 
Tandvårdsnämnden och Landstingsservice. 

Ökningen återfinns i inom 8 av 12 yrkesgrupper. 
Största ökningen finns inom tandsköterskor, tandläkare, 
sjukhustekniker/laboratoriepersonal och rehab/förebyggande.

Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) har sjunkit något. 

PersonalRehab arbetar efter en handlingsplan med fokus på 
korttidsfrånvaron.
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Finansiell analys

Finansiella mål

I delårsbokslutet per augusti uppnås målet med självfinansiering av investeringarna, 107 procent. Utfall per augusti och prognos för 
övriga finansiella mål redovisas i tabellen nedan:

 2014 2013
Delår 
aug

Prognos Budget Delår aug Resultat 
2013

Not

Resultatet ska vara ett överskott på 
minst 2 procent i genomsnitt över 
en fyraårsperiod av skatte- och 
statsbidragsintäkter.                %

0,7 -0,8 1,7 3,5 -1,4 1)

Soliditeten ska öka med minst 3 
procentenheter per år.             % -2 -5 1 -2 -3

Likviditeten, exkl placerade 
pensionsmedel, ska fortlöpande vara 
sådan att långsiktig upplåning inte 
behöver ske,                           Mkr

199           193 99 109 201 2)

Placeringar för pensioner       Mkr 385 400 400 402

Upplåning                               Mkr -200 -200 -200 -250 -200

Den skattefinansierade verksamhetens 
nettoinvesteringar ska till 100 procent 
vara självfinansierande sett över en 
fyraårsperiod.                           Mkr

107 50 71 34 31

Noter
1) Delår aug 2013,  exkl RIPS-förändring av pensionsskuld -228 Mkr.
2) Exkl placeringar för pensioner.

Finansiell analys
Resultatet enligt resultaträkningen sid 13.

Resultat är 37 Mkr i delårsbokslut, -62 Mkr i 
prognosen 
Landstinget redovisar ett överskott på 37 Mkr till och med 
augusti 2014 jämfört med 170 Mkr för samma period 2013. I 
2013 års resultat ingår inte engångseffekten för RIPSräntan 
med -128 Mkr. 

Nettokostnadsökningen beräknas i delårsbokslutet per 
augusti till 6,3 procent och 6,5 procent för helåret 2014, 

Skatter och statsbidrag ökar med 2,9 procent i 
delårsbokslutet och 3,3 procent i prognosen

En specifikation av skatter och statsbidrag framgår av not 
3 och 4 till resultaträkningen. Skatteintäkterna baseras på 
prognosen från SKL i augusti.

För att upprätthålla ekonomisk balans är det viktigt att 
verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än skatteintäkter 
och statsbidrag. Delårsbokslutet visar att nettokostnaderna 
ökar med ca 3 procentenheter mer än finansieringssidan. 
Prognosen för 2014 visar samma tendens. 

Investeringar på 430 Mkr enligt prognosen med en 
självfinansieringsgrad på 50 procent
Investeringarna för perioden är 201 Mkr medan prognosen 
för 2014 är 430 Mkr. Budgeterade investeringar för 2014 
är 587 Mkr. Fastighetsinvesteringarna förväntas bli 92 Mkr 
lägre än budget. Det beror främst på projekt som förskjutits i 
tid. vid Mora och Avesta lasarett. 

Det finansiella målet för självfinansieringsgraden av 
investeringar är 100 procent och ska säkerställa att man inte 
behöver låna till investeringarna.

Självfinansieringsgraden för investeringarna är 107 procent 
i delårsbokslutet och bedöms enligt prognosen hamna på 50 
procent.
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Kapacitet
Soliditet 
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansieras 
med eget kapital. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig 
finansiell handlingsberedskap. Soliditeten enligt prognosen 
antas vara -5 procent exklusive ansvarsförbindelse. Den 
genomsnittliga soliditeten för landstingen låg på 20 procent i 
boksluten för 2013. 

Risk – kontroll
Likviditetsmålet 
Likvida medel exklusive pensionsportföljen uppgår till 199 
Mkr per augusti 2014 och kommer enligt prognosen att ligga 
på 193 Mkr vid årsskiftet 2014/2015. 

Den budgeterade amorteringen på -100 Mkr av låneskulden 
på 200 Mkr bedöms enligt prognosen inte kunna göras under 
2014.

Pensionsmedelsförvaltning
Vid ingången av 2014 fanns 402 Mkr placerade i 
pensionsportföljen. 20 Mkr har realiserats under 2014 som 
ska reinvesteras under hösten.
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(Mkr) Not Budget
Jan-aug 2014

Utfall
Jan-aug 2014

Utfall
Jan-aug 2013

Utfall
Prognos 2014

Budget
2014

Resultat
2013

Verksamhetens intäkter 1 767 736 1 150

Jämförelsestörande  intäkt 1 50 99

Verksamhetens kostnader 2 -5 522 -5 225 -7 024 -8 071

Netto -4 603 -4 755 -4 489 -7 245 -7 024 -6 822

Avskrivningar -190 -185 -157 -279 -285 -246

Verksamhetens nettokostnader -4 793 -4 940 -4 646 -7 524 -7 309 -7 068

Skatteintäkter 3 3 800 3 814 3 714 5 724 5 701 5 556

Generella statsbidrag och utjämning 4 1 189 1 181 1 140 1 769 1 783 1 698

Finansiella intäkter 7 12 7 12 10 8

Jämförelsestörande reavinst

Finansiella kostnader 5 -38 -30 -45 -43 -57 -65

Jämförelsestörande finansiell kostnad 6 - -228 - -228

Periodens resultat 165 37 -58 -62 128 -99

Periodens resultat enligt 
balanskravet

7 37 170 -62 129

Resultaträkning

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som vid bokslut 2013 tillämpas i denna delårsrapport.
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Not 1 Verksamhetens intäkter Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

Patientavgifter 184 181 281

Försäljning av 
hälso- och sjukvård

216 209 297

Statsbidrag för minskad  
sjukfrånvaro*

12 - -

Övriga specialdestinerade 
statsbidrag

86 77 155

Jämförelsestörande poster - - 99

Övriga intäkter 269 269 417

Summa verksamhetens 
intäkter

767 736 1 249

Not 1 Återbetalning av premier 
från AFA för åren 2005, 2006

Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

- - 99

Not 2 Verksamhetens kostnader Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

Lönekostnader 2 074 1 953 3 017

Sociala avgifter 705 664 1 028

Pensionskostnader 314 286 445

Övriga personal kostnader 36 27 57

Summa personal kostnader 3 129 2 930 4 547

Högspecialiserad sjukvård 309 303 456

Köp av länssjukvård,  
primärvård

109 120 190

Hälsoval 113 96 150

Inhyrd personal 128 96 167

Läkemedel inkl  
dosdispensering

584 569 853

Övriga kostnader 1 150 1 111 1 708

Summa övriga kostnader 2 393 2 295 3 524

SUMMA VERKSAMHETENS 
KOSTNADER

5 522 5 225 8 071

Not 3 Skatteintäkter Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

Preliminära skatteintäkter 3 803 3 723 5 584

Slutavräkning  
innevarande år

17 -25 -32

Slutavräkning  
föregående år

-6 16 4

Summa  
skatteintäkter

3 814 3 714 5 556

Noter till resultaträkning

Not 4 Generella statsbidrag och 
utjämning

Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

Inkomstutjämning 700 701 1 051

Strukturbidrag 3 - -

Statsbidrag för läkemedel 434 434 641

Regleringsbidrag / -avgift -46 -44 -65

Kostnadsutjämning 90 33 49

Minskad sjukfrånvaro - 16 22

Summa generella statsbi-
drag och utjämning

1 181 1 140 1 698

Not 5 Finansiella kostnader Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

Räntedel pensionskostnader 20 35 50

Övriga finansiella kostnader 10 10 15

Summa finansiella kostnader 30 45 65

Not 6 Jämförelsestörande 
kostnad

Jan-aug
2014

Jan-aug
2013

Resultat
2013

Diskonteringsräntan i 
pensionsskulden

- 228 228

Not 7 Avstämning mot kommu-
nallagens (KL) balanskrav

Jan-dec
2014

Jan-dec
2013

Årets resultat -62 -99

Sänkning av diskonteringsrän-
tan vid beräkning av pensions-
skulden.

228

Ingående resultatvärden -803 -932

Resultat att reglera enligt 
balanskravet

-865 -803

*Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro redovisas under  
verksamhetsintäkter fr o m 2014.
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Balansräkning

(Mkr) Not Delår
Aug 2014

Delår
Aug 2013

Prognos
Dec 2014

Bokslut
Dec 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 1 53 6 6

Materiella anläggningstillgångar

- Byggnader och mark 1 817 1 797 1 884 1 793

- Maskiner och inventarier 640 603 756 648

Pågående investeringar  113 122 113 161

Finansiella anläggningstillgångar 2 47 41 47 40

Summa anläggningstillgångar 2 670 2 569 2 800 2 648

Omsättningstillgångar

Förråd 34 30 30 31

Kortfristiga fordringar 394 461 490 550

Kortfristiga placeringar 3 405 420 420 422

Likvida medel 179 89 173 181

Summa omsättningstillgångar 1 012 1 000 1 113 1 184

SUMMA TILLGÅNGAR 3 682 3 569 3 913 3 832

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

Eget kapital -87 -83 -186 -124

– varav periodens resultat 37 -58 -62 -99

Avsättningar

Pensionsavsättning 2 263 2 097 2 315 2 158

Övriga avsättningar 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa avsättningar 2 263 2 097 2 315 2 158

Skulder

Långfristiga skulder 384 434 384 384

Kortfristiga skulder 1 122 1 121 1 400 1 414

Summa skulder 1 506 1 555 1 784 1 798

SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 682 3 569 3 913 3 832

ANSVARSFÖRBINDELSE

Pensionsförpliktelser 4 5 496 5 703 5 438 5 642

Förvaltade stiftelser, marknadsvärden 323 280 312
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Delårsrapport 2 augusti 2012 – LS 2012-10-08, LD12/02196

Not 1

Programvaror klassificeras som immateriella tillgångar fr o m 2013.  
Take Care har aktiverats fr o m 2014 med 7-årig avskrivning enligt avtal.

Not 2

Nedskrivning av kapitalinsats till LÖF om 6 Mkr har återförts i enlighet 
med nya direktiv om redovisning.

Not 3

Pensionsportfölj 
                         Bokf. värde 385 Mkr Marknadsvärde 466 Mkr

Placering av överskotts-
likviditet,           Bokf. värde

 
20Mkr Marknadsvärde

 
17 Mkr

Not 4

Inklusive förtroendevaldas ålderspension 32 Mkr och förtroendevaldas 
visstidspensioner 19 Mkr.  
I delårsbokslutet aug 2013 värderat till samma belopp som i årsredovis-
ning 2013.

Noter till balansräkning
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Kassaflödesanalys

(Mkr) Delår
Aug 2014

Delår
Aug 2013

Prognos
Dec 2014

Bokslut
Dec 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Periodens resultat 37 -58 -62 -99

Justering för ej likviditetspåverkande poster - - - 9

Avskrivningar 185 157 279 246

Försäljningar/utrangeringar/ 
återföring nedskrivningar

-6 -4 1

Avsättningar

- pensionsskuld 105 325 157 386

Ökning(-) Minskning(+) förråd -3 1 -

Ökning(-) Minskning(+) fordringar 156 210  121

Ökning(+) Minskning(-)   kortfristiga skulder -292 -324 -14 -31

Totalt kassaflöde från löpande verksamhet 182 307 360 633

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar -201 -288 -430 -472

Investering i finansiella tillgångar -

Avyttring/minskning av tillgångar 2

Kassaflöde från investeringsverksamhet -201 -288 -430 -470

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Förändring av långfristiga skulder -50

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 0 0 -50

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -19 19 -70 113

Likvida medel, inkl placerade medel vid 
periodens början

603 490 603 490

Likvida medel, inkl placerade medel vid 
periodens slut.

584 509 593 603

Förändring -19 19 -10 113
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Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvård
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014

Hälso- och sjukvården ska vara:
– Patientfokuserad

– Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

– Säker
– Effektiv
– Jämlik och jämställd
– Tillgänglig inom rimlig tid
Samverkan med länets kommuner kring elevhälsan ska utvecklas.
Vårdens resultat ska öppet redovisas.
Arbetet med e-hälsa är en viktig del i arbetet med förbättrad till-
gänglighet.
Samverkan med andra offentliga aktörer är ett krav för att utveckla 
välfärden i Dalarna.
För att klara av prioriterade patientgrupper ska primärvårdens upp-
drag vara brett.
Prioriterade grupper är:
– Multisjuka
– Kroniskt sjuka

– Psykiskt sjuka

– Barn och ungdomar
Vårdgarantin ska uppfyllas.

Nationella riktlinjer ska ligga till grund för utformandet av hälso- 
och sjukvården i länet.
Hälso- och sjukvården ska erbjuda besökstider som möjliggör kol-
lektivt resande.
Hälso- och sjukvårdens produktion ska kunna redovisas ur ett ge-
nusperspektiv, bland annat i form av könsuppdelad statistik.
Hälso- och sjukvården i Dalarna ska aktivt delta i landstingets 
forsknings- och utvecklingsarbete
Landstinget ska ha en hälso- och sjukvård som är fri från förutfat-
tade meningar. Alla människor ska bemötas som just människor, 
inte utifrån sin etnicitet, könsidentitet eller sexuella läggning

 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Med uppdraget till hälso - och sjukvården som utgångspunkt, 
formulerar hälso - och sjukvårdens ledning strategiska mål, 
identifierar avgörande faktorer för måluppfyllelse samt anger 
relevanta mått för uppföljning. I delårsbokslut 2014, följs re-
sultatnivån inom fem målområden. Samtliga mål, avgörande 
faktorer, mått och resultatnivå redovisas i årsrapport 2014. 

Patientfokus är en avgörande faktor för att nå det strategiska 
målet nöjd befolkning. Via nationella patientenkäter följer vi 
måtten bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet 
och upplev nytta. I februari 2014 redovisades primärvårdens 

enkätresultat från september 2013. I september 2014 kommer 
enkäter inom den specialiserade sjukhusvården att genom-
föras 

Enkätresultat från september 2013 visar att andelen vårdcen-
traler som uppnår kvalitet som är över eller lika med rikssnitt 
är lägre 2013 än 2011 för samtliga utvalda mått. ¢

Undersökningen från september 2013 visar inga skillnader i 
patientupplevd kvalitet mellan män och kvinnor

För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård krävs att den 
är kunskapsbaserad, säker, tillgänglig och kostnadseffektiv 
I delårsbokslut 2014 redovisas följande resultat 

Säker vård 
•	 Förekomsten av vårdrelaterade infektioner i soma-

tisk vård visade vid mätning våren 2014 en ökning 
på drygt 4%  till 11%. Det som kan noteras är att en 
avdelning ligger mycket högt och gör att det totala 
värdet påverkas. Det finns ingen indikation på att 
detta värde kommer att bestå utan får betraktas som 
den ögonblicksbild PPM är. Ny mätning utförs un-
der hösten. ¢

•	 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
varierar och har inte hittat en stabil låg nivå. Mät-
ningen våren 2014 visande 62% följsamhet till kor-
rekt basala hygienrutiner och klädregler. Det innebär 
en förbättring med 5 % i förhållande till tidigare 
mätning. p

•	 Riskbedömning och åtgärder med registrering i Se-
nior Alert (65 år) uppvisar 99,9 % måluppfyllelse 
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•	 Dödsfall registrerade i Palliativa registret (65 år) 
ligger 0.1 % från måluppfyllelsen och uppvisar en 
69.9% täckningsgrad. 

•	 Dokumenterade brytpunktssamtal registrerade i 
Palliativa registret (65 år) har ökat med 2,1 %. Det 
kvarstår att förbättra resultaten upp till 5% ökning 
p

•	 Undvikbar slutenvård har ökat något 
•	 Andelen återinskrivningar inom 1- 30 dagar har  

ökat något 
•	 Olämpliga läkemedel och antiinflammatoriska läke-

medel uppvisar en minskning. 
•	 Läkemedel mot psykos enligt kriterier för måttet har 

inte en påvisad statistiskt säkerställd minskning. p

Tillgänglighet och vårdgarantiuppfyllelse 

Telefontillgänglighet i primärvården 
Målet för telefontillgänglighet är att varje vårdcentral ska be-
svara 95 procent av inkommande samtal. Bortsett från januari 
har under inledningen av året 2/3 av vårdcentralerna uppnått 
målet. Under maj och juni sjönk andelen till 50 %. 

Jämförelse med riksgenomsnitt görs vid de nationella mät-
ningar som genomförs 2 gånger per år (mars och oktober). 

Länssnitt i Dalarna för andel besvarade samtal var 94 procent 
i mars 2014. Motsvarande siffra för landet var 91 %. p

Väntetid till läkarbesök i primärvården
Mätning av väntetid till läkarbesök inom primärvården har 
fram till våren 2014 gjorts manuellt 2 gånger per år. Under 
våren 2014 har mätmetoden automatiserats och mätningar 
görs från och med juli månadsvis. 

Andel patienter som fått läkarbesök inom 7 dagar i juli var 
88 % i Dalarna. Motsvarande siffra för landet brukar vid de 
manuella mätningarna ligga på drygt 90 %. Vid den senaste 
manuella mätningen i Dalarna (oktober 2013) uppnåddes 
vårdgarantin för 83 % av läkarbesöken. Det förbättrade re-
sultatet bör tolkas med försiktighet då mätningarna avser 
olika perioder (juli resp oktober). Dessutom har mätmetoden 
nyligen förändrats och felregistreringar kan fortfarande före-
komma. 
45 % av VC i Dalarna klarade i juli av vårdgarantin för minst 
90 % av patienterna.
Jämförelse med rikssnitt kan inte göras då alla landsting ännu 
inte mäter varje månad.

Vårdgarantiuppfyllelse specialiserad vård (90 och 90)
15 % av specialiteterna hade en vårdgarantiuppfyllelse på 

100 % för första besök den 31 juli 2014.
Ingen specialitet hade en vårdgarantiuppfyllelse på 100 % för 
operation/behandling den 31 juli 2014.
40 % av specialiteterna klarade kömiljarduppfyllelse till 
minst 70 % för förstabesök den 31 jul 2014
9 % av specialiteterna klarade kömiljarduppfyllelse till minst 
70 % för operation/behandling den 31 juli 2014 
¢

Kostnadseffektivitet  
För att hitta kostnadseffektiva verksamhetslösningar och ge 
en referens till hur Dalarna ligger i kostnadsnivå jämfört med 
andra landsting används utvalda mått i SKL-jämförelse, KPP 
och NYSAM. Målet är att vara bättre eller minst lika bra som 
jämförbara landsting inom områdena primärvård, speciali-
serad somatisk respektive psykiatrisk vård. I delårsbokslutet 
kan vi konstatera att Dalarnas totalkostnad per invånare 2013 
är lägre än Gävleborgs, men ca 3,5 % högre än Västman-
lands. Dalarna ligger på andra plats på Primärvård och Psy-
kiatri, medan kostnaden för somatisk vård är högre i Dalarna 
än i de båda andra landstingen. ¢

Övrigt 
För att säkerställa ett långsiktigt och systematiskt arbete 
med ständiga förbättringar, är verksamhetschefer och första 
linjens chefers med grundläggande kunskaper i förbättrings-
arbete mycket viktigt. Under vården 2014 har 20 försa linjens 
chefer har fullföljt grundläggande utbildning i Förbättrings-
kunskap.

För att en god och jämlik hälsa ska uppnås behövs en häl-
sofrämjande hälso - och sjukvård. Alla vårdcentraler i länet 
har under våren 2014 utformat handlingsplan för hälsofräm-
jande och sjukdomsförebyggande arbete. 
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Tandvårdsnämnden
Tandvårdsförvaltningen
Måluppfyllelse aug 2014

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos
Högkvalitativ och tillgänglig tandvård. p
Utveckla den förebyggande tandvården. 
Pris i medelnivå ur ett nationellt perspektiv. 
Frisktandvården är viktig att utveckla för att på det 
viset hålla en god tandstatus och hålla kostnaderna 
nere för individen.

¢

 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Tillgängligheten till tandvård har av och till varit ifrågasatt 
under året och då gällande Folktandvårdens verksamhet 
och det s k sistahandsansvaret. Strategiskt väl avvägda 
utbudspunkter finns, men under delar av året har det varit 
svårt att bemanna vissa kliniker och då företrädesvis i 
glesbygd. I nuläget finns dock i princip inga vakanta tjänster 
inom Folktandvården och privattandvården fungerar väl, men 
den omfattande utväxling som skett av erfarna tandläkare 
mot mindre erfarna har lett till minskad produktivitet. 
Införandet av skiftgång samt användandet av mobil klinik 
har på vissa orter ökat tillgängligheten till tandvård. 
Tillgänglighetsproblem har av och till uppkommit lokalt 
men då utifrån särskilda omständigheter, omständigheter 
vi inte kunnat planera för. Utvecklingen av såväl den 
unga som vuxna befolkningens tandhälsa är fortsatt god 
och de förebyggande åtgärder som ges utifrån upprättade 
vårdprogram har haft önskvärd effekt. Tandvårdstaxan i 
Folktandvåden följer de nationella referenspriserna vilket 
flertalet av de offentliga aktörerna inom tandvården också 
tillämpar. Frisktandvårdskonceptet inom Folktandvården 
Dalarna har inte utvecklats i önskvärd takt. Orsaken till 
detta har varit bemanningssituationen och de svårigheter 
denna medfört att ta hand om patienterna på det sätt som 
ett frisktandvårdsavtal kräver. Då bemanningen avsevärt 
förbättrats kommer marknadsföring av frisktandvård att 
göras under kommande år.

Verksamhetsmål
Folktandvården följer regelbundet graden av måluppfyllelse 
via sina nyckeltal kopplade till gjord verksamhetsplanering. 
Målen för såväl de ungas som de vuxnas tandhälsa har 
till största delen uppnåtts. Glädjande är också att målen 
för de särskilda patientgrupperna, en verksamhets som 
Folktandvården varit kontrakterad för, också nåtts på ett 
kostnadseffektivt sätt. Tyvärr har sjukfrånvaron ökat under 
året och därmed kommer vi sannolikt inte att kunna nå målet 
om 14 dagars sjukfrånvaro per anställd och år. Generellt sett 
har målen för verksamheten till största delen uppnåtts, detta 
trots en omfattande generationsväxling bland behandlare och 
svårigheter att rekrytera personal.
(för mera detaljerad måluppfyllelse, se bilagor)
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Centralt: Av 19-åringarna skall 75 
% ha högst 4 skadade och/eller 
fyllda tandytor (DFS<4) och 67 
% skall ha intakta approximalytor 
(DFSa=0

Aktiviteter: Vårdprogramför barn och ungdomar. 
Tidig identifiering av riskpatienter

Resultat/bevis: DFS<4=78,3 % DFSa= 71,2%

Att gå vidare med: Revidera våra riktlinjer 
kontinuerligt

Centralt: Andel vuxna i R2 i 
riskgrupp 1-3 skall vara minst 45 
%

Aktiviteter: Utveckla verktyget R2

Resultat/bevis: 32,4 % 

Att gå vidare med: R2 signalerar idag inte i alla 
lägen rätt värden. Utvecklingsarbete pågår

Centralt: Erbjuden tid barn /
kariesrisk. Mål riskgrupp1<30 
min, riskgrupp2<60 min, riskgrupp 
3<90 min

Aktiviteter: Utveckla teamtandvården, öka 
förståelsen för rimlig tidsförbrukning i relation till 
gällande tandhälsa och ekonomiska förutsättningar

Resultat/bevis: 42,1min, 64,2 min, 103,3 min

Att gå vidare med: Informera och utbilda 
verksamhetschefer, utvärdera i vilken omfattning 
asylbarn påverkar resultatet 

Centralt: Andel vuxna 
patienter som betalar enl H/S:s 
avgiftssystem. Mål 6 %

Aktiviteter: Utökat stöd till kliniker med höga 
värden och vårdtyngd 

Resultat/bevis 5,5 %

Att gå vidare med: Analysera de stora skillnader 
som föreligger mellan olika kliniker

Centralt: Erbjuden vårdtid inom 
barn- och ungdomstandvården i 
förhållande till antalet fullständigt 
behandlade barn- och ungdomar 
3-19 år. Mål 1 timma/fullständigt 
behandlad
:

Aktiviteter: Information om rimlig tidsförbrukning i 
relation till utförda åtgärder

Resultat/bevis: 80,8 min

Att gå vidare med: Analysera olika klinikers utfall 
i relation till bemanning och aktuell tandhälsa, 
analysera andelen asylbarn

  

Måluppfyllelse Folktandvården
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Centralt: Ersättning för ortodonti i 
allmäntandvård i förhållande till tid 
som nyttjats. Mål 1200kr/timme
:

Aktiviteter: Produktionsplanera ortodonti i 
allmäntandvård

Resultat/bevis: 1095kr/tim

Att gå vidare med: Se över gällande prissättning

Centralt: Total personalkostnad 
i förhållande till total intäkt 
vuxentandvård. Mål <100%

Aktiviteter: Taxeutbildningar och 
produktionsplanering

Resultat/bevis: 97 %

Att gå vidare med: Utveckla teamtandvården och 
våra arbetsorganisationer

Centralt: Minst 98 % av alla barn 
och ungdomar 3-19 år skall välja 
Folktandvården för sin tandvård.
:

Aktiviteter: Fortsätta marknadsföra 
Folktandvården som det bästa alternativet genom 
en hög kvalitet i omhändertagandet

Resultat/bevis: 97 %

Att gå vidare med: Analysera varför någon klinik 
tappar flera barn än övriga

Centralt :Av 19-åringarna på väg 
över till vuxentandvården skall 
90% fortsätta vara kunder hos 
Folktandvården.
:

Aktiviteter: Utveckla informationen till 19-åringar 
på väg över till vuxentandvården

Resultat/bevis: 88 %

Att gå vidare med: Erbjuda frisktandvård
Centralt: Av länets 20-29-åringar 
skall en marknadsandel om minst 
75% eftersträvas.
:

Aktiviteter: Erbjuda frisktandvård och informera 
om aktuellt tandvårdsstöd

Resultat/bevis: 81,5%

Att gå vidare med: Utreda hur många som avstår 
helt från tandvård av olika skäl

Centralt: Av den övriga vuxna 
befolkningen skall minst 50 
% vara patient/kunder hos 
Folktandvården.

Aktiviteter: Informera allmänheten om vilka 
möjligheter vi har att ta emot nya patienter

Resultat/bevis: 42,1%

Att gå vidare med: Aktiv rekrytering
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Centralt: Antal dagar för 
utveckling skall vara 3 dagar per 
år och anställd.
:

Aktiviteter: Viss återhållsamhet har skett utifrån 
budgetdirektiv

Resultat/bevis: 1,52 dagar

Att gå vidare med: Utbilda utifrån verksamhetens 
behov

Centralt: Sjukfrånvaron per 
anställd och år skall vara högst 14 
dagar.
:

Aktiviteter: Se över i vilken omfattning 
långtidssjukskrivning av enskilda personer påverkat 
utfallet

Resultat/bevis: 13,7 dagar

Att gå vidare med: Analysera orsaker
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Centralt: Kostnadstäckningen 
skall vara 100 %
:

Aktiviteter: Långtidssjukskrivning samt en person 
med lönebidrag som varit svår att sysselsätta har 
påverkat resultatet. Försöka förebygga att detta 
upprepas

Resultat/bevis: 93 %

Att gå vidare med: Se över bemanningen
Centralt: Kostnaderna för garanti 
omgörning skall ej överstiga 1,0 
% av den totala omsättningen
:

Aktiviteter: Fortsätta arbeta utifrån den 
kvalitetssäkring som regelbundet görs

Resultat/bevis: 1,14 %

Att gå vidare med: 
Centralt: Antalet sjukdagar per 
anställd och år skall vara högst 7 
dagar
:

Aktiviteter: Analysera varför det höga sjuktalet 
uppkommit. Långtidssjukskrivning hos en person 
tycks vara orsaken

Resultat/bevis: 1,8 dagar

Att gå vidare med: Försöka förhindra uppkomsten 
av sjukdom som är av långtidskaraktär

Centralt: Antalet utbildningsdagar 
per årsarbetare skall som mål 
vara 3 dagar per år
:

Aktiviteter: Se över vilka utbildningar som krävs 
vid införandet av ny teknik

Resultat/bevis: 0,63 dagar

Att gå vidare med: Informera om värdet av 
utbildning

Måluppfyllelse Folktandvården TT
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Centralt: Antalet 
färdigbehandlade patienter inom 
specialisttandvården i förhållande 
till antalet inkomna remisser. Mål 
1:1
:

Aktiviteter: Vissa svårigheter föreligger kring 
olika tolkningar av detta. Tittar man på antalet 
nyregistrerad. Patienter/färdigbehandlade patienter 
och sätter dessa i relation till antalet remisser når 
man målet. 

Resultat/bevis: 

Att gå vidare med: Skapa enhetlighet kring 
begreppet remiss och vad en färdigbehandlad 
patient är.

Centralt: Bedömd vårdtyngd 
utifrån inkomna remisser. Grupp 
1 (allmäntandvårdsfall) Grupp 2 
(nischtandläkarfall) Grupp 3 (fall 
som kräver specialistkompetens)
Mål Grupp 1=<20%, Grupp 2<30 
%, Grupp 3>50% 
:

Aktiviteter: Ökad utbildning till och bättre 
samarbete med atv.

Resultat/bevis: 4,5 %, 17%, 78,5% 

Att gå vidare med: Stimulera till utbildning av atv

Centralt: Erbjuden vårdtid för 
ovanstående gruppering. Målet 
för grupp 1 skall vara lägre än för 
grupp 2 som i sin tur skall vara 
lägre än grupp 3.
:

Aktiviteter: Fortsätta öka förståelsen för 
resursförbrukning i relation till gällande taxa

Resultat/bevis: 82,3 tim, 916,2 tim, 4114,4 tim

Att gå vidare med: Fortsatt dialog med företrädare 
för specialisttandvården

Centralt: Högst 20 % av den 
totala arbetstiden får användas till 
FoU arbete och egen utbildning
:

Aktiviteter: Två specialister på väg att disputera.

Resultat/bevis: Svårt att få ut detta nyckeltal men 
en indikation är att ca 12 % av tiden nyttjats för 
FOU
Att gå vidare med: Fortsätta diskussionen om hur 
denna tidsredovisning skall ske.

Centralt: Utbildning till andra, 
allmäntandvården, skall utgöra 
minst 5% av totala arbetstiden.
:

Aktiviteter: Utnyttja produktionsplanering som 
verktyg för att få tiden att räcka till allt man 
förväntas göra

Resultat/bevis: Ca 4 %

Att gå vidare med: Fortsätta övertyga 
specialisttandvården om värdet av att ha en väl 
fungerande atv för att våra specialister skall arbeta 
på toppen av sin kompetens

Måluppfyllelse Folktandvården STV
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Centralt: Antalet nöjda remittenter 
skall som lägst vara 90 %
:

Aktiviteter: 

Resultat/bevis: Ingen undersökning genomförd 
2014. 2012 års resultat 89 %
Att gå vidare med: Genomföra us

Centralt: Totala intäkterna i 
förhållande till totala kostnaderna, 
kostnadstäckningsprocenten, 
skall vara 100 %
:

Aktiviteter: Se över produktionsplaneringen

Resultat/bevis: 94 %

Att gå vidare med: Bemanna verksamheten efter 
verksamhetens behov

Centralt: Antalet sjukdagar per 
anställd och år skall vara högst 14 
dagar
:

Aktiviteter: Analysera bakom liggande orsaker.

Resultat/bevis: 12,2 dagar

Att gå vidare med: Se över nuvarande 
arbetsorganisation

Centralt: Antalet utbildningsdagar 
per årsarbetare skall som mål 
vara 5 dagar per år
:

Aktiviteter: Se vilka utbildningar som gåtts i 
relation till verksamhetens behov

Resultat/bevis: 3,86 dagar

Att gå vidare med: Informera om värdet av 
utbildning och ständiga förbättringar
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Tandvårdsnämnden
Beställarenhet för tandvård
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos
Tandvårdsstödet ska erbjudas till alla berörda i 
Dalarna. p
Munhälsobedömningar ska genomföras i samverkan 
med länets kommuner. 

mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Tandvårdsstödet fungerar bra. Landstinget Dalarna ligger 
bland de främsta i landet i att nå ut till befolkningen och 
dessutom till en låg kostnad i förhållande till många andra 
landsting.

Uppskattningsvis är det ca 4 % av Dalarnas vuxna (20 år 
och äldre) befolkning som har möjlighet att få del av det 
särskilda tandvårdsstödet. Verksamheten beräknas klara 
uppsatta mål, förutom det nya tandvårdsstödet för personer 
med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det tar tid 
innan informationen har nått ut till allmänhet, tandvård och 
sjukvård. Tandvård vid funktionsnedsättning beräknas inte 
vara i full verksamhet förrän tidigast vid slutet av 2015. 

En fullständig redovisning av måluppfyllelsen kan göras 
först vid årets slut.
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Kultur- och bildningsnämnd
Kultur- och  
bildningsförvaltningen
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos

De landstingsfinansierade kulturverksamheterna 
ska möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett 
kulturutbud i hela Dalarna



Landstinget ska i samverkan med länets kommuner 
sträva efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet 
att delta i ett kulturarrangemang per läsår



Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade 
Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska 
stärkas p
Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet 
ska stärkas p
Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas 
kompetenser vid utbildningar p
 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Kultur- och bildningsförvaltningen, inklusive de 
verksamheter som ingår i samverkansmodellen eller på 
annat sätt erhåller stöd från Kultur- och bildningsnämnden, 
genomför mycket stor aktivitet sett över ett år. 
Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 
2013 visar att 287.508 besökte de 1.436 aktiviteterna 
i form av föreställningar, konserter, utställningar samt 
programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton 
kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 
19 % som barn och ungdom upp till 18 år.

Verksamhetsmål
Nedanstående redovisning innehåller utvalda delar av 
landstingets kultur- och bildningsförvaltnings inlämnade 
berättelser för delårsbokslut per augusti 2014. Till 2014 
arbetades förvaltningens verksamhetsplan om medan målen i 
den Regionala kulturplanen är fastställda to m 2015. 

Uppdrag

De landstingsfinansierade kulturverksamheterna ska 
möjliggöra ett tillgängligt, kvalitativt och brett kulturutbud i 
hela Dalarna
Mål

Ett aktivt kulturliv och kultur 
där vi bor

Kulturskaparna kan bo och 
verka i Dalarna

Kulturen finns tillgänglig 
för alla

De landstingsfinansierade 
kulturverksamheterna med 
regionalt uppdrag arbetar aktivt 
med att sprida kultur i länet. Alla 
15 kommuner tar del av något 
kulturutbud från verksamheter 
som är finansierade via 
landstinget.

Landstingets egna tre 
folkhögskolor, stödet till de 
rörelseägda folkhögskolorna 
samt till ideella, idéburna 
organisationer och studieförbund 
med verksamhet på olika orter 
i länet gör det lätt att få tillgång 
till kultur i länet

Exempel på projekt för att 
professionella kulturskapare ska 
ges ökat stöd genom samverkan 
och fungerande infrastruktur är 
Anoda Barnbildcenter och Site-
Kick Dalarna. 

Ett samtal förs med 
Säters kommun, Iaspis 
(Konstnärsnämnden) och 
Svenska institutet kring 
möjligheterna att etablera en 
Artists i Residensverksamhet 
inom alla kulturgenrer i 
Konstpaviljongens byggnad, 
bredvid Mentalvårdsmuseet i 
Säter. I samarbetet ingår även 
fastighetsbolaget Klövern och 
Skonbo AB 

Exempel på aktiviteter som görs 
för att alla ska ha lika rättigheter 
och möjligheter att ta del av 
kultur är tex syntolkning på 
biografer eller  Länsbiblioteket 
som bidrar till att kulturen 
finns tillgänglig för alla genom 
att komplettera kommun-
bibliotekens medier på andra 
språk än svenska.

Även Film i Dalarnas 
filmfestivaler samt 
Länsbibliotekets Läsfrestival 
gör att kultur finns tillgänglig 
för alla.

Även de i våras beviljade 
projektbidragen vänder sig 
till att möjliggöra för fler att 
ta del av kultur och bildning. 
Nämnas kan projekten Mäklare 
för gränssnittet kultur och 
hälsa, Föreningsbibliotek 
för läsfrämjande insatser 
och Friskvårdsaktiviteter för 
funktionsnedsatta.
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Uppdrag

Kulturaktiviteter för barn och ungdom är prioriterade
Mål

Kultur på barn och ungas 
villkor

Målet för projektet Kultur 
Hjärta Skola är att hitta 
fungerande arbetssätt där unga 
ges reellt inflytande att styra sitt 
kulturutbud och eget skapande. 
Hittills har sju kommuner 
infört elevkulturombud. 
En utbildning för att stärka 
Dalarnas nya elevkulturombud 
sker 16 september på Dalarnas 
museum. Projektets andra 
delaktighetskonferens genomförs 
den 19 november i Borlänge. 

Till den kurs om 7,5 poäng 
som startat i samarbete med 
Högskolan Dalarna finns för 
närvarande 22 antagna från hela 
landet.

Film i Dalarna arbetar aktivt 
för barn och ungdom genom 
t ex festivaler, filmvisningar, 
filmläger eller genom 
att inspirera pedagoger 
och uppmuntra länets 
kommuner att söka Svenska 
Filminstitutets regionala stöd 
till filmverksamhet i skolan, 
”skolbiostöd”.

Länsbibliotek Dalarna 
arrangerade för fjärde året 
Läsfrestivalen med tusentals 
unga besökare. I år med speciellt 
fokus på barn med annat 
modersmål än svenska.

24 skolor har fått över 200 
inramade grafiska verk i 
samarbete med Dalarnas 
museum och Statens konstråd.

Från projektbidragen beviljades 
projekt som riktade sig mot barn 
och unga, bl a Hip hop i hela 
Dalarna, Kultur möter idrott, 
Popkollo Falun och Kulturläger 
för tjejer. 

Uppdrag

Landstinget ska i samverkan med länets kommuner sträva 
efter att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i ett 
kulturarrangemang per läsår

Kultur- och bildnings enheter 
samverkar med länets kommuner 
om att ge möjlighet till att delta i 
olika kulturarrangemang.  

Inom projektet Anoda 
Barnbildscenter pågår projekt i 
de fem pilotkommunerna, bl a 
ett kring animation tillsammans 
med Film i Dalarna.  

Film i Dalarna uppmuntrar 
länets kommuner att arbeta med 
Skolbio. Skolbion är ett viktigt 
exempel på en verksamhet som 
bidrar till elevernas bildspråkliga 
utveckling.

Musik i Dalarna och Dalateatern 
turnerar med skolföreställningar 
i länet. Även Dalarnas museum 
vänder sig med verksamhet till 
länets kommuner.

Landstinget Dalarna underlättar 
arbetet med att ge barn och 
ungdomar möjlighet till 
kulturarrangemang genom att 
erbjuda Kulturbuss till länets 
barn. 
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Uppdrag

Folkrörelserna och de ideella krafternas betydelse ska 
stärkas

Till 2014 har riktlinjerna för 
stödet till de ideella, idéburna 
organisationerna förändrats. 
Dialoger genomförs med ett 
antal av de organisationer som 
söker stöd hos landstinget. 
Arbete pågår ständigt med att 
utarbeta metoder för att stärka 
folkrörelserna och de ideella 
krafternas betydelse. 

I maj genomfördes en 
dialog mellan landstinget, 
studieförbunden och länets 
kommuner med temat ”Mera 
gjort med bättre samspel”. Hur 
verksamheterna kan samspela 
för att utveckla arbetet med 
att stärka folkhälsan, arbetet 
med att öka bildningsnivån, 
delaktigheten i samhällslivet 
samt för att utveckla 
arrangörsskapet i det lokala 
kulturlivet.  

Inför 2014 har nya riktlinjer 
för projektstöd antagits. Vid 
den första utlysningen kom 75 
ansökningar in och 20 projekt 
beviljades bidrag.

Uppdrag

Kulturens och bildningens roll inom folkhälsoarbetet ska 
utvecklas
Mål

Kulturen finns tillgänglig 
för alla

Kultur skapar regional 
utveckling

Fornby folkhögskola 
genomförde en helt ny 
halvtidskurs ”Textil för kropp 
och själ” med inriktning på att 
utveckla hela människan med 
textilt arbete som verktyg.

Funkiskursen vid Malungs 
folkhögskola tar emot 
intellektuellt funktionshindrade.

Vid Mora folkhögskola finns 
kursen Autism – ett annorlunda 
sätt att tänka för de som vill 
lära mer om människor med 
funktionsnedsättningen Autism 
eller andra neuropsykologiska 
funktionsnedsättningar. 

Inkludera mera är ett projekt 
där Mora folkhögskola 
anordnat och deltagit i 
aktiviteter som syftar till ett 
mer inkluderande samhälle. 32 
folkhögskolor är involverade 
genom FOLC och med medel 
från Allmänna arvsfonden. 
Projektet Anpassad IT – en 
väg till digital delaktighet 
för Mora folkhögskola 
deltar med kursverksamhet 
för funktionshindrade och 
stödpersoner.

Alla tre folkhögskolor 
samarbetar med 
Arbetsförmedlingen och tar 
emot arbetslösa ungdomar inom 
satsningen för studiemotiverande 
folkhögskolekurser (SMF)
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Uppdrag

Landstinget ska ta till vara folkhögskolornas kompetenser 
vid utbildningar

I samarbete med landstingets 
avdelning för Hälsofrämjande 
och Finsam i Falun ansvarar 
Fornby folkhögskola från 
och med augusti för ett 
utvecklingsprojekt Grön 
rehabilitering. Verksamheten 
syftar till att erbjuda personer 
med långvarig stressrelaterad 
psykisk och /eller fysisk ohälsa, 
med eller utan anställning, att i 
naturmiljöer och genom social 
och fysisk aktivering stödja 
till att förbättra sina förmågor 
att inleda en arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

Även andra personer inom 
förvaltningen ingår på olika 
sätt inom utbildningar i 
landstinget Dalarna, t e x i 
Chefsutbildningen eller vid 
Funktionsdagar för landstingets 
ekonomer.

Kultur och bildnings-
förvaltningen har stor potential 
för att ingå i eller genomföra 
utbildningsinsatser inom 
landstinget.
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Fastighetsnämnd
Landstingsfastigheter 
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

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



Förvalta landstingets fastigheter kostnadseffektivt. 
Genomföra investeringar i fastigheter utifrån patienters 
och verksamheters behov – utifrån givna förutsättningar 
och med effektivt utnyttjande av egna och tilldelade 
resurser.

p

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



 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    

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

Politikens inriktning och uppdrag till fastighetsförvaltningen 
framgår av landstingets verksamhetsplan för åren 2014-2017. 
Uppdraget finns sammanfattat under punkterna 1-4 nedan. 
Kopplat till uppdragen finns även effektmål och utfallsmått 
angivna.

Målupp-
fyllelse 

Prognos
Uppdrag från Landstingsplanen 2014

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

Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   
Totalindex >57
Hyresgästenkät 
genomförs 
vartannat år

Nästa mätning 
hösten 2014

.

Totalindex 57
(2010; 57)

2. Förvalta Landstinget Dalarnas fastigheter 
kostnadseffektivt.
Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   

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

5,68 % 5,68 %

   

Kostnads-
effektivitet 
= resultat på 
fastighets-
förvaltningen 
minst enligt 
budget/ plan =
100 %

100 %
(18,7 mkr)

107 %
(20 mkr)

   p

Vakanser = total 
area för outhyrda 
lokaler i procent 
av uthyrningsbar 
area = 
< 5 %

5,8 % 5,6 %

3. Genomföra investeringar i fastigheter utifrån 
patienter och verksamheters behov – utifrån 
givna förutsättningar och med effektivt 
utnyttjande av egna och tilldelade resurser.
Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   p
Fastighets-
investeringar  = 
308 mkr

70%
 216 mkr

86 %
274 mkr

4.

Landstingsfastigheter ska fortsatt vara ledande 
i ett nationellt perspektiv gällande energi/
miljöeffektiv drift och all el som köps in, ska 
komma från förnyelsebara energislag.
Mål 2014 Prognos 2014 Utfall 2013

   

Behålla en 
tätposition bland 
landstingen vad 
gäller; Energi-
förbrukning Redovisas april 

2015
Nr 2 2013
Nr 2 2012

   
Media-
kostnader (el, 
värme o vatten)

Redovisas april 
2015

Nr 2 2013
Nr 2 2012

   p Skötsel-
kostnader

Redovisas april 
2015

Nr 6 2013
Nr 5 2012

   
Drift kostnader 
(totalt exkl 
LFU)

Redovisas april 
2015

Nr 2 2013
Nr 3 2012

   

Energi-
förbrukning =
kWh/kvm =
164

164 
 se kommentar 

nedan

168 

   
El till 100% från 
förnyelsebara 
energislag

50% svensk 
vindkraft
50% vatten

50% vind 
50% vatten

 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
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Den av Fastighetsnämnden i april 2011 fastställda 
energiplanen tar sikte på en energiförbrukning (värme och el) 
på 150 kWh per kvm vid utgången av år 2020.  Nedbrutet per 
år är målet att energiförbrukningen ska minska med minst 1,7 
procent årligen. 
Hittills i år är det minskningar på både el och värme. 
Januari till augusti har värmemässigt varit ca 83 % av ett 
sk normalår. Prognosen är fortfarande att förbrukningen 
kommer att minska enligt plan.
Jämförelsetalen för landstingets fastighetsförvaltningar 
2013 har nu publicerats. Landstingsfastigheter ligger, 
glädjande nog, fortsatt mycket bra till. Energiförbrukning, 
totala kostnader för media (el, värme och vatten) samt 
driftkostnader ligger vi på en hedrande andraplats i landet. 
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Servicenämnd
Landstingsservice
Måluppfyllelse

Uppdrag från Landstingsplanen 2014
Målupp-
fyllelse 

Prognos
Tillhandahålla och utveckla sjukvårdsspecifik service, 
som tar sin utgångspunkt i respekt för patienterna p
Systematiskt utvärdera och ansvara för den för 
koncernen mest effektiva driftsformen. 
Verksamheten ska drivas resurs- och miljöeffektivt, 
energisnålt samt tillhandahålla god kvalitet och service. 

 mål uppfyllt    p mål delvis uppfyllt       ¢ mål ej uppfyllt    
Målen för Landstingsservice verksamhet utifrån Landstings-
planen har till stora delar uppfyllts under årets två första 
tertial. 

Aktiviteter som pågår för att utveckla den sjukvårdsspecifika 
servicen är att Landstingsservice planerar för att 
implementera vårdnära servicetjänster inom ramen 
för projektet ”Mer tid för patienten”. Materiel- och 
textilförsörjningen har också utökats på Falu lasarett. 

Ansvaret för driftsformen av våra servicetjänster 
utvärderas kontinuerligt genom benchmarking och andra 
utredningsberäkningar. Landstingsservice har exempelvis 
återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi, 
insourcat transportuppdrag till vår egen förvaltning och en 
översyn av den egna bevakningsverksamheten pågår.

Att det tredje övergripande målet är uppfyllt får förvaltningen 
bekräftelse på genom fortsatt ISO-certifiering inom både 
miljö och kvalitet efter extern revision.

Verksamhetsmål
Personalperspektivet
Strategiska målområden: Nöjda, kompetenta och friska 
medarbetare
Framgångsfaktor: Engagerat ledarskap/medarbetarskap, mål-
och utvecklingssamtal, systematiskt arbetsmiljöarbete

Mål Kommentar Mål-
uppfyllelse

NMI 75% Senaste mätning 76% 
(2012). 

Sjukfrånvaro (total) 
5,0%

Sjukfrånvaron uppgår 
till 7,2%. ¢

Sjukfrånvaro 
(korttid) 3,2

Sjukfrånvaron uppgår 
till 2,9% 

Alla medarbetare 
ska ha minst två 
individuella mål.

Nytt mål- och 
utvecklingssamtal 
implementeras 2014.

p

Ekonomiperspektivet
Strategiska målområden: God ekonomisk hushållning, 
utvecklad uppföljning, överenskommen prissättningsmodell
Framgångsfaktor: Ordning och reda, kostnads- och 
intäktmedvetenhet, säkerställd avtalsprocess

Mål Kommentar Mål-
uppfyllelse

Resultatindex 1,01 Resultatindex uppgår till 
1,02 

Budgetföljsamhet 
97%

Budgetföljsamheten 
uppgår till 98%. Flera 
tillkommande uppdrag 
har ej varit budgeterade.



Säkerställd 
avtalsprocess

Genomlysning och 
översyn av våra 
servicefunktioner pågår.

p

Kundperspektivet
Strategiska målområden: Nöjd kund, tydliga och 
kommunicerade avtal
Framgångsfaktor: Rätt service och bemötande, 
kundkontaktsorganisation, serviceråd och styrgrupper

Mål Kommentar Mål-
uppfyllelse

Nöjdkundindex 
(NKI) 90%

Senaste mätningen 
71% (2013). En 
ny kundkontakts-
organisation utformas 
under året. Mätningen 
för 2014 genomförs 
under årets sista kvartal. 

¢

Tydliga och 
kommunicerade 
avtal.

Ett nära samarbete 
med våra kunder sker 
förutom i det inrättade 
Servicerådet i respektive 
styrgrupp för Tandvård, 
Landstingsfastigheter 
och Hjälpmedel. Under 
året sker kontinuerlig 
uppföljning och 
avstämning av våra 
servicetjänster. 





Produktionsperspektivet
Strategiska målområden: Processorienterat arbetssätt, 
produktionsuppföljning, minskad miljöpåverkan
Framgångsfaktor: Tydliga processbeskrivningar, interna 
nätverk via kompetensansvariga, ökad miljömedvetenhet

Mål Kommentar Mål-
uppfyllelse

Beskrivning av 
verksamhetens 
processer

Under 2014 har arbetet 
fortgått, beskrivning 
av gränssnitten har 
påbörjats.

p

Städ – 
avverkningsgrad 
347 kvm/h

Avverkningsgraden 
uppgår till 356 kvm/h. 

Tvätt – 
leveranssäkerhet 
98,0%

Leveranssäkerheten 
uppgår till 97,0%. p

Tvätt – Kg tvätt/
mantimma 25,0

Kg tvätt/mantimma 
uppgår till 24,3. p

Boende – 
beläggningsgrad 
80%

Beläggningsgraden 
uppgår till 62%. ¢

Fastighetsteknik – 
förebyggande 
underhåll/totalt 
antal uppdrag 50%

Det förebyggande 
underhållet uppgår till 
48% av det totala antalet 
uppdrag.

p

Yttre transport –
Minskade körmil  
-10% (jmf 2013)

Minskade körmilen 
uppgår till -20,8%. 

Miljö – 
minskad pappers-
förbrukning med   
-10%.

Minskningen av 
pappersförbrukningen 
uppgår till -12,3%. 

Utveckling-/lärandeperspektivet
Strategiska målområden: Arbeta behovsstyrt och 
flexibelt, utveckla sjukvårdsnära tjänster (VNS), förankrat 
verksamhetssystem
Framgångsfaktor: Behovsanpassad utbildningsplan, ständiga 
förbättringar genom avvikelse- och förbättringsrapportering, 
aktivt delta i det nationella Servicenätverket Best Services 
benchmarkingprogram.

Mål Kommentar Mål-uppfyllelse
Intern 
chefskompetens-
utveckling under 
totalt nio tillfällen 
per år.

Målet är uppfyllt. 
Programmet har varit 
en framgång för de 
fastslagna direktiven 
inom förvaltningen.



Goda resultat 
i nationella 
mätningar i 
jämförelse med 
övriga landsting. 

Landstingsservice 
fick kvitto på att vi är 
konkurrenskraftiga i 
jämförelse med andra 
landsting vid den årliga 
benchmarkingen. 
Exempelvis rankas 
tvätteri-, lokalvårds- och 
personalmåltidprocessen 
alla topp sju av upp emot 
39 sjukhus. 



Måluppfyllelse 2010 - Delårsrapport 2, bilaga till LD10/02130



 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum 2014-11-10  Sida 1 (4) 
Ekonomienhet    Dnr LD14/01315 
    Uppdnr 889 

 

 
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 
   

 

 

 2014-11-10 Landstingsstyrelsen 
 2014-11-24--25 Landstingsfullmäktige 
  
  
  

Budget 2015. Finansplan 2015-2018 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Finansplan för åren 2015-2018 och budget för 2015 enligt bilaga b 
godkänns. 

2. Driftbudgetramar 2015 till styrelser och nämnder fördelas enligt bilaga 
c. 

3. Investeringsramar beviljas för år 2015 med 355 mkr för 
fastighetsinvesteringar och med 241mkr för övriga investeringar enligt 
bilaga d.  

4. Med åberopande av synnerliga skäl justeras det ackumulerade 
underskottet ned med 560 mkr till 243 mkr.  

5. Partistöd 2015 beviljas med totalt 10 987 600 kr varav 10 procent 
utgör grundstöd. 

6. Åtgärdsplan för ekonomi i balans inom hälso- och sjukvården ska 
presenteras till landstingsfullmäktige i juni 2015. 

 

Sammanfattning 

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2015-2018 samt budget för 
2015. 

Skatteintäkter har beräknats utifrån en oförändrad skattesats på 11,16. Det 
budgeterade resultatet är ett överskott på 96 mkr, vilket innebär en ökning 
av det egna kapitalet med motsvarande belopp. 

Investeringsramarna är i princip oförändrade jämfört med beslutet i juni. Ett 
definitivt beslut om ianspråktagande av investeringsutrymmet behöver dock 
avvakta i förhållande till pågående genomlysning av hälso- och sjukvården.  

Med åberopande av synnerliga skäl föreslås att det ackumulerade 
underskottet justeras ned med 560 mkr som en beräknad effekt av 
införandet av nytt kostnadsutjämningssystem. 

Resultaten i budget- och planförslaget tillsammans med prognostiserat 
resultat 2014, 369 mkr, innebär att det justerade ackumulerade 
underskottet, 243 mkr, återställs 2017.   

Partistödet 2015 föreslås uppgå till 10 987 600 kr varav 10 procent utgör 
grundstöd. 
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För landstingets revisorer har räknats med en oförändrad budgetram 2015 
jämfört med 2014, på 5,7 mkr. 

Fullmäktige beslutade i juni att uppdra till landstingsstyrelsen att till 
fullmäktiges sammanträde i november ta fram en åtgärdsplan för ekonomi i 
balans utifrån finansplan och budget 2015. Ett sådant arbete är påbörjat och 
främst med en omfattande genomlysning av hälso- och sjukvården där 
målet är att senast i juni 2015 presentera en handlingsplan för politiskt 
ställningstagande. För övriga förvaltningar ligger de krav på besparingar 
som beslutades i fullmäktige i juni kvar och för flertalet har handlingsplaner 
presenterats.   

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Finansplan 2015-2018 och budget 2015 

c) Driftbudgetramar 2015 

d) Investeringsramar 2015  

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

De ekonomiska förutsättningarna i finansplanen baseras på en oförändrad 
utdebitering, 11,16, samt Sveriges kommuners och landstings prognoser för 
skatteunderlagsutveckling och löne- och prisutveckling.  

Finansplanen omfattar ekonomisk plan för åren 2015-2018 samt budget för 
2015. I finansplanen redovisas drift-, investerings-, resultat-, balans- och 
finansieringsbudget. Skatteintäkterna har beräknats utifrån oförändrad 
skattesats, 11,16. Det budgeterade resultatet 2015 är ett överskott på 96 
mkr, vilket i sin tur innebär en ökning av det egna kapitalet med 
motsvarande belopp.  

Investeringsramarna är i princip oförändrade jämfört med beslutet i juni. Ett 
definitivt beslut om ianspråktagande av investeringsutrymmet behöver dock 
avvakta i förhållande till pågående genomlysning av hälso- och sjukvården. 
Det innebär att beslut kan tas under våren 2015. Partiella beslut kommer 
dock att tas för de objekt som beräknas nödvändiga oberoende av 
pågående genomlysning.  

Landstinget har sedan införandet av balanskravet år 2000 haft svårigheter 
att hantera kostnadsutvecklingen och detta har lett till ett samlat underskott 
på 803 mkr t o m 2013. Med de budgeterade resultaten 2015-2018 samt det 
prognostiserade resultatet 2014 återställs inte det ackumulerade 
underskottet. En betydande orsak till de uppkomna underskotten är utfallet i 
kostnadsutjämningssystemet åren 2006-2013.  
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En parlamentarisk kommitté har haft i uppdrag att utvärdera och utreda 
systemet. Utredningskommittén föreslog en förändring bl a med hänvisning 
till att konstruktionen av hälso- och sjukvårdsmodellen i systemet inte 
bedömdes spegla sjukvårdsbehovet inom de enskilda landstingen på ett 
rättvisande sätt. Beslut om nytt utjämningssystem, med föreslagen 
förändring av hälso- och sjukvårdsmodellen, togs av riksdagen i december 
2013 att gälla fr o m 2014. Det nya kostnadsutjämningssystemet ger för 
landstingets del 136 mkr i bidrag i år, att jämföra med tidigare år när 
landstinget varit bidragsgivare.  

Kostnadsutjämningssystemet och dess sjukvårdsmodell har till uppgift att 
justera för att landstingens kostnader för hälso- och sjukvård varierar på 
grund av olikheter i befolkningsvolym och sammansättning, åldersfördelning 
samt sjukdomsförekomster. Landstinget har för närvarande en överkostnad 
(ca 200 mkr) jämfört med liknande landsting (t ex Värmland) vilket påverkar 
landstingets ekonomi negativt och äventyrar möjligheten att återställa 
underskott. I den ekonomiska strategin för kommande planperiod är 
målsättningen att sänka kostnaden till en nivå i paritet med liknande 
landsting. För att återställa hela det ackumulerade underskottet krävs dock 
att verksamheterna klarar att genomföra en kostnadsreducering med 
ytterligare 150 mkr, utöver vad som ingår i den ekonomiska strategin. Ett 
sådant krav ter sig orimligt och skulle på flera sätt äventyra möjligheten att 
erbjuda en patient- och kvalitetssäker samt tillgänglig hälso- och sjukvård.  

Mot bakgrund av införandet av nytt mer rättvisande system med 
förändringar i sjukvårdsmodellen samt verksamhetsmässiga konsekvenser 
av orimligt höga krav på kostnadsreduceringar föreslås att det 
ackumulerade underskottet justeras ned. Utfallet i systemet 2006-2013 i 
förhållande till en årlig nivå enligt bidrag 2014 motsvarar ca 1,4 miljarder kr 
mer i bidrag för landstinget. Med åberopande av synnerliga skäl föreslås att 
det ackumulerade underskottet justeras ned med 40 procent av 
nivåskillnaden mellan det nya och det gamla utfallet av 
kostnadsutjämningen. Nedjusteringen motsvarar 560 mkr och innebär ett 
justerat ackumulerat underskott på 243 mkr.   

Resultaten i budget- och planförslaget tillsammans med prognostiserat 
resultat 2014 innebär att det justerade ackumulerade underskottet återställs 
2017. 

Enligt nya bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige minst en gång 
per år besluta om nivån på det kontanta partistödet. För 2015 föreslås en 
höjning av förra mandatperiodens stöd per år med landstingsprisindex, 2,7 
procent. Vidare föreslås att 90 procent av det totala partistödet ska vara 
mandatbundet medan 10 procent ska vara ett grundstöd. Det innebär att 
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grundstödet uppgår till 122 084 kr per parti och mandatstödet till 119 143 kr 
per mandat. 

Inför kommande planperiod behöver en omfattande åtgärdsplan tas fram för 
att hantera den innevarande prognostiserade obalansen och framtida krav 
på åtgärder.  

För hälso- och sjukvården har projekten genomlysning och mer tid för 
patienten startats. Projekten är av omfattande karaktär vilket innebär att 
konkreta handlingsplaner kan presenteras först under våren 2015. Beslut 
har tagits om införande av kvalitets-, kapacitets- och produktionsstyrning. 
Därutöver har ett antal direktiv om åtgärder för att begränsa 
kostnadsutvecklingen tagits.   

För övriga förvaltningar har partiella handlingsplaner presenterats och de 
krav på besparingar som beslutades i juni ligger kvar. 

Juridik 

Enligt 8 kap 4 § kommunallagen ska landstinget varje år upprätta budget för 
nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin 
för en period av tre år.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 kommer att äga rum 2014-11-05. 

Uppföljning 

Budgeten följs upp genom delårsrapport och årsredovisning. 
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Finansiella mål och nyckeltal  

 

Bokslut 

2013

Prognos 

2014

Budget 

2015

Plan 

2016

Plan 

2017

Plan 

2018

Finansiella mål

Skattesats 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16

Årets resultat, mkr (enl balanskrav) 129 2) -62 96 142 128 65

Resultatet, enl balanskravet, ska vara 

ett överskott på minst 1% i genomsnitt 

över en fyraårsperiod av skatte- och 

statsbidragsintäkterna 1,8 -0,8 1,2 1,8 1,5 0,8

Soliditeten ska öka med minst 3 

procentenheter per år   -3 -5 -2 1 4 5

Placerade pensionsmedel ska öka 

med minst 100 mkr per år i 

genomsnitt över en fyraårsperiod 402 420 420 420 620 820

Likviditeten, exkl placerade pensions-

medel, ska fortlöpande ha en positiv 

utveckling och garantera adekvat 

kortsiktig betalningsberedskap,  mkr 201 167 66 224 222 244

Den skattefinansierade verksamhetens 

nettoinvesteringar ska till 80% vara 

självfinansierade sett över en 

fyraårsperiod, % 31 50 67 88 87 78

Nyckeltal

Skatteintäkts- och generella 

statsbidragsutveckling, % 5,2 3,3 3,5 3,4 3,3 3,0

Nettokostnadsutveckling, % 4,9 1) 5,7 0,4 2,6 3,3 3,3

Årets investeringar, mkr 472 430 596 520 520 520

Resultat att återställa, justerat ack 

underskott, mkr -243 -305 -209 -67 61 126

Soliditet inkl ansvarsförbindelse, % -150 -143 -132 -119 -106 -96

Lån vid årets slut, mkr 200 200 400 400 400 400

Amortering under året, mkr 50 0 0 0 0 0

Ansvarsförbindelse pensioner intjänad 

före 1998 inkl löneskatt, mkr 5 642 5 387 5 269 5 194 5 153 5 157

Pensionsavsättning, förmånsbestämd 

ålderspension inkl löneskatt, mkr 2 158 2 314 2 479 2 678 2 928 3 265

1) Enl resultaträkningen 2,9% = exkl hänsyn till att hemsjukvårdsverksamheten övergått till kommunerna

2) Resultatet, 129 mkr, är exkl effekt av sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden -228 mkr 
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BUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2018 

Inledning 

 
Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2014 landstingsplan och finansplan 2015-2018. I finansplanen, 
som är en del av landstingsplanen, anges de övergripande ekonomiska förhållandena för perioden 
2015-2018 samt planeringsförutsättningar och ekonomiska driftramar för styrelser och nämnder. Inför 
fullmäktige i november 2014 görs en översyn och korrigering av budget och plan utifrån nya kända 
förutsättningar, bl a nya prognoser på skatteintäkter och löne- och prisutveckling samt ny bedömning 
av landstingets ekonomiska läge. Prognos 2014, som redovisas i finansplanen, är upprättad per 
augusti.   

 

Politikens inriktning och uppdrag - ekonomi  

I landstingsplanen, LF juni § 59, anges politikens inriktning och uppdrag för landstingets ekonomi. 
Ekonomisk balans och en sund ekonomisk hushållning är avgörande för en framtida vård och välfärd 
tillgänglig för alla. Landstinget Dalarna har och ska fortsättningsvis ha en solidarisk finansierad hälso- 
och sjukvård. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en god, säker och rättvis utveckling 
av Dalarnas hälso- och sjukvård. Länets medborgare skall känna sig trygga i att skattemedlen 
används så effektivt som möjligt. 

Uppdragen är 

 Fortsatt ordning och reda i ekonomin 

 En långsiktig hållbar ekonomi ska säkerställas 

 Sociala bokslut skall kunna presenteras senast 2017 

 Framtida investeringar ska finansieras utan långsiktig upplåning 
 

För att möta framtida utmaningar är det viktigt med en stabil och stark ekonomi. Målet för Landstinget 
Dalarnas ekonomiska politik är att nå en långsiktigt stark ekonomi som lever upp till kommunallagens 
krav på god ekonomisk hushållning. Medborgarna i Dalarna ska känna förtroende för att landstinget 
använder skattemedlen på bästa och mest effektiva sätt. En grundläggande utgångspunkt är att 
verksamheter inte skall kosta mer än vad som kan finansieras med intäkter.  

 

Ekonomisk strategi och åtgärdsplan för ekonomi i balans     

En stor kvarvarande utmaning under den kommande planperioden är att balansera verksamhet och 
ekonomi. Landstingets ekonomiska restriktioner är den yttre gräns inom vilken verksamheten ska 
bedrivas och eventuella målkonflikter måste hanteras utifrån detta. Det är därför viktigt att det i 
landstingets förvaltningar skapas en god ekonomisk hushållning, vilket bland annat innebär att 
verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv i förhållande till identifierade behov. I ett 
omvärldsperspektiv skall kostnadsnivån maximalt vara på en genomsnittsnivå jämfört med liknande 
landsting.  

Den ekonomiska strategin utgår från ett koncerngemensamt fokus och ansvar för att nå framgång. 
Strategin fokuserar på översyn och effektiviseringar av främst bemannings- och utbudsstrukturer och 
modernisering av sjukvården, i kombination med ett ständigt förbättringsarbete, dels för att återställa 
det ackumulerade underskottet men framförallt för att skapa utrymme och ”spänst” i landstingets 
ekonomi inför framtida utmaningar i form av den demografiska och medicinska utvecklingen. 
Därutöver står landstinget inför ett ökat behov av investeringar, vilket i sig också ställer krav på en 
förbättrad ekonomisk kapacitet. 

Inför kommande planperiod behöver en omfattande åtgärdsplan tas fram för att hantera den 
innevarande prognostiserade ekonomiska obalansen och framtida budgeterade krav på åtgärder.  
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Åtgärdsplanens fokusområden är följande: 

Hälso- och sjukvård 

 Genomlysning av samtliga fyra divisioner, utgående från analyser av omvärld, behov och dess 
krav på en effektiv produktions- och kapacitetsstyrning, uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi 
med för hälso- och sjukvården stabila och högkvalitativa verksamhetslösningar 

 Projekt ”Mer tid till patienten”, utgående från analyser av omvärld, uppnå effektiva och stabila 
bemanningsstrukturer där sjukvårdskompetens i första hand skall riktas mot direkt 
patientomhändertagande. Projektet är ett viktigt bidrag till våra mål om attraktiva arbetsgivare 
och en ekonomi i balans.  

 Implementera metoder för kvalitets-, kapacitets- och produktionsstyrning. 

 

Övriga förvaltningar 

 Riktade krav på effektiviseringar och besparingar 

 
För hälso- och sjukvård har projekt startats avseende genomlysning och mer tid för patienten. 
Projekten är av omfattande karaktär vilket innebär att konkreta handlingsplaner kan presenteras först 
till våren 2015. Beslut har tagits om införande av kvalitets-, kapacitets- och produktionsstyrning. 
Därutöver har ett antal direktiv om åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen tagits. 
 
För övriga förvaltningar har delvisa handlingsplaner presenterats och de krav på besparingar som 
beslutades i juni ligger kvar. 
 
För att uppnå en ytterligare kostnadseffektiv verksamhet gäller således att kartlägga och effektivisera 
processerna, med fokus på att göra rätt saker med god kvalitet och säkerhet och med så låg kostnad 
som möjligt i förhållande till behov och tillgänglighetsmål. Produktions- och kapacitetsstyrning samt 
planering skall utgöra naturliga moment inom verksamhetsplanering både övergripande och lokalt. 
Den traditionella ekonomistyrningen behöver kompletteras med en utvidgad och fokuserad 
verksamhetsuppföljning. Omvärldsbevakning och jämförelser kommer att förbättras.    
 
För att ytterligare stärka ordning och reda i ekonomin sker en fortsatt utveckling av 
ledningsinformationssystemet BILD, som skall utgöra ett kraftfullt verktyg för uppföljning i förhållande 
till mål i samtliga perspektiv, för både ledning och enskilda verksamheter. En modernisering och 
utveckling av ekonomistyrningen har påbörjats och kommer att fortsätta. Regler för över- och 
underskottshantering infördes inom Hälsoval och Tandvård 2013. En fortsatt implementering inom 
övriga verksamheter kommer att värderas under 2015. Översyn och förtydligande av uppdrag och 
ersättningsmodeller för interna serviceverksamheter pågår. 
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God ekonomisk hushållning - Finansiella mål      
 
I kommunallagen anges att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Syftet med god ekonomisk hushållning är att skapa så stor nytta som möjligt för 
medborgarna med de resurser som står till förfogande. För att ge verksamheterna bra ekonomiska 
förutsättningar har ekonomiska mål formulerats. Dessa uttrycks i finansiella nyckeltal, mål, som utgör 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen ska vara styrande för vad landstinget 
långsiktigt vill uppnå. Målen som landstinget valt framgår av tabellen nedan.   
 
 
 

 Bokslut 
2013 

Prognos 
2014 

  Budget 
  2015 

  Plan 
  2016 

   Plan 
  2017 

Plan 
2018 

Skattesats 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 

       

Resultat, enligt balanskrav, mkr 129 -62 96 142 128 65 

       
Resultatet enligt balanskravet 
ska vara ett överskott på minst 1 
procent i genomsnitt över en 
fyraårsperiod av skatte- och 
statsbidragsintäkter 
er  

1,8 -0,8 1,2 1,8 1,5 0,8 

       
Soliditeten ska öka med minst 3 
procentenheter per år -3 -5 -2 1 4 5 
       
Placerade pensionsmedel ska 
öka med minst 100 mkr per år i 
genomsnitt över en 
fyraårsperiod 402 420 420 420 620 820 

       
Likviditeten, exkl placerade 
pensionsmedel, ska fortlöpande 
ha en positiv utveckling och 
garantera adekvat kortsiktig 
betalningsberedskap, mkr 201 167 66 224 222 244 

       
Den skattefinansierade verk- 
samhetens nettoinvesteringar 
ska till minst 80 procent vara 
självfinansierade sett över en 
fyraårsperiod 31 50 67 88 87 78 

 
Not: Definition av finansiella mål inom respektive avsnitt nedan. 
 
 

Skattesats 
 
Skattesatsen 2014 är 11,16. I förslaget till budget- och plan 2015-2018 är skattesatsen oförändrad.    

 
 
Resultat      
 
Det finansiella målet att resultatet ska vara ett överskott på minst 1 procent i genomsnitt över en 
fyraårsperiod av skatte- och statsbidragsintäkter uppnås.  
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Budgeterat resultat 2015 är 96 mkr och motsvarar 1,2 procent av skatte- och statsbidragsintäkter.  
Resultatöverskott i verksamheten skapar handlingsutrymme för att utveckla verksamheten och ha 
förmåga att fullgöra framtida ekonomiska åtaganden, bl a pensionsåtaganden.  Utrymme behöver 
finnas för oförutsedda händelser och risker, till exempel sämre skatteunderlagsutveckling, oväntade 
kostnadsökningar med mera.  
Med resultatmål avses resultat enligt balanskravet. Balanskravsresultatet är det mest relevanta måttet 
på landstingets egen förmåga att planera och styra ekonomin och där opåverkbara, 
jämförelsestörande poster i normalfallet exkluderas. 
 
 
 
Skatte-, statsbidrags- och nettokostnadsutveckling        
 
För att upprätthålla ekonomisk balans är det viktigt att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än 
skatteintäkter och statsbidrag. Budgeten för 2015 innebär en nettokostnadsökning med en halv 
procent jämfört med prognos 2014. Åren 2016-2018 ligger nettokostnadsökningarna mellan 2,6 och 
3,3 procent per år. För att uppnå den budgeterade nettokostnadsutvecklingen förutsätts att pågående 
och planerade besparingsåtgärder ger beräknade ekonomiska effekter.  
Under planperioden ökar skatteintäkterna med mellan 3 och 3,8 procent per år.  
 
 
 
Balanskrav  

 
Enligt kommunallagen ska landstinget ha ekonomisk balans, vilket innebär att resultatet ska vara ett 
överskott. Landstinget Dalarna har sedan införandet av balanskravet 2000 haft stora svårigheter att 
hantera kostnadsutvecklingen. Detta har lett till ett samlat underskott på 803 mkr t o m 2013. 
Resultaten i budget- och planförslaget 2015-2018 tillsammans med prognostiserat resultat 2014 
uppgår till 369 mkr och innebär att det ackumulerat underskottet minskar med motsvarande belopp 
och uppgår vid planperiodens slut till 434 mkr.  

En betydande orsak till de uppkomna underskotten är utfallet i kostnadsutjämningssystemet åren 
2006-2013. Landstinget konstaterade redan 2009 att utfallet i systemet för Landstinget Dalarnas del 
förändrats på ett påtagligt sätt. Från att ha varit bidragsmottagare till att fr o m 2006 vara 
bidragsgivare. Eftersom det i övrigt inte hade skett några påtagliga förändringar i de faktorer som 
påverkar kostnadsutvecklingen och kostnadsutjämningen gjorde landstinget ett försök att utreda 
orsakerna till det förändrade utfallet. Utredningen som gjordes visade att sättet att redovisa diagnoser 
och bidiagnoser hade stor betydelse för utfallet i kostnadsutjämningen. Vid användande av Diagnos 
Relaterade Grupper (DRG) för beskrivning och analys av sjukvården krävs hög kvalitet i 
diagnosklassificeringen för att patienter ska grupperas i rätt DRG. Ett flertal landsting började använda 
DRG tidigare än Landstinget Dalarna och därmed sannolikt drog nytta av den effekt DRG-registrering 
gav i systemet. Landstinget påtalade detta i skrivelse till regeringen med hemställan om en 
genomlysning av kostnadsutjämningssystemet.   

En parlamentarisk kommitté var tillsatt hösten 2008 med uppgift att utvärdera och utreda systemet för 
kommunalekonomisk utjämning och lämnade sitt betänkande i april 2011. Utredningskommittén 
föreslog bl a en förändring av kostnadsutjämningssystemet med hänvisning till att konstruktionen av 
hälso- och sjukvårdsmodellen i systemet inte bedömdes spegla sjukvårdsbehovet inom de enskilda 
landstingen på ett rättvisande sätt. Beslut om nytt utjämningssystem, med föreslagen förändring av 
hälso- och sjukvårdsmodellen, togs av riksdagen i december 2013 att gälla fr o m 2014. Det nya 
kostnadsutjämningssystemet ger för landstingets del 136 mkr i bidrag i år, att jämföra med tidigare år 
när landstinget varit bidragsgivare, se tabellen nedan.  
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I tabellerna nedan redovisas utfallet i kostnadsutjämningssystemet 2006-2014 samt prognos för åren 
2015-2018, (minus är bidragsgivare, plus är bidragsmottagare). 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Utfall, mkr -8 -19 -56 -70 -97 -97 -41 +49 +136 

Kr/invånare -29 -68 -203 -253 -351 -349 -148 +179 +491 

 

 2015 2016 2017 2018 

Prognos, mkr +132 +139 +143 +147 

Kr/invånare +474 +497 +510 +523 

 

Kostnadsutjämningssystemet och dess sjukvårdsmodell har till uppgift att justera för att landstingens 
kostnader för hälso och sjukvård varierar på grund av olikheter i befolkningsvolym och 
sammansättning, åldersfördelning samt sjukdomsförekomster. Landstinget har för närvarande en 
överkostnad (ca 200 mkr) jämfört liknande landsting (ex Värmland) vilket påverkar vår ekonomi 
negativt och äventyrar möjligheten att återställa underskott. I den ekonomiska strategin för kommande 
planperiod är målsättningen att sänka kostnaden till en nivå i paritet med liknande landsting. Men för 
att återställa hela det ackumulerade underskottet kräver det att verksamheterna klarar genomföra en 
kostnadsreducering med ytterligare 150 mkr, förutom vad som ingår i den ekonomiska strategin. Ett 
sådant krav ter sig orimligt och skulle i flera stycken äventyra möjligheten att erbjuda en patient- och 
kvalitetssäker samt tillgänglig hälso- och sjukvård.  

Mot bakgrund av ovan, införande av nytt mer rättvisande system med förändringar i 
sjukvårdsmodellen samt verksamhetsmässiga konsekvenser av orimligt höga krav på 
kostnadsreduceringar, justeras det ackumulerade underskottet ned. Utfallet i systemet 2006-2013 i 
förhållande till nivå per år enligt bidrag 2014 motsvarar ca 1,4 miljarder kr mer i bidrag för landstinget. 
Med åberopande av synnerliga skäl justeras det ackumulerade underskottet ned med 40 procent av 
nivåskillnaden mellan det nya och det gamla utfallet av kostnadsutjämningen. Nedjusteringen 
motsvarar 560 mkr och innebär ett justerat ackumulerat underskott på 243 mkr.   

Resultaten i budget- och planförslaget tillsammans med prognostiserat resultat 2014 innebär att det 
justerade ackumulerade underskottet återställs 2017. (I resultatbudget och övriga sammanställningar 
redovisas detta under rubrik justerat ackumulerat underskott). 

Resultatutjämningsreserv 
 

Från och med 2013 har lagstiftningen om god ekonomisk hushållning kompletterats med en möjlighet 
att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel och därigenom 
möta konjunkturvariationer. RUR är frivillig att använda. De kommuner och landsting som tänker 
använda RUR måste besluta om hur reserven ska hanteras. En uppbyggnad av 
resultatutjämningsreserv sker inom ramen för det egna kapitalet. Resultatutjämningsreserven gör det 
möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera delar av överskott i goda tider och sedan använda medlen 
för att täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur.  

Reservering till RUR får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 
årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger: 

- 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning eller 

- 2 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 
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Om en kommun eller landsting ska ha en RUR måste fullmäktige, i riktlinjerna för god ekonomisk 
hushållning, ange hur reserven ska hanteras. Bland annat ska anges när medel ska reserveras till 
RUR, hur stor RUR får vara och hur medlen får användas. 

Beslut om kommande års reservering bör fattas i samband med budgetbeslutet. I samband med 
årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen.  

 
 
Soliditet  
 
 
Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma landstingets ekonomiska styrka och stabilitet i 
ett längre perspektiv. Måttet anger hur stor del av de totala tillgångarna som finansieras med eget 
kapital. Ju högre soliditet desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap finns det. Efter något 
år med negativ soliditet är prognosen för 2016 positiv. Fram till 2018 bedöms soliditeten öka till 5 
procent. Den genomsnittliga soliditeten för landstingssektorn ligger för närvarande på cirka 20 procent. 
Om ansvarsförbindelsen, pensionsskulden som ligger utanför balansräkningen, inkluderas i 
soliditetsmåttet är soliditeten -132 procent 2015 och -96 procent 2018. 
 
Målet att soliditeten ska öka med minst 3 procentenheter per år uppfylls samtliga år utom det sista i 
planperioden.   
 
Soliditet beräknas som eget kapital dividerat med totala tillgångar. Resultatet som påverkar eget 
kapital är det bokförda resultatet. I det finansiella målet att soliditeten ska öka med minst 3 
procentenheter beräknas soliditeten utifrån balanskravsresultatet.   
 

 
Pensionsmedel    

Pensionsutbetalningarna ökar kraftigt under planperioden och kulminerar under 2020-talet. I en 
strategi för att hantera framtida pensionsutbetalningar är det första delmålet att placerade medel för 
pensioner ska uppgå till minst 10 procent av den totala pensionsskulden. Målet uppnås under 
planperioden. Vid årsskiftet 2013/2014 var 420 mkr placerade för pensionsändamål och under budget- 
och planperioden planeras ytterligare placeringar med 400 mkr. Placeringar 2018 uppgår då till 820 
mkr.    

 

 

Likviditet 
 
Ett kortsiktigt mål med likviditeten, exkl placerade pensionsmedel, är att den fortlöpande ska ha en 
positiv utveckling och garantera adekvat kortsiktig betalningsberedskap. Vid årsskiftet 2013/2014 
uppgick likvida medel, exkl pensionsmedel, till 201 mkr. Därutöver var 400 mkr placerade som 
pensionsmedel. Likviditeten är sedan 2011 förstärkt med lån på 200 mkr. Under planperioden 
förbättras likviditeten beroende på en positiv resultatutveckling. Resultaten möjliggör även ytterligare 
placering av pensionsmedel med totalt 400 mkr under planperioden.   
Ett långsiktigt mål med likviditeten är att begränsa behoven av extern upplåning. 
 

 
Investeringar, självfinansiering 
 
Den skattefinansierade verksamhetens nettoinvesteringar ska till minst 80 procent vara 
självfinansierade sett över en fyraårsperiod. Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av 
investeringarna som kan finansieras med de skatteintäkter och statsbidrag som återstår när den 
löpande driften är finansierad. 100 procent innebär att landstinget kan skattefinansiera samtliga 
investeringar som är genomförda under året.  
 
Investeringarna under budget- och planperioden uppgår till drygt 2,1 miljarder. Den relativt höga 
investeringsnivån kan ses som en konsekvens av tidigare års relativt låga investeringsnivåer.  
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En ökad investeringstakt innebär en högre belastning på ekonomin i framtiden i form av ökade 
driftkostnader. Fastighetsinvesteringarna innebär tillkommande kapitalkostnader (avskrivning och 
ränta) under planperioden. Kapitalkostnaderna förväntas täckas av berörda verksamheter i form av 
ökad hyra. Det är viktigt att understryka att det ska finnas utrymme för den ökade hyreskostnaden 
inom den ram som gäller det aktuella året. För att hantera de ökade driftkostnaderna behövs 
effektiviseringar.  
 
Stora investeringsvolymer ökar sårbarheten i landstingets ekonomi. Vid en höjning av 
investeringsnivån krävs ett förbättrat resultat för att klara den framtida ekonomin.  
 
Självfinansieringsgraden beräknas: balanskravsresultat+avskrivningar/investeringar. Måttet är ett 
uttryck för landstingets finansiella förmåga och handlingsutrymme.  
 
 
 
Känslighetsanalys 

 
I sammanställningen redovisas hur några faktorer påverkar landstingets ekonomi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser Förändring 
           i mkr                                

Löneförändring med 1 procent 
inkl sociala avgifter för samtlig 
personal i landstinget 
 

 
 

+/- 45 

Förändring av kostnader för 
läkemedel med 1 procent 

 
+/- 9 

 
Förändring av generella 
statsbidrag, inkl läkemedels-
bidrag, med 1 procent 

 
 
 

+/- 17 
 
Förändring av utdebitering 
med 10 öre  

 
 

+/- 50 
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Ekonomiska förutsättningar  
 

   

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) bild av den samhällsekonomiska 
utvecklingen 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) bedömning av den ekonomiska utvecklingen presenteras 
i MakroNytt i augusti och oktober. Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. Det 
gör att prognosen för årets BNP-tillväxt skrivs ner från tidigare 3,0 procent till 2,1 procent. Nästa år 
beräknas utvecklingen bli bättre och BNP växer då med 3,3 procent.  

Trots kraftigt nedreviderad ekonomisk tillväxt för i år har sysselsättningen utvecklats bättre än väntat. 
Det innebär att även skatteunderlaget fortsätter utvecklas positivt. I reala termer växer 
skatteunderlaget omkring 2 procent såväl i år som nästa år 

Den långvariga lågkonjunkturen har satt tydliga avtryck på lönebildningen. Löneavtalen hamnade 
under 2,5 procent både 2013 och 2014. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. 
Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i stort sett oförändrat.  

 

Nyckeltal för den svenska ekonomin, procentuell förändring (SKL oktober 2014) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

BNP * 1,5 2,1 3,3 3,4 2,7 2,2 

Sysselsättning, timmar * 

 * 

0,4 1,2 1,3 1,4 0,8 0,5 

Arbetslöshet 

 

8,0 8,0 7,4 6,8 6,6 6,5 

Timlön, KL ** 

 

2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 3,8 

KPI 0,0 -0,1 1,3 2,7 3,4 3,0 

   * kalenderkorrigerad utveckling ** Konjunkturlönestatistik (KL) är den officiella statistiken över löneutvecklingen 

  

Skatteintäkter  

Landstingets verksamhet påverkas i hög grad av vad som sker i omvärlden. Den samhällsekonomiska 
utvecklingen påverkar landtingets intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag. Det finns starka 
samband mellan ekonomisk tillväxt och resurser till hälso- och sjukvården.  

I budget 2015 och plan 2016-2018 beräknas skatteintäkterna utifrån oförändrad skattesats, 11,16.  
Prognosen över landstingets skatteunderlag utgår från de antaganden som Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har redovisat i oktober, ekonominytt nr 12/2014.   

Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SKL, oktober 2014 3,5 3,5 4,7 4,9 4,8    4,5 

 
 
Kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag 
 
Kostnadsutjämning 
 
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet 
ska inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning och 
effektivitet. En s.k. strukturkostnad räknas fram enligt ett antal modeller för respektive landsting. 
Avgiften eller bidraget till kostnadsutjämningen är skillnaden mellan landstingets så kallade 
strukturkostnad och den genomsnittliga strukturkostnaden för riket.  
   
Systemet har varit föremål för utvärdering och utredning och ett nytt system infördes 2014.  I samband 
med införandet får landsting med negativa utfall ett införandebidrag under åren 2014-2019. 
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Införandebidraget finansieras av samtliga landsting via det generella statsbidraget och uppgår 2014 till 
95 kr per invånare. Därefter sänks bidraget successivt fram till 2019. För Landstinget Dalarna innebär 
det en avgift 2015 på 49 kr per invånare, motsvarande ca 14 mkr.       
 
Från att ha varit bidragsgivare i systemet åren 2006 till 2012 är landstinget numera bidragsmottagare. 
 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  
 

(mkr) Bokslut 
    2013 

Budget 
   2014 

Prognos  
     2014 

Budget 
    2015 

Plan  
2016 

Plan  
2017 

Plan 
2018 

Utdebitering 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 
        
Landstingsskatt 5 584 5 710 5 704 5 937 6 197 6 462 6 698 
Avräkning innevarande år -32 -9 26 15    
Avräkning föregående år 4      -6     
Inkomstutjämning 1 051 1 052 1 050 1 113 1 158 1 190 1 237 
Kostnadsutjämning 49 137 136 132 139 143 147 
Regleringsavgift 
Strukturbidrag 

-65 
 

-70 
4 

-69 
4 

-97 
4 

-129 
4 

-163 
4 

-199 
4 

Summa 6 591 6 824 6 845 7 104 7 369 7 636 7 887 

        

 

Generella statsbidrag, läkemedel 

Statsbidraget för läkemedel ska regleras i avtal mellan staten och SKL. Sedan 2011 finns dock inget 
avtal. Läkemedelskostnaderna har minskat de senaste åren och statsbidraget har därför justerats ned. 
År 2011 var statsbidraget 704 mkr. I år prognostiseras 648 mkr. Under planperioden budgeteras 650 
mkr per år 2015-2018. 

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen en sänkning av ersättningen för 
läkemedelsförmånen. Samtidigt sker en kompensation på bidraget med hänvisning till att 
receptbelagda läkemedel inom förmånen blir kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år från 1 
juli 2015. I budgeten har hänsyn inte tagits till effekterna av föreslagna förändringar.  

Under 2014 har ett nytt dyrt läkemedel för behandling av Hepatit C introducerats. Kostnaden för detta 
läkemedel beräknas för Dalarnas del till 40-50 mkr och för hela landstingssektorn till 1,5 -1,7 miljarder. 
Inom ramen för det gamla avtalet med staten ingick ett statligt ansvar för smittskyddsläkemedel. 
Utgående från detta driver landstingen/SKL att ett statligt ansvarstagande för finansiering av Hepatit C 
behöver ske. I avvaktan på ställningstagande till finansiering tas varken kostnad eller intäkt upp i 
budget 2015.  

 

Specialdestinerade statsbidrag  

Jämfört med budgetbeslutet i juni är nettointäkten avseende specialdestinerade statsbidrag 43 mkr 
lägre i nu liggande förslag. I juni gjordes ingen justering mot bakgrund av att det i vårpropositionen inte 
framgick med tydlighet vilka bidrag som skulle upphöra och med vilka belopp.    
 
I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att statsbidragen för patientsäkerhet och äldre 
upphör 2015. Även statsbidrag från kömiljarden upphör och ersätts av ett bidrag på 1 miljard för att 
höja kvaliteten i hälso- och sjukvården och för att förbättra användningen av professionernas 
kompetens.  
Vidare föreslår regeringen att 500 mkr per år avsätts för att korta väntetiderna inom cancervården och 
minska regionala skillnader. Syftet är mer jämlik cancervård. För insatser att öka tillgängligheten inom 
förlossningsvården och tillgången till barnmorskor föreslår regeringen att 400 mkr avsätts per år 2015-
2018.  
 
Villkoren för att få del av föreslagna nya/förändrade statsbidrag är för närvarande otydliga. Beslut tas 
under senare delen av december och har därför inte tagits in i budgetförslaget.  
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I budget och plan ingår de specialdestinerade statsbidragen för rehabilitering, effektivare 
sjukskrivningsprocess och psykisk ohälsa.  

 

Befolkningsutveckling    

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för landstinget eftersom den påverkar behov av och 
efterfrågan på landstingets tjänster. Den påverkar också landstingets intäkter bl a genom att bidrag för 
kommunalekonomisk utjämning baseras på invånarantal. Förändring med 1 000 invånare motsvarar 
ca 20 mkr i intäkter.  

Prognosen för befolkningsutvecklingen är enligt SKL:s planeringsförutsättningar från oktober 2014. 
För Dalarna antas invånarantalet öka med totalt ca 3000 personer under perioden 2014-2017. Antalet 
invånare i Dalarna 1995 var 291 200. Därefter minskade befolkningsantalet varje år fram till 2007 för 
att sedan återigen öka.   

 

År     2013    2014    2015    2016    2017 

 
Antal invånare 1 nov resp år  

 
277 118 

 
278 756 

 
279 752 

 
280 577 

 
281 005 

Förändring från föregående år      +563   +1 638      +996      +825      +428 

 

Löne- och prisförändringar för landsting (LPIK)  

I landstingsprisindex (LPIK) ger Sveriges Kommuner och Landsting sin bedömning av landstingens 
prisutveckling. Beräkningarna bygger på den bild av samhällsekonomin som beskrivits ovan. SKL 
räknar med fallande läkemedelspriser under hela perioden. Beräkningarna är rena prisförändringar på 
befintligt sortiment inklusive generika. Här ingår effekterna av statens överenskommelse med 
Läkemedelsindustriförening, patentutgångar etc. Merkostnad för nya läkemedel ingår inte i 
prisförändringen.  
 
Jämfört med prognosen på LPIK som SKL presenterade i våras är skillnaderna obetydliga. 
 
I budgetförslaget ligger LPIK exkl läkemedel kvar på 2,8 procent medan index för läkemedel har 
justerats från -2,7 till -2,1 procent. 
 
 
LPIK, årlig procentuell förändring  (SKL oktober 2014) 
 

(procent) 2014 2015 2016 2017 2018 

Landstingsprisindex inkl läkemedel   1,7   2,1  2,6   2,7  2,8 
 - Timlön   2,6   2,9  3,2   3,5  3,6 
 - Sociala avgifter   2,6   3,3  4,1   3,5  3,6 
 - Läkemedel  -1,4  -2,1 -1,0  -0,8 -0,2 
 - Förbrukning   1,3   1,8  2,1   2.3  2,3 

Landstingsprisindex exkl läkemedel   2,2   2,7  3,1   3,2  3,2 

 

Arbetsgivaravgifter 

Arbetsgivaravgifterna antas vara oförändrade 43,63 procent hela planperioden, varav lagstadgade 
arbetsgivaravgifter 31,42 procent, avtalsförsäkringar 0,21 procent, pålägg för pensioner inkl löneskatt 
12 procent.   

I budgetpropositionen för 2015 föreslås att den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar som inte fyllt 
26 år tas bort. Det blir ett avskaffande i två steg. En halvering 2015 och ingen rabatt 2016. Om 
riksdagen beslutar i enlighet med förslaget blir den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 
23,47 procent 2015.   

Regeringen föreslår även att särskild löneskatt på 5,6 procent införs 2015 på löner, arvoden, förmåner 
och andra ersättningar för arbete till personer som fyllt 65 år vid årets ingång. 



13 

 

Kompensation för kostnadsökningar i samband med höjda avgifter föreslås ske inom ramen för det 
generella statsbidraget.    

Beslut om arbetsgivaravgifter tas i december. 

 
Patientavgifter i sjukvården 
 
I förslaget till budget och plan 2015-2018 är patientavgifterna oförändrade jämfört med 2014.   

 

Pensionskostnader     

För redovisning av pensioner används den lagstadgade blandmodellen som innebär att pensioner 
intjänade före 1998 redovisas inom linjen som en ansvarsförbindelse. Det innebär att skulden endast 
finns beskriven som en notering under balansräkningen och att skuldökningen inte ingår i 
verksamhetens kostnader. Kostnaden uppstår vid utbetalningstillfället.  

Pensioner intjänade efter 1998 kostnadsförs i samband med intjänandet. All nyintjänad 
förmånspension kostnadsförs och redovisas som en avsättning i balansräkningen. Även 
avgiftsbestämd del (individuell del) för 1998 och 1999 ingår i avsättningen.   
 
Pensionsskulden beräknas enligt regelverket ”riktlinjer för beräkning av pensionsskuld” RIPS07. Enligt 
RIPS07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom 
utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir 
högre ju lägre räntan är och vice versa. Det varaktigt mycket låga ränteläget i den svenska ekonomin 
har inneburit att den rekommenderade diskonteringsräntan i pensionsskuldberäkningen enligt PIPS07 
sänkts med 0,75 procentenheter både 2012 och 2014. Den sänkta räntan motsvarar en skuldökning 
med totalt 390 mkr.  

 
Pensionskostnaderna under planperioden är i enlighet med KPA:s prognos från augusti 2014.  
 

Pensionskostnader och ansvarsförbindelse, mkr Prognos 

    2014 

Budget 

   2015 

Plan  

2016 

Plan  

2017 

Plan 

2018 

Pensionskostnader inkl särskild löneskatt och  
finansiell kostnad 
 

 
       611 
       

 
     630 

 
   689 

 
   776 

 
  906 

Avsatt till pensioner inkl särskild löneskatt  (BR)     2 314   2 479 2 678 2 928 3 265 
 
 

Ansvarsförbindelsen      5 387   5 269 5 194 5 153 5 157 
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Investeringar    

Landstinget står inför betydande investeringsbehov i det korta och halvlånga perspektivet, utifrån 
tidigare års relativt låga investeringsnivåer. Detta bedöms särskilt avse behov av 
fastighetsinvesteringar, delvis förklarat av ålderstigna anläggningar, samt ett behov av IT-strukturella 
utvecklingsinsatser. 
 
Fullmäktige har fattat beslut om en ny investeringspolicy och kopplat till denna har direktiv tagits fram. 
Målet är att identifiera långsiktiga behov och förbättra beslutsunderlag i de strategiska investerings- 
och utvecklingsfrågorna. Ett koncernövergripande investeringsråd är bildat. Sammantaget innebär 
detta en mer välutvecklad investeringsprocess och -strategi för att förbättra övergripande värderings-, 
prioriterings- och beslutsprocesser. Förtydligade krav på att investeringar i normalläget ska vara 
självfinansierade och leda till ökad effektivitet för att säkra framtida sjukvårdsbehov. 
 
Under 2014 har nya långsiktiga fastighetsvecklingsplaner för samtliga sjukhus tagits fram. Dessa 
planer bedöms i allt väsentligt vara motiverade investeringar för att möta framtida krav på ökade 
behov och för att hantera den medicinska utvecklingen samt skapa funktionella förutsättningar för 
verksamheterna att lösa sina uppdrag. Genomförande av fastighetsutvecklingsplanernas intention 
beräknas pågå till 2025. Till fastighetsinvesteringarna kommer en samordning av andra 
investeringsbehov att ske, exempelvis utrustning och IT. 
 
En samlad bedömning har gjorts av investeringsbehoven samt ekonomiskt investeringsutrymme för 
åren 2015-2018. Investeringsbudgeten omsluter 2 156 mkr för hela planperioden. I förslaget till budget 
och plan redovisas en totalram för investeringar respektive år. 
 
I förslaget ingår två strategiska objekt, ny vårdbyggnad Mora lasarett med beräknad investering på 
400 mkr (2015-2018) samt anskaffning av ambulanshelikopter 66 mkr (2014 och 2015). Övriga 
investeringsobjekt i planen understiger 50 mkr. Under planperioden planeras att påbörja investeringar i 
nya vårdbyggnader både i Avesta och Falun.  
 
I föreliggande förslag ligger i princip oförändrade ramar för investeringar under planperioden jämfört 
med beslutet i juni. Ett definitivt beslut om ianspråktagande av investeringsutrymmet behöver dock 
avvaktas i förhållande till främst genomlysning av hälso- och sjukvården. Detta innebär att ett sådant 
beslut kan tas under våren 2015. Partiella beslut kommer dock att tas för de objekt som beräknas 
nödvändiga oberoende av pågående genomlysning.   
 

 
Diagram: Totala investeringar 2006-2018 
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Lån  

För uppförande av ny vårdbyggnad vid Falu lasarett upptogs lån 2011 med 250 mkr. Under 2013 
amorterades 50 mkr. Till fullmäktige i november finns ärende om nyupplåning med 200 mkr för 
finansiering av kapitaltillskott till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) (dnr 14/02356). 
I budget och planförslaget ingår denna nyupplåning fr o m 2015. Den höga investeringsnivån under 
planperioden gör att det inte finns utrymme för amortering.   
 

 

Ekonomiska ramar 2015 

Driftbudget  

Driftbudgeten omsluter 7 604 mkr som fördelas till styrelser och nämnder enligt tabellen nedan. 
Förändringar 2015 i förhållande till budget 2014 framgår i tabellen.   

För löne- och prisökningar, exklusive förmånsläkemedel, gäller generellt en uppräkning med 2,8 
procent. Antaganden om löne- och prisutvecklingen är enligt SKL:s landstingsprisindex i april 2014. 
SKL räknar med fallande läkemedelspriser under hela planperioden. Prognosen för 2015 är minus 2,1 
procent.   

Uppräkningen av 2014 års budgetramar (2,9 procent) har justerats med hänvisning till prognos på 
årets löne- och prisökning (2,2 procent). Justering görs med halva prisförändringen: minus 0,35 
procent.  

 

Hälso- och sjukvård 

Utöver generell kompensation för prisutveckling tillförs hälso- och sjukvården 20 mkr för medicinsk 
utveckling samt 20 mkr för höjda löner till sjuksköterskor fr o m 1 januari 2015. För helårseffekt av höjd 
ob-ersättning från oktober 2014 tillförs 4,3 mkr.   

För utökat antal vårdplatser inom palliativ vård Mora lasarett samt inom akutgeriatrisk vård och 
dialysvård Ludvika lasarett tillförs totalt 6 mkr. Psykiatrisatsning innebär ett tillskott med 1,8 mkr och 
ytterligare 1,8 mkr 2016. Budgetramen utökas med 3 mkr för ny ledningsorganisationen med divisioner 
gällande från hösten 2014.  

Landstinget har tidigare beslutat om ambulanshelikopterverksamhet från och med hösten 2015. För 
verksamheten budgeteras 15 mkr 2015 och ytterligare 15 mkr 2016.  
 
 
 
Hälsoval  
 
Satsningen att stärka primärvården omfattar 62 mkr under perioden 2013-2017. Hittills har 
hälsovalsersättningen utökats med 29 mkr. I budget 2015 och i planen 2016-2017 ingår ytterligare 11 
mkr per år. Satsningen innebär bl a en målbild om 1 distriktsläkare per 1500 patienter.  
 
Utöver generell kompensation för prisutveckling tillförs hälsovalsersättningen 5 mkr att täcka 
kostnader för höjda löner till sjuksköterskor fr o m 1 januari 2015. För satsning på utökade resurser för 
missbruksvård tillförs 4 mkr 2015 och ytterligare 4 mkr per år 2016-2017. 
 
För att täcka kostnader för provtagning, s k stickavgifter, tillförs hälsoval 4 mkr.  
 
 
Beställartandvård 
 
För ”Tredje steget i tandvårdsreformen” har beställarenheten tidigare tillförts 5,8 mkr. Verksamheten 
når inte den omfattningen och prognosen för i år är ett överskott på närmare 2 mkr. Ramen justeras 
ned med 1 mkr 2015.       
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Central förvaltning 
 
Central förvaltnings budgetram tillförs medel som fullmäktige beslutade om i november 2013 
avseende utökning av anslagen till utbildningsförmåner och e-hälsa. För ökade satsningar på 
kommunikation utökas budgeten med 2 mkr.  
 
Centrum för klinisk forskning (CKF) tillförs 1 mkr för inrättande av Jakobsgårdarnas vårdcentral som 
akademisk vårdcentral.  
 
Kollektivtrafiken står för betydande kostnadsökningar i år, framförallt beroende på nytt avtal fr o m 
halvårsskiftet. I budgeten för 2015 ingår en utökning av anslaget till trafiken med 45 mkr. 
 
 
Besparingar 

Det årliga generella sparkravet som ålagts samtliga verksamheter sedan 2012 gäller även 2015. 
Högspecialiserad vård och läkemedel är undantagna det generella sparkravet. Av tidigare beslutade 
besparingsåtgärder för ekonomi i balans ingår 10 mkr i hälso- och sjukvårdens budget 2015. Utöver 
det generella sparkravet har förvaltningar utanför hälso- och sjukvård besparingskrav på totalt 14 mkr, 
varav tandvårdsförvaltningen 3 mkr, landstingsservice 3 mkr, central förvaltning 6 mkr och 
hjälpmedelsförvaltningen 2 mkr. Läs mer ovan under avsnitt Ekonomisk strategi och åtgärdsplan för 
ekonomi i balans. 
 
  
Interna poster 
 
För interna mellanhavanden i landstinget förutsätts eventuella kostnadsökningar hållas inom den 
generella uppräkningen i budget 2015, d v s 2,8 procent. Därutöver ska prisjustering göras för 2014 
med minus 0,35 procent motsvarande den korrigering som gjorts av förvaltningarnas budgetramar. 
Prisjustering 2014 görs mot bakgrund av att prognosen för prisutveckling (2,2 procent) är lägre än 
uppräkningen (2,9 procent) i budget 2014.  
 
Internräntan 2015 är 3,2 procent i enlighet med SKLs rekommendation i ekonominytt 17/2013. 
Internräntan på fastighetsinvesteringar beräknas med ett genomsnitt av räntan på statsobligationer de 
senaste 10 åren, 3,02 procent.       
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Tabell driftbudgetramar 2015: 

 

Landstingsstyrelsen / Hälso- och sjukvård

  Landstingsbidrag föreg år, exkl  förmånsläkemedel 4 704 665

  Löne- och prisuppräkning 131 735

  Prisjustering 2014 -15 000

  Medicinsk utveckling, omdisp från centralt  anslag 20 000

  Sparkrav, (beslut budget 2014) -10 000

  Generellt sparkrav -20 000

  Ambulanshelikopter 15 000

  Höjd ob-ers fr o m 1 okt 2014, helårseffekt 4 300

  Lönestrategiska satsningar, ssk 20 000

  Omdisp förmånsläkemedel till rekv.läkemedel 10 000

  Palliativa vpl Mora lasarett 2 000

  Akutgeriatriska vpl Ludvika lasarett 1 000

  Dialysplatser Ludvika lasarett 2 000

  Psykiatri, tillskott 1 800

  Ny organisation, divisioner 3 000

  Landstingsbidrag föreg år,  förmånsläkemedel 439 000

  Omdisp förmånsläkemedel till rekv.läkemedel -10 000

  Prisjustering förmånsläkemedel -9 000

Summa 5 290 500

Landstingsstyrelsen / Hälsoval, beställarenhet

Hälsovalsersättning

  Landstingsbidrag föreg år, exkl förmånsläkemedel 952 920

  Löne- och prisuppräkning 26 680

  Prisjustering 2014 -3 100

  Primärvårdsatsning  11 000

  Lönestrategiska satsningar, ssk 5 000

  Missbruksvård, utökad satsning 4 000

  Sjukresor, överförs till "hälsoval övrigt" -6 800

  Landstingsbidrag föreg år, förmånsläkemedel 178 000

  Prisjustering förmånsläkemedel -3 740

Sa hälsovalsersättning 1 163 960

Hälsoval övrigt

  Landstingsbidrag föregående år     23 320

  Löne- och prisuppräkning 650

  Sjukresor, överförs från hälsovalsers. 6 800

  Stickavgifter 4 000

  Familjecentraler, utökning 300

S:a hälsoval övrigt 35 070

Summa 1 199 030  
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Landstingsstyrelsen / Hjälpmedel LD

  Landstingsbidrag föregående år 55 269

  Löne- och prisuppräkning 1 551

  Prisjustering 2014 -180

  Generellt sparkrav -700

  Sparkrav utöver generellt sparkrav -2 000

Summa 53 940

Landstingsstyrelsen / Central förvaltning 

  Landstingsbidrag föregående år  464 960

  Löne- och prisuppräkning 6 805

  Prisjustering 2014 -650

  Generellt sparkrav -1 300

  Utbildningsförmåner 3 000

  Nationell forskningsfond, CKF  800

  Kollektivtrafik 45 000

  E-hälsa  4 000

  CKF, Akademisk vårdcentral 1 000

  CKF, projekt pv 200

  Regionsamverkan (RCC och ambulansflyg) 1 000

  Kommunikation 2 000

  Nationella riktlinjer, projektanställning 500

  Bidrag inom handikappverksamhet 75

  Sparkrav MiT -3 000

  Sparkrav övr enheter utöver generellt sparkrav -3 000

Summa 521 390

Landstingsstyrelsen / Finansförvaltningen

  Pensionskostnader inkl löneskatt 587 000

  Internt påslag för pensioner schablon (12%)   -380 000

  Patientförsäkring, premie 29 500

  Förändring löneskuld föregående månad 4 000

  Interna räntor     -80 000

  Statsbidrag, netto -12 000

  Medicinsk utveckling, ökade behov/volymer, hög 

investeringsvolym 70 000

  Moms, tandvård -13 000

  Placeringsråd 700

Summa 206 200

Fastighetsnämnden

  Avkastningskrav -18 700

Servicenämnden

  Avkastningskrav -3 000  
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Kultur- och bildningsnämnden

  Landstingsbidrag föregående år 136 890

  Löne- och prisuppräkning 3 830

  Prisjustering 2014 -450

  Generellt sparkrav -500

Summa 139 770

Tandvårdsnämnden / folktandvård

  Landstingsbidrag föregående år 168 130

  Löne- och prisuppräkning 4 700

  Prisjustering 2014 -560

  Generellt sparkrav -1 000

  Sparkrav utöver generellt sparkrav     -3 000

Summa 168 270

Tandvårdsnämnden / beställartandvård

  Landstingsbidrag föregående år 33 160

  Löne- och prisuppräkning 920

  Prisjustering 2014 -100

  Ramjustering -1 000

Summa 32 980

Gemensam nämnd hjälpmedel Dalarna  

  Landstingsbidrag föregående år 2 491

  Löne- och prisuppräkning 69

Summa 2 560

Patientnämnden

  Landstingsbidrag föregående år 4 650

  Löne- och prisuppräkning 130

  Stödpersonverksamheten, utökat anslag 250

Summa 5 030

Revision

  Landstingsbidrag 5 700  
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Budget för 2015 och planer för åren 2016 – 2018                       

De ekonomiska riktlinjerna för det fortsatta planeringsarbetet framgår av dokumenten Resultatbudget, 
Balansbudget, Finansieringsbudget, Driftbudget och Investeringsbudget 

Resultatbudget    

Resultatbudgeten visar verksamhetens beräknade kostnader och intäkter, beräknade skatteintäkter 
och statsbidrag samt finansiella kostnader och intäkter. Skillnaden mellan intäkter och kostnader utgör 
årets resultat. 

RESULTATBUDGET, mkr Bokslut 

2013

Budget 

2014

Prognos 

2014

Budget 

2015

 Plan 

2016

 Plan 

2017

 Plan 

2018

Verksamhetens intäkter 1 150

Jämförelsestörande intäkt 99

Verksamhetens kostnader -8 071

Netto -6 822 -7 024 -7 245 -7 304 -7 488 -7 732 -7 981

Avskrivningar -246 -285 -279 -300 -315 -325 -340

Verksamhetens nettokostnad -7 068 -7 309 -7 524 -7 604 -7 803 -8 057 -8 321

Skatteintäkter  1) 5 556 5 701 5 724 5 952 6 197 6 462 6 698

Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) 1 698 1 783 1 769 1 802 1 822 1 824 1 839

Finansiella intäkter 8 10 12 7 7 7 7

Jämförelsestörande reavinst

Finansiella kostnader   3) -65 -57 -43 -61 -81 -108 -158

Jämförelsestörande finansiell kostnad -228

Sa skatteintäk ter och finansnetto 6 969 7 437 7 462 7 700 7 945 8 185 8 386

Årets resultat -99 128 -62 96 142 128 65

Årets resultat enl balanskrav   4) 129

 1) Skatteintäkter:  

        Preliminära skatteintäkter 5 584 5 710 5 704 5 937 6 197 6 462 6 698

        Avräkning innevarande år -32 -9 26 15

        Avräkning föregående år 4 -6

       Summa 5 556 5 701 5 724 5 952 6 197 6 462 6 698

 2)  Utjämningsbidrag och statsbidrag

        Inkomstutjämningsbidrag 1 051 1 052 1 050 1 113 1 158 1 190 1 237

        Regleringsavgift -65 -70 -69 -97 -129 -163 -199

        Strukturbidrag 4 4 4 4 4 4

        Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag 49 137 136 132 139 143 147

        Statsbidrag för läkemedel 641 660 648 650 650 650 650

        Stb sjukskrivningsprocessen 22

       Summa 1 698 1 783 1 769 1 802 1 822 1 824 1 839

 3) Finansiella kostnader

       Ränta på pensionsavsättning -50 -42 -31 -47 -71 -98 -148

       Ränta LÖF, lån och övrigt -15 -15 -12 -14 -10 -10 -10

       Summa -65 -57 -43 -61 -81 -108 -158

  4) Årets resultat enl balanskrav 129 128 -62 96 142 128 65

      Återställande av tidigare års 

balanskravsresultat 129 128 -62 96 142 128 65

      Justerat ackumulerat balanskrav -243 -115 -305 -209 -67 61 126  
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Balansbudget                        

Balansbudgeten visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, 
eget kapital, avsättningar och skulder. 

 

BALANSBUDGET, mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark 1 793 1 997 2 222 2 442 2 652 2 852

Maskiner och inventarier 654 756 827 812 797 777

Pågående investeringar 161

Finansiella anläggningstillgångar 40 47 47 47 47 47

Summa anläggningstillgångar 2 648 2 800 3 096 3 301 3 496 3 676

Omsättningstillgångar

Förråd 31 30 30 30 30 30

Kortfristiga fordringar 550 491 506 485 470 470

Kortfristiga placerade pensionsmedel 402 420 420 420 620 820

Kassa/bank 201 167 66 224 222 244

Summa omsättningstillgångar 1 184 1 108 1 022 1 159 1 342 1 564

SUMMA TILLGÅNGAR 3 832 3 908 4 118 4 460 4 838 5 240

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR

OCH SKULDER

Eget kapital -124 -186 -90 52 180 245

varav årets resultat -99 -62 96 142 128 65

Avsättningar

Pensionsavsättning 2 158 2 315 2 480 2 680 2 930 3 267

Summa avsättningar 2 158 2 315 2 480 2 680 2 930 3 267

Skulder

Kortfristiga skulder 1 414 1 395 1 357 1 357 1 357 1 357

Långfristiga skulder 384 384 371 371 371 371

Summa skulder 1 798 1 779 1 728 1 728 1 728 1 728

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 3 832 3 908 4 118 4 460 4 838 5 240  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Finansieringsbudget         

Finansieringsbudgeten visar betalningsflödet från löpande verksamhet, investeringsverksamhet och 
finansieringsverksamhet och mynnar ut i förändring av likvida medel. 

 

FINANSIERINGSBUDGET, mkr Bokslut 

2013

Prognos 

2014

Budget 

2015

Plan 

2016

Plan 

2017

Plan 

2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat -99 -62 96 142 128 65

Avskrivningar 246 279 300 315 325 340

Försäljningar/utrangeringar/justering 10

Avsättning pensionsskuld Not1 386 157 165 200 250 337

Kassaflöde från löpande verksamhet före

förändring av rörelsekapital 543 374 561 657 703 742

Förändring i rörelsekapital

Förändring av förråd 0 0 0 0 0 0

Förändring av kortfristiga fordringar Not2 121 59 -15 21 15 0

Förändring av kortfristiga skulder Not3 -31 -19 -38 0 0 0

Totalt kassaflöde från löpande verksamhet 633 414 508 678 718 742

Investeringsverksamhet

Investeringar -472 -430 -596 -520 -520 -520

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 2

Kassaflöde från investeringsverksamhet -470 -430 -596 -520 -520 -520

Finansieringsverksamhet

Förändring av långfristiga skulder Not4 -50 0 -13 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -50 0 -13 0 0 0

Årets kassaflöde 113 -16 -101 158 198 222

Likvida medel, inkl plac medel  vid årets början 490 603 587 486 644 842

Likvida medel, inkl plac medel  vid årets slut 603 587 486 644 842 1 064

Förändring likvida medel 113 -16 -101 158 198 222

varav lån vid årets början 250 200 200 400 400 400

varav lån vid årets slut 200 200 400 400 400 400  
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Finansieringsbudget 

Bokslut 

2013

Prognos 

2014

Budget 

2015

Plan 

2016

Plan 

2017

Plan 

2018

Not 1 Pensionsskuld

Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt 126 118 129 152 189

Värdesäkring av pensionsskuld 31 47 71 98 148

157 165 200 250 337

Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar

Skatt slutavräkning 2012 80

Skatt slutavräkning 2014 -21 21

Skatt slutavräkning 2015 -15 15

59 -15 21 15 0

Not 3 Förändring av kortfristiga skulder

Utbetalning innestående komp.tid -25

Skatt slutavräkning 2013 6 -38

-19 -38 0 0 0

Not 4 Förändring av långfristiga skulder

Upplåning 200

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 

(LÖF), lösen av lån och kapitaltillskott -213

-13  
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Driftbudget  
 
Driftbudgeten visar inom vilken ekonomisk ram den planerade verksamheten ska bedrivas. Ramarna 
för respektive styrelse/nämnd/förvaltning framgår av tabellen nedan. Beloppen i tkr. 
 
 

Budget 

2014

Budget 

2015

Plan      

2016

Plan      

2017

Plan      

2018

Landstingsstyrelsen;

  Hälso- och sjukvård 5 143 665 5 290 500 5 452 280 5 610 120 5 775 610

  Central förvaltning, hälsoval 1 154 240 1 199 030 1 244 065 1 291 970 1 327 500

  Central förvaltning, övrigt 464 960 521 390 529 390 538 390 546 390

  Hjälpmedel LD 55 269 53 940 55 610 57 390 59 230

  Finansförvaltning 158 700 206 200 178 200 204 200 245 200

Fastighetsnämnden -18 700 -18 700 -18 700 -18 700 -18 700

Servicenämnden 0 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

Kultur- och bildningsnämnden 136 890 139 770 144 100 148 710 153 470

Tandvårdsnämnden, folktandvård 168 130 168 270 173 490 179 040 184 770

Tandvårdsnämnden, beställartandvård 33 160 32 980 34 000 35 090 36 210

Gemensam nämnd hjälpmedel Dalarna 2 491 2 560 2 640 2 720 2 810

Patientnämnden 4 650 5 030 5 190 5 360 5 530

Revision 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

Summa driftbudget 7 309 155 7 603 670 7 802 965 8 056 990 8 320 720  
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Investeringsbudget  
 

Investeringsbudgeten omfattar investeringar i fastigheter, utrustning och IT. 
Beloppen i mkr.   
 

Bokslut Prognos

Invest-

ram

Invest-

ram

Invest-

ram

Invest-

ram

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Landstingsstyrelsen

   Hälso och sjukvård 88 100 95 80 80 80

   Ambulanshelikopter 3 63

   Central förvaltning, IT 69 66 42 41 41 41

   Hjälpmedel LD 30 1,5 3

S:a landstingsstyrelsen 187 171 203 121 121 121

Servicenämnden 3 3 2,6 2,6 2,6 2,6

Tandvårdsnämnden 4 5 3 4 4 4

Kultur- och bildningsnämnden 1 2 2,4 2,4 2,4 2,4

 " varav Konstnärlig utsmyckning 1 1 1,4 1,4 1,4 1,4

Gemensam nämnd hjälpmedel 33 30 30 30 30

Gemensam nämnd, kostsamv. 1 0

S:a utrustningsinvesteringar 196 214 241 160 160 160

Fastighetsinvesteringar     276 216 355 360 360 360

Summa investeringar 472 430 596 520 520 520  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Driftbudget Budget 

2015, tkr

Landstingsstyrelsen;

  Hälso- och sjukvård 5 290 500

  Central förvaltning, hälsoval 1 199 030

  Central förvaltning, övrigt 521 390

  Hjälpmedel LD 53 940

  Finansförvaltning 206 200

Fastighetsnämnden -18 700

Servicenämnden -3 000

Kultur- och bildningsnämnden 139 770

Tandvårdsnämnden, folktandvård 168 270

Tandvårdsnämnden, beställartandvård 32 980

Gemensam nämnd hjälpmedel Dalarna 2 560

Patientnämnden 5 030

Revision 5 700

Summa driftbudget 7 603 670



Investeringsram

2015, tkr

Landstingsstyrelsen

   Hälso och sjukvård 95 000

   Ambulanshelikopter 63 000

   Central förvaltning, IT 42 000

   Hjälpmedel LD 3 000

sa landstingsstyrelsen 203 000

Servicenämnden 2 600

Tandvårdsnämnden 3 000

Kultur- och bildningsnämnden 2 400

 " varav Konstnärlig utsmyckning 1 400

Gemensam nämnd hjälpmedel 30 000

Sa utrustningsinvesteringar 241 000

Fastighetsinvesteringar     355 000

Summa investeringar 596 000
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 2014-11-10 Landstingsstyrelsen 
  2014-11-24--25 Landstingsfullmäktige 
   

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag - LÖF 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Förslag till ny bolagsordning för LÖF, enligt bilaga e), godkänns. 

2. Landstinget Dalarnas andel om 34,5 Mkr av garantikapitalet tillförs 
LÖF. 

3. Landstinget Dalarnas revers till LÖF om 178,8 Mkr inlöses. 

4. Landstinget Dalarnas kapitaltillskott till LÖF finansieras med 
nyupplåning om 200 Mkr och med egna medel om 13,3 Mkr. 

 

Sammanfattning 

Styrelseordföranden i Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, har 
på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s 
finansieringsbehov. Behovet av kapitaltillskott uppgår till 1 200 Mkr att 
tillföras i form av nytt garantikapital, varav Landstinget Dalarnas andel utgör 
34,5 Mkr. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 Mkr 
krävs samtidigt att reverserna mellan bolaget och landstingen på 6 000 Mkr 
löses varav Landstinget Dalarnas lån till bolaget utgör 178,8 Mkr. Orsaken 
till det nya kapitaltillskottet är det nya europeiska regelverket för 
försäkringsbolag, Solvens II, som ställer högre kapitaltäckningskrav än 
tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig 
inte belastar resultatet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14 

c) Protokoll bolagsstämma 2014-05-14 

d) Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll 

e) Förslag till ny bolagsordning för LÖF 

f) PM LÖF 2014-06-26 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Bolagsstyrelsen för LÖF beslutade 2014-05-14 att ”begära att 
Patientförsäkringen LÖFs delägare löser föreliggande reverser och tillskjuter 
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ytterligare 1 200 MSEK i garantikapital för att kapitalisera upp bolaget inför 
Solvens II”, bilaga b). 

Styrelsen informerade ägarna vid bolagsstämman den 14 maj om behovet 
av nytt kapitaltillskott till bolaget och inlösen av de lån landstingen har 
gentemot LÖF. Styrelsen fick i uppdrag att hantera frågan vidare, bilaga c)- 
d). En arbetsgrupp har på uppdrag av landstingens ekonomidirektörer och 
tillsammans med LÖF arbetat fram underlagen för beslut. En av LÖF 
upprättad promemoria, bilaga f), beskriver förutsättningarna och de tekniska 
detaljerna kring förslaget. 

 

Solvens II 

Orsaken till begäran om kapitaltillskott är ett nytt regelverk från Europeiska 
kommissionen, Solvens II, med införande senast 2016-01-01, som kommer 
att ersätta nuvarande regelverk, Solvens I. Regelverket ställer krav på 
försäkringsbolagen att förbättra konsumentskyddet genom att framförallt 
säkerställa att bolagen har tillgångar som garanterar försäkringstagarnas 
skydd. Solvens II ställer högre krav än nuvarande regler genom att i högre 
utsträckning täcka in framtida risker. För LÖF utgörs dessa huvudsakligen 
av skadeförsäkringsrisken, att intäktsräntorna på reverserna inte tidsmässigt 
matchar skuldens utbetalningar (ränterisk) och att bolaget har allt för stor 
koncentration av sina placeringar gentemot landstingen.  

Finansinspektionen, som ger tillstånd och utövar tillsyn över 
försäkringsbolag, har medverkat i processen med tolkningar av regelverkets 
krav på bolaget. Slutsatsen är att nytt kapital måste tillföras från alla 
landsting om totalt 1 200 Mkr under förutsättning att reverserna om 
sammanlagt 6 000 Mkr samtidigt inlöses. Kapitaltillskottet skulle med 
nuvarande förutsättningar bli cirka 450 Mkr högre om reverserna inte 
inlöses, samtidigt som risken ökar för att ovan nämnda 
matchningsproblematik kan ställa krav på ytterligare kapitaltillskott framöver. 
Erhåller inte LÖF kapitaltillskottet riskeras att Finansinspektionen påbörjar 
tvångslikvidering av bolaget. 

Landstinget Dalarnas andel av kapitaltillskottet utgör 34,5 Mkr efter en 
fördelning i förhållande till folkmängden 2013-12-31. Reversens storlek 
uppgår till 178,8 Mkr. 

 

LÖF har utrett olika sätt att tillföra bolaget nytt kapital varvid 
garantikapitaltillskott bedömts som fördelaktigast. Genom att tillföra kapitalet 
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som garantikapital kan bolaget återbetala tillskottet till landstingen om 
förutsättningarna förändras så att tillskottet inte längre behövs.  

 

Tidplan 

De nya reglerna Solvens II träder i kraft den första januari 2016. För att 
klara tidsgränsen förutsätts att 50 procent av garantikapitalet är registrerat 
hos Bolagsverket senast i maj 2015 vilket i sin tur förutsätter att 
bolagsordningen i LÖF har ändrats. En extra bolagsstämma kommer att 
hållas i november 2014 för att ändra bolagsordningen i tid för inbetalning till 
bolaget. Resterande 50 procent av garantikapitalet ska vara inbetalt i 
november 2015, medan reverserna inlöses senast i december 2015. 

 

Ändring av bolagsordning 

Som en konsekvens av att tillskott sker genom garantikapital måste 
bolagsordningen ändras på denna punkt, se bilaga e). För att 
bolagsstämman ska kunna anta ny bolagsordning krävs minst 21 
röstberättigade fullmäktige.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Reverserna 

LÖF skulle i nuläget inte tappa någon avkastning genom att landstingen 
löser in reverserna. 

Nuvarande ränteindikationer innebär att kostnaden för alternativ upplåning 
för landstingen inte bedöms bli dyrare än nuvarande lösning med 
reverserna gentemot LÖF. 

Löser landstingen reverserna med befintlig likviditet är kalkylen på 
marginalen något mer gynnsam, förutsatt att placering av likviditeten 
genomförs med samma löptid och risk.  

Ovanstående bedömningar bygger på nuvarande kreditmarginaler och 
ränteläge, vilka kan komma att ändras under tiden tills reverserna ska lösas. 
Oavsett hur lösen av reverserna finansieras torde denna inlösen endast ha 
en marginell inverkan på landstingens resultat. 

 

Garantikapitaltillskott 
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För LÖF innebär kapitaltillskottet att 1 200 Mkr kan placeras i framförallt 
statsobligationer.. Avkastningen förstärker LÖF:s resultat och innebär att 
den på sikt kommer ägarna till del. 

För landstingen innebär garantikapitaltillskottet att likvida medel måste 
tillföras LÖF och att dessa måste lånas upp eller utbetalas ur tillgängliga 
likvida medel. Räntan på lånet eller uteblivna intäktsräntor på likvida medel 
kommer att belasta landstingens resultat. Storleken på räntan är beroende 
av hur kapitalet lånas eller hur likviditeten varit placerad. 

Garantikapitaltillskottet upptas som finansiell tillgång i landstingens 
balansräkningar, vilket är avstämt med expertgruppen inom Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Därigenom belastar inte tillskottet 
landstingens resultat så länge som bolagets egna kapital överstiger 
tillskjutna medel.  

2007 – 2008 genomfördes det senaste kapitaltillskottet till LÖF, ett 
kapitaltillskott som vid den tidpunkten skrevs ned i bokföringen. 
Kapitaltillskottet uppgår till 6 Mkr för Landstinget Dalarnas del och har, i 
enlighet med rekommendationer från en utredning av Ernst and Young, 
återförts i delårsbokslutet för augusti 2014. Återföringen av nedskrivningen 
görs eftersom LÖF:s årsredovisning för 2013 visar att landstingens 
kapitaltillskott finns kvar i LÖF:s eget kapital och att bolaget kunnat bygga 
upp ytterligare eget kapital och reserver.  

 

Finansiering av revers och garantikapitaltillskott 

Landstinget Dalarnas likvida situation medger inte egenfinansiering av lösen 
av LÖF-reversen och hela garantikapitaltillskottet. I budget 2015 kommer 
därför detta utrymme att inkluderas i den externa låneskulden med ca 200 
Mkr ytterligare. 

Juridik 

Orsaken till begäran om kapitaltillskott är ett nytt regelverk från Europeiska 
kommissionen, Solvens II, med införande senast 2016-01-01, som kommer 
att ersätta nuvarande regelverk, Solvens I. 

 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-11-05. 
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Uppföljning 

Beslutet följs upp genom ordinarie bokslut. 
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 2014-11-10 Landstingsstyrelsen 

  2014-11-24--25 Landstingsfullmäktige 
   

Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget, med anledning av förändringarna 
i kommunallagen, enligt bilaga c), fastställs. 

2. Ny bolagsordning för Dala Airport AB, med anledning av 
förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga b), fastställs. 

 

Sammanfattning 

Bolagsordningarna har efter framställan från AB Dalaflyget justerats utifrån 
de ändringar som gjordes i kommunallagen (1991:900) den 25 juni 2014. 
Därmed kan bolagsordningarna beslutas enligt bifogat underlag. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Bilaga Dala Airport AB Bolagsordning 

c) Bilaga AB Dalaflyget Bolagsordning 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

AB Dalaflyget har framställt att ny bolagsordning för AB Dalaflyget behöver 
beslutas av ägarna; Landstinget Dalarna, Borlänge-, Falu- och Mora 
kommuner. Samma framställan gäller ny bolagsordning för Dala Airport AB 
där beslutet ska fattas av ägarna; Landstinget Dalarna samt Borlänge- och 
Falu kommuner. 

Bolagsordningarna har granskats av landstingsjurist och justerats utifrån de 
ändringar som gjordes i kommunallagen (1991:900) den 25 juni 2014. 
Ändringarna berör ändamålet med bolagets verksamhet (trafikflyg för 
regionalutveckling), kommunfullmäktiges rätt att ta ställning (vid beslut av 
principiell betydelse), utformning av styrelsen, tillägg av krav på 
lekmannarevisor samt säkerställande av allmänhetens insyn enligt 
offentlighetsprincipen. 

Juridik 

Bolagsordningarna föreslås justeras utifrån ändringarna i kommunallagen 
som trädde i kraft 25 juni 2014. 
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Uppföljning 

Det krävs ingen uppföljning av detta beslut. 
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Bolagsordning för Dala Airport AB 

 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Dala Airport Aktiebolag. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge, Dalarnas län. 

 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Bolaget ska i Borlänge och Säters kommuner äga och förvalta fast egendom och övriga an-

läggningstillgångar på och i anslutning till Falun/Borlänge flygplats – Dala Airport. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla infrastruktur för reguljär- och char-

terflygverksamhet samt att verka för trafikflygets utveckling i Dalarna av regionalpolitiska 

skäl. 

 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och den del som ej motsvaras av tillskjutet 

tillfalla parterna i förhållande till deras inbördes relation av aktieinnehav i bolaget.  

 

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Borlänge kommun och Falu kommun samt lands-

tingsfullmäktige i Dalarnas län möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten, 

som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor 

 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 80 000 aktier och högst 320 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen består av fyra ledamöter med fyra personliga suppleanter.  

 

Landstingsfullmäktige i Dalarnas län utser två ledamöter med två personliga suppleanter. 

Kommunfullmäktige i Borlänge kommun samt kommunfullmäktige i Falu kommun utser var-

dera en ledamot och en personlig suppleant. 
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Styrelsen utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val som kommunfull-

mäktige och landstingsfullmäktige förrättar intill slutet av den årsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. 

 

Styrelsen ska inom sig utse ordförande för ett år i taget. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning utses en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisors-

suppleant utses.  

 

Revisorns och – i förekommande fall - suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, 

som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Borlänge 

och Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län vardera utse en lekmannarevi-

sor med suppleant. I enlighet med 3 kapitlet § 18 a Kommunallagen. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Kallelse till bolags-

stämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12  Ärenden på årsstämman 

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

5. Godkännande av dagordning  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns gransk-

ningsrapport  

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-

ningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter 
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10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Borlänge, Falun och landstings-

fullmäktige i Dalarnas län valda ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt lekmannare-

visorer. Därutöver i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 

11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord-

ningen. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Upptagande av ny delägare 

 Aktiekapitalökning 

 Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upp-

tagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, varmed i båda sistnämnda fall ska 

avses belopp) överstigande 1.000.000 kronor 

 Omfattande förändringar i företagets verksamhet innebärande att förslag läggs till  

bolagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser bolagets verk-

samhetsområde 

 Ram för upptagande av krediter - borgensramar 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 

 

§ 14 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Så-

dant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att 

teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen. 

 

§ 16 Hembud 

Önskar aktieägare avyttra aktie i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse ofördröjligen hembjudas övriga aktieägarna till inlösen.  

 

§ 17 Rösträtt 

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda 

aktier, utan begränsning av röstetalet. 
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§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Borlänge och Falu kommuner samt landstingsstyrelsen i Dalarnas län 

äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 

dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författnings-

reglerad sekretess. 

 

§ 19 Offentlighetsprincipen 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för all-

männa handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

§ 20 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borlänge och 

Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län. 
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Bolagsordning för AB Dalaflyget 

 

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är AB Dalaflyget. 

 

§ 2 Styrelsens säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge. 

 

§ 3 Verksamhetsföremål 

Föremålet för bolagets verksamhet är att vara huvudman för flygdriften vid Borlänge/Falun 

flygplats och Mora flygplats, samt driva verksamheten enligt gällande lagar och bestämmel-

ser. 

 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 

Bolaget ska verka för trafikflygets utveckling i Dalarna av regionalpolitiska skäl samt att vara 

huvudman för flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats samt vid Mora/Siljan flygplats. 

 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och den del som ej motsvaras av tillskjutet 

kapital tillfalla parterna i förhållande till deras inbördes relation av aktieinnehav i bolaget.  

 

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Borlänge, Mora och Falu kommun och landstings-

fullmäktige i Dalarnas län möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av 

principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 

 

§ 6 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 

 

§ 7 Antal aktier 

I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 

 

§ 8 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio ledamöter med minst sex och högst nio person-

liga suppleanter. 

 

Kommunfullmäktige i Mora och Falu kommuner utser vardera en styrelseledamot och vardera 

en suppleant. Landstingsfullmäktige i Dalarna och Borlänge kommun utser vardera två styrel-

seledamöter och vardera två suppleanter. Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som 

följer närmast efter det val som kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige förrättar intill 
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slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfull-

mäktige. 

 

Övriga ledamöter och suppleanter utses av årsstämman för ett år i taget. 

 

Styrelsen ska inom sig utse ordförande och vice ordförande för ett år i taget. 

 

§ 9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning utses en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisors-

suppleant utses.  

 

Revisorns och – i förekommande fall - suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, 

som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

§ 10 Lekmannarevisor 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Borlänge, 

Falu och Mora kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län vardera utse en lekman-

narevisor med suppleant i enlighet med 3 kapitlet § 18 a Kommunallagen.  
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Kallelse till årsstämma 

avsändes tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 

 

§ 12  Ärenden på årsstämman 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 

5. Godkännande av dagordning  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns gransk-

ningsrapport  

8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-

ningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter 
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10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Borlänge, Falun, Moras och lands-

tingsfullmäktiges valda ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer samt 

suppleanter för dessa. Därutöver i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 

11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 

12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord-

ningen. 

 

§ 13 Bolagsstämmans kompetens 

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

 Upptagande av ny delägare 

 Aktiekapitalökning 

 Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upp-

tagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, varmed i båda sistnämnda fall ska 

avses belopp) överstigande 2.000.000 kronor. 

 Omfattande förändringar i företagets verksamhet innebärande att förlag läggs till bo-

lagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser Bolagets verksam-

hetsområde. 

 Ram för upptagande av krediter - borgensramar 

 Bildande av bolag 

 Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

 Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

 

§ 14 Räkenskapsår 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

 

§ 15 Firmateckning 

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Så-

dant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att 

teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen. 

 

§ 16 Hembud 

Önskar aktieägare avyttra aktie i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets 

styrelse ofördröjligen hembjudas övriga aktieägarna till inlösen.  

 

§ 17 Rösträtt 

Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda 

aktier, utan begränsning i röstetalet. 
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§ 18 Inspektionsrätt 

Kommunstyrelsen i Borlänge, Falu och Mora kommuner samt Landstingsstyrelsen äger rätt 

att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsregle-

rad sekretess. 

 

§ 19 Offentlighetsprincipen 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för all-

männa handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

§ 20 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borlänge, 

Mora och Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarna. 
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Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI 
kriterierna 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. AB Dalaflygets uppdrag fastställs enligt bilaga b) 

2. AB Dalaflyget ersätts av ägarna för sitt uppdrag under de 
förutsättningar som beskrivs i EU-kommissionens beslut enligt bilaga 
c). 

 

Sammanfattning 

Landstinget är tillsammans med Borlänge, Falun och Mora kommuner 
delägare till AB Dalaflyget med flygplatserna Dala Airport och Mora/Siljan 
flygplats.  

AB Dalaflygets uppdrag är enligt bolagsordningen att vara huvudman för 
flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats och Mora flygplats, samt driva 
verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser. Bolaget ska verka 
för trafikflygets utveckling i Dalarna. Bolaget styrs av bolagsordning, 
ägardirektiv och de uppdrag som ägarna lämnar till bolaget.  

Statsstöd till ekonomisk verksamhet får enligt EU-rättsliga bestämmelser 
endast ges till tjänster av allmänt intresse under förutsättningen att vissa 
särskilt angivna kriterier är uppfyllda. Det innebär bl.a. att AB Dalaflyget 
måste redovisa intäkter och kostnader avseende ekonomisk respektive 
icke- ekonomisk verksamhet. 

AB Dalaflygets uppdrag föreslås fastställas enligt bilaga b) med de 
restriktioner som EU-kommissionens beslut, bilaga c) uppställer vad gäller 
ägarnas bidrag till verksamheten. 

Redovisning bör lämnas vart tredje år, d.v.s. nästa redovisning skall avse 
verksamhetsåret 2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till uppdrag för AB Dalaflyget 

c) EU-kommissionens beslut 
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d) Framställan från AB Dalaflyget  

e) Komplettering av framställan 

f) Rättsutredning 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

AB Dalaflygets uppdrag måste fastställas enligt SGEI-kriterierna (Services 
of General Economic Interest) på grund av EU-rättsliga bestämmelser.  

Utan hänsyn till de uppdrag som lämnas till bolaget och ägarnas förbindelse 
att täcka uppkommande underskott genom bidrag, så innebär de så kallade 
statsstödsbestämmelserna legala inskränkningar i offentliga myndigheters 
möjligheter att lämna offentligt stöd till ekonomisk verksamhet. Det innebär 
bl.a. att AB Dalaflyget måste redovisa intäkter och kostnader avseende 
ekonomisk respektive icke- ekonomisk verksamhet. Beträffande den 
ekonomiska verksamheten måste utgivna offentliga stöd också fördelas 
mellan verksamhet som omfattas av SGEI-undantaget och annan 
ekonomisk verksamhet. Syftet med redovisningen och kontrollen är att 
säkerställa att de bidrag som lämnas inte utgör s.k. olagliga statsstöd, som 
måste återkrävas jämte ränta. Redovisning bör lämnas vart tredje år, d.v.s. 
nästa redovisning skall avse verksamhetsåret 2016.  

Dalaflyget AB bedriver både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. 
Statsstöd till icke-ekonomisk verksamhet är tillåtet. Statsstöd till ekonomisk 
verksamhet får endast ges till tjänster av allmänt intresse under 
förutsättningen att vissa särskilt angivna kriterier är uppfyllda: 

 Skyldigheterna skall vara klart definierade 

 De parametrar som används vid beräkning av ersättningen skall vara 
fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt  

 Ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka alla eller en 
del av de kostnader som uppkommit i samband med skyldigheterna 
att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, med hänsyn tagen till intäkter 
och till en rimlig vinst.  

 

För att anses uppfylla dessa kriterier måste landstinget fastställa AB 
Dalaflygets uppdrag. Uppdraget uttrycks i bolagsordningen och 
ägardirektivet. Genom detta beslut kompletteras ägardirektivet enligt vad 
som framgår i bilaga b). 

Av Dalaflyg AB:s redovisning (bilaga e) framgår att huvuddelen av 
verksamhetens kostnader är fasta. Det innebär att linjetrafikens kostnader i 
mycket liten utsträckning påverkas av t.ex. charterflyg. Linjetrafiken är 
allmännyttig verksamhet och omfattas av allmän trafikplikt, medan däremot 
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bl.a. chartertrafiken inte är det. Annan verksamhet, som inte omfattas av 
SGEI-undantaget, har enligt redovisningen full kostnadstäckning och 
belastar därmed inte linjetrafiken. Vissa delar ger t.o.m. överskott och 
minskar behovet av stöd. Därmed kan denna redovisning anses uppfylla 
EU-kraven. AB Dalaflygets uppdrag bör därför fastställas enligt bilaga b) 
med inskränkningen avseende ägarnas bidrag enligt EU-kommissionens 
beslut, bilaga c). 

AB Dalaflygets underlag avseende verksamhetsåret 2013 bifogas som 
bilaga e). Längre förklaring av legala förutsättningar ges i Rättsutredning 
bilaga f). 

Ekonomi och finansiering 

Av Dalaflyg ABs redovisning framgår att öppettiderna för verksamheten 
anpassats till linjetrafiken, d.v.s. den icke- ekonomiska verksamheten. Det 
innebär att kostnaderna skulle kvarstå oförändrade även om annan 
verksamhet än linjetrafiken upphörde. Chartertrafiken medför 3-4 timmars 
ökad öppethållning med främst personalkostnader, som täcks av intäkterna 
från denna verksamhet. Förslaget är kostnadsneutralt och innebär krav på 
uppföljning och kontroll av lämnade stöd i enlighet med EU-kommissionens 
beslut i bilaga c).  

Juridik 

Metoden för bolagets redovisning och fördelning av verksamhetens intäkter 
och kostnader på olika typer av verksamhet, samt fördelning av utgivna stöd 
(se bilaga e) har utretts och förankrats med regeringens utredare på 
Trafikverket i dessa frågor. Bedömningen är att det stöd som utgivits under 
år 2013 omfattas av SGEI-undantaget och därmed är lagligt.  

Uppföljning 

AB Dalaflyg skall inge en liknande redovisning baserad på aktuella uppgifter 
från bolagets huvudbok vart tredje år. Nästa redovisning bör avse 
verksamhetsåret 2016.  
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Rättsutredning fastställande av AB Dalaflygets uppdrag 
enligt SGEI-kriterierna 

 

Vad är ett olagligt statsstöd ?  

I artikel 107.1 i det s k Rom-traktatet från 1958, The Treaty of the 
Functioning of the European Union, kallat TFEU, fastslås att alla 
ekonomiska bidrag som ges med offentliga medel i vilken form som helst till 
företag som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet, utgör förbjudet 
statsstöd.  Alla enheter omfattas som bedriver ekonomisk verksamhet som 
genererar varor eller tjänster, oavsett enhetens rättsliga status eller hur den 
finansieras. Framför allt har det ingen betydelse om enheten har skapats för 
att generera vinst eller inte. 
 

EU´s rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga 
tjänster (2012/C 8/03) trädde i kraft den 31 jan 2012. Sverige har 
implementerat statsstödsreglerna genom Lag (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska unionens statsstödsregler.  

Flygbolagens verksamhet i form av att tillhandahålla passagerare eller 
företag transporttjänster utgör ekonomisk verksamhet. Verksamhet som inte 
är ekonomisk och således inte omfattas av statsstödsbestämmelserna är 
t.ex. underhåll och förbättring av luftfartssäkerhet, skydd och flygledning. 
Det innebär att Dala flyg AB bedriver såväl ekonomisk som icke- ekonomisk 
verksamhet. Ekonomiskt bidrag till icke-ekonomisk verksamhet utgör 
således inget statsstöd.  

 Den del av verksamheten som är att betrakta som ekonomisk, omfattas av 
huvudregeln nämligen att allt statsstöd till sådan är verksamhet är olovlig. 
Men, EU-rättens metodik är, beträffande statsstöd och anti-trust-aktiviteter, 
att först förbjuda allt och sedan definiera undantagen.  

Vad är SGEI-undantaget ?  

Kommissionen har formulerat ett undantag från huvudregeln genom ett 
beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av 
ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i 
uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Detta 
undantag från grundregeln i artikel 14, TFEU, som omfattar ”Services of 
General Economic Interest”, kallas SGEI. Tjänster som omfattas av SGEI-
undantaget skall enligt kommissionen, ur social synpunkt, ändå lyda under 
konkurrens- och statsstödsbestämmelsernas generella normer. Det innebär 
bl.a. att den verksamhet som stöds inte får påverka EU´s inre marknad på 
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ett negativt sätt, t.ex genom att konkurrera ut lågprisverksamhet från 
närliggande flygplatser i grannländer.  

EU kräver att tjänster av allmänt intresse enligt SGEI-undantaget ska 
uppfylla vissa krav för att ett statsstöd ändå vara tillåtet: 

 Skyldigheterna skall vara klart definierade 

 De parametrar som används vid beräkning av ersättningen skall 
vara fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt  

 Ersättningen får inte överstiga vad som krävs för att täcka alla 
eller en del av de kostnader som uppkommit i samband med 
skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, med 
hänsyn tagen till intäkter och till en rimlig vinst.  

 
Skyldigheterna att tillhandahålla uppgifter av allmänt intresse skall vara 
tydligt klargjorda: 

 Exakt vad tjänsterna innehåller  

 Hur skyldigheterna varar  

 Eventuella exklusiva eller särskilda rättigheter 

 En beskrivning av ersättningsmekanismen samt parametrar för att 
fastställa ersättningen samt undvika överkompensation 

 

Vid statsstöd till verksamhet som innebär mer än 200 000 flygplans-
passagerare/år, skall särskild notifiering ske till kommissionen. Det 
förhållandet att Dalaflyg ABs verksamhet understiger detta antal, innebär att 
notifiering inte krävs – dock påverkar det inte vare sig kraven på 
verksamheten enligt ovan, eller landstingets ansvar att på begäran av 
kommissionen inge ett underlag som styrker att ovan angivna kriterier är 
uppfyllda. Det påverkar inte heller kommissionens rätt att förelägga 
landstinget att återkräva ett bidrag jämte ränta om man konstaterar att 
bidraget inte uppfyller kraven för att vara lagligt. Kontakt har tagits med 
såväl handläggare vid Näringsdepartementet som Trafikverket som 
bekräftat detta.  

Vad är konsekvensen av ett olagligt statsstöd ?  

Den som har lämnat olagligt stöd kan åläggas att återkräva stödet jämte 
ränta, om inte återkrav får underlåtas enligt EU-rätten. EU-kommissionen 
har enligt lag rätt till upplysningar, de kan genomföra kontrollbesök med 
stöd av kronofogdemyndigheten. Kommissionen väcker också talan vid 
förvaltningsdomstol. Det är därför viktigt att det finns ett dokumenterat 
beslutsunderlagunderlag vid beslut om stöd och att landstinget vidtar 
kontrollåtgärder genom att vart tredje år begära en redovisning från Dalaflyg 
AB utvisande fördelning av verksamhetens intäkter och kostnader på dels 
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ekonomisk, dels icke ekonomisk verksamhet. Vidare skall redovisningen 
specificera intäkter och kostnader avseende den ekonomiska verksamheten 
fördelat på verksamhet som dels omfattas av SGEI- undantaget och annan 
ekonomisk verksamhet. Utgivna stöd skall fördelas på olika verksamheter 
med stöd av en lämplig fördelningsnyckel, förslagsvis antalet starter och 
landningar.   

 



Utfall AB Dalaflyget 2013 Intäkter Kostnader Drift- Underskotts- Summa

bidraget täckning delarna

Linjetrafik 3 125 -31 907 4 319 21 885 -2 578

Allmänflyg 334 -356 -22

Chartertrafik 4 540 -3 558 982

Hyra 2 318 -1 260 1 058

Flygbränsle 2 855 -2 295 560

Säkerhetskontrollen ( GAS) 2 503 -2 503 0

Charging Scheme 2 896 -2 896 0

18 572 -44 775 4 319 21 885 0



 BILAGA TILL DAGORDNING P 3 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN Sammanträdesdatum 

2014-11-10 
 

Övriga anmälningsärenden 

 
Anmäles följande: 
 
A) Protokoll från sammanträde med: 
Fastighetsnämnden 2014-09-24 
Finsam Falun 2014-08-29 
Finsam Falun 2014-10-10 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna 2014-08-27 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 2014-09-08 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Västerdalarna-Nedansiljan 
2014-09-01 
Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning Borlänge 2014-09-24 
Hälso- och sjukvårdsberedning Västerbergslagen 2014-10-01 
 
B) LD14/02386 
Beslut 2014-07-24 från Riksdagens ombudsmän angående anmälan 
till JO om klagomål mot Landstinget i Dalarnas handläggning av en 
begäran om att få ta del av journalkopior. 
      
C)  LD14/03140 
Rapport om Väntetider i ögonvården. Granskning och betygssättning 
av måluppfyllelse och beredskap inom landsting och regioner 2013. 
 

D) Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut 
     Bilaga 
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Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Avtal Hälsoval Dalarna, enligt bilagorna b), c) och d), fastställs att 
gälla fr.o.m. 2015-01-01. 

 
 

Sammanfattning 

Avtal Hälsoval Dalarna reglerar uppdrag, ersättning m.m. för privata och 
landstingsägda vårdcentraler. Avtalet revideras årligen. Inför 2015 föreslås 
av Hälsovalsberedningen ett antal förändringar, bl. a. med anledning av en 
ny patientlag som träder i kraft 2015-01-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Bilaga Information och föreskrifter 

c) Avtal Hälsoval Dalarna 

d) Bilaga Ersättning 

e) Protokollsutdrag, hälsovalsberedningens sammanträde 2014-10-02 
§ 7 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Avtal Hälsoval 

Punkt 9.1 Allmänna principer.  
Nya patientlagen träder i kraft vid årsskiftet och därför har text lagts till ang. 
lagens syfte och mål samt länk till nya patientlagen (2014:821). 

Punkt 9.2 Uppdrag.  
Nya patientlagen förstärker vårdgivarens informationsplikt, tillägg med text 
från patientlagen 3 kapitlet § 1 och 2. 

Punkt 11 Val av vårdcentral.  
Tillägg av text som beskriver nationell listning, vilket bl.a. innebär att 
invånare har rätt att söka vård och även lista sig på valfri vårdcentral i 
landet. 
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Punkt 18 Kostnadsansvar 
Kostnaderna för sjukresor läggs på Hälsovalsenheten, för att jämna ut 
kostnaderna för sjukresor mellan vårdgivarna. 

Punkt 24 Rättelse på vårdgivarens bekostnad. 
Förstärkning av landstingets möjlighet att vidta åtgärder vid upprepade 
erinringar. 

Punkt 30.3 Överlåtelse av kontrakt. 
Förtydligande att överlåtelse av kontrakt kräver Landstingets skriftliga 
godkännande. 

 

Bilaga Ersättning 

Punkt 1.3 ACG 
I linje med hur andra landsting gör ska diagnoser tas från både 
primärvården och specialistvården. 

Punkt 1.7 Ersättning, besök, telefonrådgivning och Mina vårdkontakter 
Ersättning ska utgå för det ökade arbetet med Internettjänsten Mina 
vårdkontakter (MVK), detta har lagts till under punkten. Alla avslutade 
ärenden i MVK ersätts som en telefonrådgivning.  
Ersättning telefonkonsultation har utökats med yrkeskategorierna 
fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och samtalsterapeut. 

Punkt 3.3 Besök annan vårdcentral 
Ersättningen ökas för att täcka de kostnader som den mottagande 
vårdcentralen får i samband med patientbesök från annan vårdcentral.  

Punkt 3.4 Utomlänspatient 
Nya patientlagen innebär att vårdcentralen ska ta emot både listade och 
icke listade patienter från annat landsting. 

Punkt 3.11 Ersättning vid medverkan i arbetsgrupper 
Ny punkt har lagts till, för att ekonomiskt underlätta för medverkan i 
arbetsgrupper. 

Punkt 4.1 Besök annan vårdcentral  
Avdraget ökar för att täcka mottagande vårdcentrals kostnader i samband 
med patientbesök från annan vårdcentral. 

Punkt 4.4 Privat vårdgivare på nationella taxan 
Kostnaderna för sjukresor läggs på Hälsovalsenheten, för att jämna ut 
kostnaderna för sjukresor mellan vårdgivarna. 
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Punkt 1.8 Fast vårdkontakt 
En revidering har gjorts eftersom den nya patientlagen (6 kap 3 §) fastslår 
att patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom 
primärvården. 

Patientperspektiv 

De förändringar som föreslås i Avtal Hälsoval Dalarna 2015 har patientfokus 
och är avsedda att förbättra patienternas tillgänglighet till vården och öka 
patientsäkerheten.  
Nya patientlagen (2014:821) som träder i kraft 2015-01-01 ska stärka och 
tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet, vilket ger upphov till nya skrivningar i 
avtalet. 

Ekonomi och finansiering 

De föreslagna ökade ersättningarna för Mina vårdkontakter och deltagande i 
arbetsgrupper sker inom befintlig ram. 

Juridik 

Den nya patientlagen (2014:821) har medfört krav på justeringar av 
avtalstexten. 

Folkhälsa 

En del av vårdgivarnas kvalitetsersättning grundas på vårdcentralernas 
hälso- och sjukdomsförebyggande arbete som ska vara patienterna till 
nytta. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Avtalet kan medföra ökade arbetsuppgifter kring listning, information, 
ersättning m.m. på grund av de ändringar som gjorts med anledning av nya 
patientlagen. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information enligt MBA § 10 kommer att äga rum 2014-11-05. 

Uppföljning 

Avtal Hälsoval med tillhörande bilagor revideras löpande, minst en gång per 
år, utifrån synpunkter från patienter, vårdgivare, tjänstemän på landstinget 
och SKL, landstingsledning, samt nya lagar och riktlinjer. 
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1 Kontraktsparter 

Beställare Vårdgivare 

 
Landstinget Dalarna 
Box 712 
791 29 Falun 
 

 
 

Org nr 
232100-0180 
 

Org nr 
 

Hemsida 
www.ltdalarna.se 
 

Hemsida 
 
 

2 Kontaktpersoner för kontraktet  

Beställare Vårdgivare 

Kontaktperson 
 

Kontaktperson 
 

E-post 
 

E-post 
 

Telefon 
 

Telefon 
 

Mobiltelefon 
 

Mobiltelefon 
 

Telefax 
023-490220 

Telefax 
 

3 Namn vårdcentral  

Vårdcentral 

Namn 
 

Adress 
 

Datum för driftsstart 

  

      

http://www.ltdalarna.se/


   

 Hälsovalsenheten 

 

Fastställt av 

Landstingsfullmäktige 

2014-11-24/25  § ? 

Diarienr  7 (39) 

LD14/02670 

 

Er beteckning 

 

 

 

4 Avtalsform  

Avtal sluts genom ett skriftligt avtal enligt Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV) som undertecknas av parterna. Avtalet 
utgör tillika beställning av uppdraget. 

5 Omfattning 

Vårdgivaren åtar sig att för Landstinget Dalarnas räkning bedriva 
verksamhet i Dalarna vid vårdcentral som anges under punkt 3. 
Verksamheten ska bedrivas enligt innehållet i detta kontrakt med 
tillhörande bilagor. 

5.1 Verifiering av vårdcentral  

Innan en godkänd vårdgivare får starta driften av en vårdcentral 
ska den verifieras. 
 
Verifiering innebär att landstinget kontrollerar att de 
avtalsmässiga förutsättningarna är uppfyllda. Vid verifiering 
kontrolleras att lokaler, personal och utrustning uppfyller ställda 
krav. 
 
Om en vårdcentral inte blir godkänd vid verifiering inom sex (6) 
månader, räknat från kontraktsdatum upphör undertecknat 
kontrakt att gälla. Kontraktsdatum är det datum då båda parter 
skrivit under detta kontrakt, se punkt 34. 

5.2 Ändringar genom politiska beslut  

Landstinget äger rätt att, genom politiska beslut, och pga 
lagändringar, förändrade förordningar och föreskrifter, ändrade 
direktiv eller föreskrifter från socialstyrelsen och andra statliga 
myndigheter ändra villkoren i uppdrag, ersättningssystem och 
ersättningsnivåer i detta kontrakt.  
 
Så snart landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige har 
beslutat om ändring av villkoren i detta kontrakt ska landstinget 
skriftligen informera vårdgivaren om dessa ändringar. 
 
Om vårdgivaren inte vill bli bunden av de ändrade villkoren, ska 
vårdgivaren inom 30 dagar från den tidpunkt meddelandet om 
ändringar har mottagits, skriftligen meddela landstinget att de 
ändrade villkoren inte accepteras. 
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Om sådant meddelande inte mottagits av landstinget inom den 
angivna tidsfristen blir vårdgivaren bunden av de ändrade 
villkoren från och med den dag landstinget angivit i meddelandet, 
dock tidigast 30 dagar efter det att meddelandet om ändringar är 
avsänt. 
 
Om vårdgivaren meddelar landstinget att vårdgivaren inte 
accepterar de ändrade villkoren, upphör kontraktet att gälla tolv 
(12) månader efter utgången av 30-dagarsfristen. Under den 
återstående kontraktstiden gäller kontraktet i sin lydelse före 
ändringarna.  

5.3 Ändringar av verksamhetens omfattning 

Om vårdgivare planerar att förändra verksamhetens omfattning  
är vårdgivaren skyldig att anmäla detta till Hälsovalsenheten 
senast 3 månader före planerat genomförande. 
 
Hälsovalsenheten ska i sådana fall inom 3 månader godkänna 
förändringen innan den får träda i kraft. Vårdgivare måste därför 
vara observant på att större förändringar kräver längre 
förberedelsetid eftersom en start av den förändrade 
verksamheten kräver ett godkännande. 

6 Kontraktstid  

Detta kontrakt träder ikraft vid den tidpunkt som anges under 
punkt 3. Kontraktet gäller tills vidare.  

7 Driftstart  

Driftstart sker enligt uppgift under punkt 3. Vårdgivaren ska vid 
driftsstart tillhandahålla tjänsterna enligt detta kontrakt.  
 
Skulle fullföljandet av åtagandet enligt detta kontrakt försenas 
eller helt utebli vid överenskommen driftsstart, har landstinget 
rätt att fullgöra åtagandet med egen eller andra vårdgivares 
personal. 
 
Landstinget har därvid rätt till ersättning för uppkomna 
merkostnader samt vite med femtio (50) procent av dessa 
merkostnader.  
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Vårdgivaren ska skyndsamt vidta åtgärder för att undanröja 
förseningen. Om så inte skett inom fyra (4) månader från 
överenskommen driftstart har landstinget rätt att häva detta 
kontrakt. 

8 Definitioner  

Nedan angivna uttryck har i detta kontrakt följande innebörd. 
 
Landstinget 
Landstinget Dalarna är genom landstingsfullmäktige beställare 
och benämns landstinget i detta dokument.     
 
Vårdgivare 
Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan 
hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget 
eller kommunen ansvarar för (offentlig vårdgivare) samt annan 
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- 
och sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare). 
 
Vårdcentral 
Vårdgivarens mottagningslokaler och basen för verksamheten. 
 
Filial 
En underavdelning till vårdgivarens huvudmottagning som har 
avtal enligt LOV i Landstinget Dalarna och bedrivs i annan lokal 
på fast adress. 
 
Kontrakt  
Med kontrakt avses detta dokument jämte dess bilagor, vilka 
samtliga utgör en integrerad del av kontraktet, samt de ändringar 
i och tillägg till dessa handlingar t ex samverkansavtal som 
parterna överenskommer i enlighet med nedanstående 
bestämmelser. 

 
Samverkansavtal 
Med samverkansavtal menas en överenskommelse mellan 
ingående parter där man tar ett gemensamt ansvar för resurser 
och kostnader. Landstingets områdessamordnare har en 
samordnande roll vid utarbetandet av lokala samverkansavtal 
se punkt 10.2. 

 
Driftstart 
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Från och med den dag då vårdgivaren ska utföra tjänsten i 
enlighet med villkoren i detta kontrakt. 
 
Åtagande 
Att bedriva och följa avtalat uppdrag. 

9 Åtagande och uppdrag  

9.1 Allmänna principer  

Den nya patientlagen som träder i kraft 2015-01-01 syftar till att 
inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra 
patientens ställning samt till att främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet. 
Lagen innehåller bestämmelser om tillgänglighet, information, 
samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, 
val av behandlingsalternativ och hjälpmedel samt ny medicinsk 
bedömning.  
Länk till patientlagen: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140821.htm 
 
Med primärvård avses hälso- och sjukvårdsverksamhet som 
utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller 
patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande 
medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 
rehabilitering på mottagning och som inte kräver sjukhusens 
medicinska och tekniska resurser.  
 
Primärvården är basen i hälso- och sjukvården som tar hand om 
huvuddelen av människors vardagliga hälso- och 
sjukvårdsbehov. Av befolkningens behov ska 75 – 80 procent 
tillgodoses lokalt. 
 
Primärvården ska ge god vård på lika villkor. 

  
God vård på lika villkor bygger på 
 

 patientfokuserad hälso- och sjukvård 

 säker hälso- och sjukvård  

 effektiv hälso- och sjukvård  

 jämlik och jämställd hälso- och sjukvård  

 hälso- och sjukvård i rimlig tid 

 kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20140821.htm
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Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 
den enskilda människans värdighet. Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 

 
God vård bygger också på samverkan och hälsofrämjande 
verksamhet.  
 
Den ska också vara värdeskapande för patienten/medborgaren. 
 
Personal i primärvården ska ha ett hälsofrämjande 
förhållningssätt som innebär att stödja och motivera individer att 
ta ett eget ansvar för sin hälsa och förbättra den. Primärvården 
ska också ge kunskap och stöd till egenvård. 
 
Primärvården har ett ansvar att delta i utveckling av effektiva 
vårdkedjor. 
 
Primärvården har ett brett ansvar för grundläggande vård och 
behandling. För kroniskt sjuka patienter som behöver fasta 
vårdkontakter och återkommande besök finns ett särskilt ansvar. 
För flera av dessa grupper har socialstyrelsen antagit nationella 
riktlinjer som innehåller evidensbaserade metoder för 
behandling. Det gäller bl a KOL, diabetes, hypertoni, hjärtsvikt, 
ångest, depression och demens 

9.2 Uppdrag  

Vårdgivaren ansvarar för att listade och icke listade patienter får 
den rådgivning, stöd och vård de behöver i form av utredning, 
diagnos, vårdplanering och behandling inom det 
allmänmedicinska kompetensområdet.  

Den nya patientlagen förstärker vårdgivarens informationsplikt, i 
3 kapitlet Information står det: 
1 § Patienten ska få information om sitt hälsotillstånd,  
de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 
de hjälpmedel som finns för personer med 
funktionsnedsättning, vid vilken tidpunkt han eller hon kan 
förvänta sig att få vård, det förväntade vård- och 
behandlingsförloppet, väsentliga risker för komplikationer och 
biverkningar, eftervård, och metoder för att förebygga sjukdom 
eller skada. 

2 § Patienten ska även få information om möjligheten att välja 
behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och 
utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 
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möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast 
vårdkontakt, vårdgarantin, och möjligheten att hos 
Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-
land eller i Schweiz. 

De som behöver annan specialistvård ska få remiss. Alla (både 
listade och icke listade) som kommer till mottagningen med 
tillstånd som kräver omedelbart medicinskt omhändertagande 
ska få det. Både privata och offentliga vårdcentraler ska ta emot 
icke listade patienter för planerad vård oavsett om de bor inom 
eller utom länet. Medicinskt behov ska vara styrande. För 
inomlänspatienter regleras detta enligt särskild 
överenskommelse i avtalet. Vårdcentral som tar emot patient 
från annat landsting får behålla hela intäkten från det andra 
landstinget. Patientavgiften redovisas in till Landstinget 
Dalarna. 

I uppdraget ingår 
 

1. Mottagning 
Mottagning som är tillgänglig per telefon för rådgivning, 
bedömning och tidbokning. När mottagningen är stängd 
hänvisas samtalen till 1177 vårdguiden 

 
2. Mina vårdkontakter 

Möjlighet för patienten att kommunicera med mottagningen 
via ”Mina vårdkontakter” på Internet 

 
3. Läkarmottagning 

 Möjlighet ska finnas 
a) att ta EKG, som lagras i landstingets gemensamma EKG-

databas 
b) att ge HLR (med halvautomatisk defibrillator) 
c) att genomföra: 

 ”lilla kirurgin” 

 spirometri 

 inhalationsbehandling 

 rekto- och proktoskopi 

 gynekologisk undersökning inkl cellprovtagning 

 ögonundersökning med mikroskop 

 öronundersökning med mikroskop 

 hörselundersökning med audiogram 
d) att ta prover på laboratorium, inklusive ta prover på 

patienter som ordinerats provtagning av andra specialister  
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e) att utifrån ett allmänmedicinskt perspektiv få intyg för att 
styrka sjukdom, skada eller funktionshinder/nedsättning 
och även intyg för att intyga hälsa när myndighet 
efterfrågar detta 

f) att ge influensa- och pneumokockvaccin i enlighet med 
landstingets vaccinationsprogram. 

 
4. Distriktssköterskemottagning 
 
5. Barnmorskemottagning för familjeplanering och ”gyn-hälsa” 

  
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård inklusive arbetet 
med sjukdomsförebyggande metoder utifrån Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer, se länk: 
http://www.ltdalarna.se/nationella_riktlinjer_sjukdomsforebyg
gande     
 
a) upprättande av nulägesbeskrivning av den 

hälsofrämjande hälso-och sjukvården inklusive arbetet 
med sjukdomsförebyggande metoder enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer (nulägesbeskrivningen fungerar 
även som uppföljning av insatser för 2014) 

b) revidering av handlingsplanen för en mer hälsofrämjande 
hälso-och sjukvård inklusive arbetet med 
sjukdomsförebyggande metoder enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer 

c) registrerade åtgärder för riskbruk alkohol enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer 

d) registrerade åtgärder för rökning enligt Socialstyrelsens 
riktlinjer 

e) registrerade åtgärder för otillräcklig fysisk aktivitet enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer 

f) registrerade åtgärder för ohälsosamma matvanor enligt 
Socialstyrelsens riktlinjer  

 
7. Psykosocial behandling 

Patienter ska erbjudas samtalsbehandling, stödsamtal, 
krisbearbetning, korttidsterapi och uppföljning inom det 
allmänmedicinska ansvarsområdet. 
 

8. Rehabilitering 
Patienter ska efter bedömning erbjudas 
rehabiliteringsinsatser på mottagning. Med insatser menas 

http://www.ltdalarna.se/nationella_riktlinjer_sjukdomsforebyggande
http://www.ltdalarna.se/nationella_riktlinjer_sjukdomsforebyggande
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bedömning, rådgivning, behandling, träning och bedömning 
av arbetsförmåga. Utprovning och förskrivning av 
hjälpmedel/ortoser ska ske enligt gällande riktlinjer.  
 
Vårdcentralen ska erbjuda/medverka till multimodala 
samordnade sjukskrivnings- och rehabiliteringsinsatser i 
samverkan med andra aktörer. Ex: försäkringskassan, 
socialtjänst, arbetsförmedling, arbetsgivare och i 
förekommande fall fysioterapeuter/sjukgymnaster på 
nationella taxan. 
 
Vårdcentralen ska följa de riktlinjer som landstinget antagit för 
genomförande av rehabiliteringsgarantin: 1:a linjens psykiska 
ohälsa för vuxna samt multimodal rehabilitering. 

 
9. Läkarbesök i hemmet 

Genomföra läkarbesök i hemmet till patienter som av 
medicinska skäl inte kan komma till mottagningen. Besök på 
häkte är att betrakta som läkarbesök i hemmet. 

 
10. Vårdintyg och konstatera dödsfall 

Genomföra bedömning och vid behov skriva vårdintyg och 
konstatera dödsfall som sker utanför sjukhus, för patienter 
och personer som vistas i vårdcentralens närhet. (geografisk 
närhet) 

 
11. Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård 

 Landstinget och kommunerna har träffat ett länsövergripande 
 ramavtal som reglerar omfattningen av och formerna för 
 läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård, se 
 länk:  
http://navet.ltdalarna.se/ramavtal_lakarmedverkan 
 
Avtalet omfattar:   

a) Läkarmedverkan i samband med hemsjukvård/hembesök i 
ordinärt boende 

b) Läkarmedverkan till personer som bor i särskilt boende och 
kommunalt korttidsboende för äldre  

c) Läkarmedverkan till personer som bor i särskilt boende 
eller bostad som definieras i 18 § HSL 1982:763 

d) Läkarmedverkan i kommunal dagsjukvård 
 
Vårdgivaren ska ansvara för läkarinsatser och samverkan 
med den kommunala hälso- och sjukvården för patienter i 

http://navet.ltdalarna.se/ramavtal_lakarmedverkan


   

 Hälsovalsenheten 

 

Fastställt av 

Landstingsfullmäktige 

2014-11-24/25  § ? 

Diarienr  15 (39) 

LD14/02670 

 

Er beteckning 

 

 

 

enlighet med detta avtal. Formerna för samverkan regleras i 
de lokala överenskommelserna mellan ansvariga för den 
kommunala hälso- och sjukvården och respektive vårdgivare.  
 
Samverkan kan ske i enlighet med punkt 10.2   

 
12. Kommunalisering 

 Kommunalisering av hembesök och hemsjukvård upp till och 
 med nivån sjuksköterska, arbetsterapeut och 
fysioterapeut/sjukgymnast har genomförts i Dalarna, avtal och 
rutiner, se länk: 
 http://navet.ltdalarna.se/kommunalisering_hemsjukvarden 
 

13. Jour och beredskap 
I åtagandet ingår medverkan i den av landstinget 
organiserade gemensamma jour- och 
beredskapsverksamhet, på de villkor landstinget tillämpar, 
inom de samverkansområden landstinget fastställer.  
Hur man bidrar till jouren ser olika ut i olika 
samverkansområden. Vårdcentral som bidrar med 
läkarbemanning får skälig ersättning för läkartiden. Insatsen 
utgår från antalet listade patienter. Vårdcentralerna betalar 
per listad patients besök. Se bilaga Ersättning 
 
Jouråtagandet i samverkansområde Södra Dalarna: 
Vårdcentraler i Avesta och Hedemora kommun 
Jour-/akutmottagningen står för läkarbemanning. 
 
Jouråtagandet i samverkansområde Falun: 
Vårdcentraler i Falu kommun 
Vårdcentralerna bidrar med läkarbemanningen. 
 
Jouråtagandet i samverkansområde Mellersta: 
Vårdcentralerna i Säter, Borlänge och Gagnef kommun 
Vårdcentralerna bidrar med läkarbemanningen 
 
Jouråtagandet i samverkansområde Västerbergslagen: 
Vårdcentralerna i Ludvika och Smedjebacken kommun 
Jourmottagningen står för läkarbemanningen. 
 
Jouråtagandet i samverkansområde Norr: 
Vårdcentralerna i Mora, Orsa, Leksand, Rättvik, Malung, 
Vansbro och Älvdalen kommun 
Vårdcentralerna bidrar med läkarbemanningen.  

http://navet.ltdalarna.se/kommunalisering_hemsjukvarden
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Jourverksamhet finns även vid vårdcentralerna i Sälen och 
Särna. 
 
I samverkansområdet ska finnas läkare i beredskap som vid 
behov kan 
a) genomföra bedömning och vid behov skriva vårdintyg 
b) konstatera dödsfall och skriva dödsbevis på personer som 

dör utanför sjukhuset 
c) ge råd och stöd till personal i aktiv tjänst, i särskilt boende 

och i hemsjukvård 
d) göra hembesök vid polisärenden t ex patientärende på 

häkte 
 
Samverkan kan ske i enlighet med punkt 10.2   

 
14. Mödrahälsovård och barnhälsovård  

Patienter ska erbjudas barnhälsovård och mödrahälsovård i 
överensstämmelse med gällande lagstiftning, nationella 
riktlinjer och barnhälsovårdens- och mödravårdshälsovårdens 
verksamhetsplaner. Vårdcentraler kan samverka om barn- 
och/eller mödrahälsovård.  
 
Landstinget har ambitionen att medverka till att 
familjecentraler ska införas i länets alla kommuner. Fn finns 
familjecentraler i Avesta och Gagnefs kommuner samt i vissa 
delar av Falu och Ludvika kommun. I de fall där kommun och 
landsting samverkar i en familjecentral kan privat vårdcentral 
förlägga sin BHV- och/eller MHV- verksamhet där. 
För att bevara nuvarande familjecentraler och stimulera till att 
flera byggs upp inrättas en speciell merkostnadsersättning. 
 
Samverkan kan ske i enlighet med punkt 10.2  
 
Lokala vårdprogram och riktlinjer från BHV-enheten och 
MHV-enheten finns på respektive hemsida, länk till dessa 
sidor finns på Landstinget Dalarnas intranät. 
http://navet.ltdalarna.se/halsoval. 
 

15. Hälsoundersökning för asylsökande m fl 
Vårdcentralen ska erbjuda hälsoundersökning till 
asylsökande, kvot flyktingar och individer med 
familjeanknytning till dessa. Detta ersätts av Landstinget 
Dalarna enligt aktuell prislista. 
Hälsoundersökning och provtagning ska erbjudas även andra 

http://navet.ltdalarna.se/halsoval


   

 Hälsovalsenheten 

 

Fastställt av 

Landstingsfullmäktige 

2014-11-24/25  § ? 

Diarienr  17 (39) 

LD14/02670 

 

Er beteckning 

 

 

 

inflyttade så som adoptivbarn, anhöriginvandring m.fl. Detta 
sker inom ramen för hälsoval och ersätts på vanligt sätt. 
 

9.3 Övrig primärvård som finansieras utanför hälsoval.  

 Ungdomsmottagning 

 Bassängverksamhet  

 Fjällmottagningar i Sälen och Idre     

 Studierektorskap för AT- och ST-läkare 

 Klinisk adjunkt 

 Samtalsmottagning Barn- och Unga  

9.4 Tilläggsuppdrag 

 Akademisk vårdcentral  
 

10 Allmänna villkor  

10.1 Allmänt  

Vårdgivaren har det fulla ansvaret för verksamheten och svarar 
därmed för uppdragets genomförande enligt vad som ingår i 
åtagandet. 
 
Förändring av avtalad verksamhet eller införande av verksamhet 
utöver det som regleras i detta kontrakt ska godkännas av 
landstinget. Se punkt 5.3 

10.2 Samverkan  

Vårdgivaren ska aktivt bidra till samverkan för patienter som har 
behov av vård och omsorg från flera vårdgivare och huvudmän. 
Vårdkedjan ska säkerställas ur ett patient- och 
närståendeperspektiv. Samverkan med andra vårdgivare och 
huvudmän ska bedrivas på ett sådant sätt att patienten upplever 
vården som en helhet. 
 
Samverkansavtal kan utifrån behov upprättas i ett 
samverkansområde mellan nedanstående aktörer:  
 

 vårdcentralerna 

 den specialiserade vården 

 kommunerna 



   

 Hälsovalsenheten 

 

Fastställt av 

Landstingsfullmäktige 

2014-11-24/25  § ? 

Diarienr  18 (39) 

LD14/02670 

 

Er beteckning 

 

 

 

 försäkringskassa och arbetsförmedling  

 andra vårdgivare t ex fysioterapeuter/sjukgymnaster på 
nationella taxan 
 

Vårdcentraler kan samverka om olika verksamheter, exempelvis 
jour- och beredskap, barn- och/eller mödravård, läkarmedverkan 
i kommunal hälso- och sjukvård.   

 
I samverkan kan man i varierande grad bidra med ersättning 
och/eller resurser beroende av de resurser man förfogar över.  
Vid samverkan mellan juridiska personer ska Samverkansavtal 
upprättas, där omfattning av samverkan och ersättning/avdrag 
regleras. Landstingets områdessamordnare har en 
samordnande roll vid utarbetande lokala samverkansavtal. Enligt 
mall se länk:  

 http://navet.ltdalarna.se/samverkansavtal 

Avtalet ska granskas av landstingsjurist och undertecknas av 
landstingsdirektören. 
 
Samverkansavtal ska redovisas till Hälsovalsenheten. 

10.3 Ledning  

Vårdcentralen ska ha utsedd, namngiven verksamhetschef som 
är väl förtrogen med de lagar, förordningar och föreskrifter som 
gäller för att bedriva hälso- och sjukvården samt känna till och 
följa landstingets policys, konventionstexter och styrdokument 
som är relevanta för primärvården.  
 
Verksamhetschefen har ett ansvar att samverka med 
verksamhetscheferna för övriga vårdcentraler i 
samverkansområdet och landstinget. Verksamhetschef ska utse 
anmälningsansvarig. 

10.4 Arbetsgivaransvar 

Vårdgivaren har ansvar för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen 
och för rehabiliteringsinsatser enligt socialförsäkringsbalken 
samt säkerställa att handlingsplaner för systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) finns inom verksamheten.  

10.5 Bemanning och kompetens  

Vårdgivaren ansvarar för att personalen har för uppdraget 
adekvat utbildning och legitimation samt är lämplig för sin 

http://navet.ltdalarna.se/samverkansavtal
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uppgift. Vårdcentralen ska ha minst två läkare och två 
sjuksköterskor och en bemanning som säkerställer kontinuitet. 
Läkarresursen ska till minst hälften utgöras av specialister i 
allmänmedicin med reell kompetens och dokumenterad 
erfarenhet av hela den verksamhet som ingår i uppdraget för 
Hälsoval Dalarna. Minst hälften av sjuksköterskorna ska ha 
utbildning i öppen hälso- och sjukvård. 
 
Utöver läkare och sköterskor ska vårdcentralen ha tillgång till 
barnmorska, arbetsterapeut, sjukgymnast, medicinsk fotvård, 
mödra- och barnhälsovårdspsykolog samt psykolog eller 
samtalsterapeut motsvarande grundläggande 
psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapi steg 1. 

10.6 Utbildning 

Vårdcentralen ska tillhandahålla verksamhetsförlagda 
utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid 
vårdcentralen samt samverka med berörda studierektorer och 
kliniska adjunkter. Handledarna ska ha påbjuden utbildning för 
uppdraget och följa överenskommelser, t ex enligt 
handledarmodell med Högskolan Dalarna. Vårdcentralen ska ge 
möjlighet till tjänstgöring för AT-läkare och ST-läkare i 
allmänmedicin eller randade ST-läkare i annan specialitet. Detta 
ska ske i den omfattning som Landstinget Dalarna anser 
nödvändig för den framtida läkarförsörjningen. Privata och 
offentliga vårdcentraler tar emot ST läkare på lika villkor. 

10.7 Fortbildning  

Vårdgivaren ska ansvara för att personalen får den fortbildning 
och vidareutbildning som fordras för att upprätthålla 
kompetensen och tillhandahålla god och säker vård. Det ingår i 
uppdraget att personal vid vårdcentralen deltar i fortbildning som 
landstinget kallar till. 

10.8 Forskning och utveckling FoU 

Den vetenskapliga allmänmedicinen är grunden för god kvalitet i 
primärvården. Vårdgivaren uppmanas, i enlighet med 
landstingets FoU-policy, stimulera till forskning och underlätta för 
personal som vill forska. 
 
Medel för forskning finns att söka inom landstinget via Centrum 
för klinisk forskning (CKF). 
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Vårdgivaren ska delta i av landstinget initierade 
utvecklingsarbeten. Detta inkluderar regional samverkan i 
specialitetsråd och nationella riktlinjer. 
 
Vårdgivaren ska på likvärdigt sätt delta i gemensamma 
utvecklingsarbeten, exempelvis: 

 bidra till utveckling av samverkansöverenskommelser, 
länsövergripande och regionala vårdprogram med 
specialistvården och kommunerna 

 implementera nationella riktlinjer och uppdragsbeskrivningar 

 övrig utveckling som uppdragsgivaren fastställer 

 införa nya vårdprogram/uppdrag 
  

10.9 Service m m  

Om inte annat uttryckligen anges i detta kontrakt ska vårdgivaren 
visa hur alla varor och tjänster som erfordras för fullgörande av 
uppdraget anskaffas. 

10.10 Läkemedel  

 

10.10.1 Förutsättningar  

Läkemedelshanteringen ska ske på ett rationellt, säkert och 
kostnadseffektivt sätt med ett helhetsperspektiv där patientens 
och samhällets bästa beaktas. Vårdgivaren ska beakta 
Landstinget Dalarnas läkemedelskommittés rekommendationer 
avseende läkemedel. 
 
I övrigt ska vårdgivaren följa landstingets regelverk avseende 
receptförskrivning. 

10.10.2 Betalningsansvar  

Anslaget för läkemedel fördelas enligt särskild ersättningsmodell.  
Kostnaden för läkemedel följer listningen. Läkemedelskostnader 
för personer bosatta i särskilt boende betalas från central 
budget. Detaljer redovisas i Bilaga Ersättning. 
 
Läkemedel som används för verksamheten på vårdcentralen 
ingår i ersättningen. 
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10.10.3 Basförråd av läkemedel 

Varje vårdcentral ska ha ett basförråd av läkemedel avsett att 
täcka patienters akuta behov samt de läkemedel som behövs för 
att genomföra undersökningar och behandling. Innehållet i 
basförrådet fastställ av Dalarnas Läkemedelskommitté. Beroende 
av var verksamheten är belägen kan ett tilläggsförråd behövas. 

Länk: 

http://navet.ltdalarna.se/PageFiles/31536/Basl%c3%a4kemedel

%20vid%20VC%20DLM.pdf  

10.11 Hjälpmedel - personliga hjälpmedel  

Vårdgivaren ska följa landstingets avtal och regelverk gällande 
hjälpmedelshantering (förskrivning och sortiment).  
 
Gällande Hjälpmedelsguide, se länk: http://www.ltdalarna.se/ldh 

 

Hantering av kostnader av hjälpmedel, se länk 
http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Hjalpmedel/Hjalp
medelsguiden/Hantering-kostnader-hjm.pdf 
 

För ytterligare information av rehabilitering, habilitering och 
hjälpmedel i Dalarnas län se länk: 
http://www.ltdalarna.se/hjalpmedelsansvar 

10.12 Medicinsk service 

Vårdcentralen ska ansvara för att patienter får medicinskt 

nödvändiga laboratoriemedicinska, klinisk fysiologiska, 

röntgendiagnostiska och liknande undersökningar, utifrån den 

tolkningskompetens som det allmänmedicinska åtagandet 

omfattar. 

 

För att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet ska 

vårdcentralens leverantörer inom laboratoriemedicin för 

mikrobiologiska och kliniskt kemiska analyser vara 

ackrediterade av SWEDAC enligt gängse standard för 

medicinskt laboratorium eller annat nationellt 

ackrediteringssystem. Laboratoriets referensvärden ska alltid 

anges och avvikande värden utanför referensintervall ska alltid 

markeras. För patientnära analyser ska analysmetoder som 

fastslås i landstingets laboratoriemedicinska råd gälla. 

http://navet.ltdalarna.se/PageFiles/31536/Basl%c3%a4kemedel%20vid%20VC%20DLM.pdf
http://navet.ltdalarna.se/PageFiles/31536/Basl%c3%a4kemedel%20vid%20VC%20DLM.pdf
http://www.ltdalarna.se/ldh
http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Hjalpmedel/Hjalpmedelsguiden/Hantering-kostnader-hjm.pdf
http://www.ltdalarna.se/Global/Halso_sjukvard/Hjalpmedel/Hjalpmedelsguiden/Hantering-kostnader-hjm.pdf
http://www.ltdalarna.se/hjalpmedelsansvar
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Kliniskt patologiska och cytologiska analyser ska utföras av 

laboratorium med dokumenterat ledningssystem enligt SOSFS 

2011:9. 

 

Om vårdcentralen använder röntgendiagnostik hos annan 
leverantör än Bild- och funktionsmedicin, Landstinget Dalarna 
ansvarar vårdcentralen för att nyttja leverantör av 
röntgendiagnostik som är ackrediterad eller motsvarande. 
 
Vårdgivaren ansvarar för att vårdcentralen genomför 

kvalitetskontroller via Equalis, eller motsvarande, avseende 

provtagning och patientnära analyser. 

 

Vårdgivaren har kostnadsansvar för alla egna begärda typer av 

medicinsk service. 

 

Laboratorieprovtagning på patienter hänvisade från annan 

vårdgivare inom länet ska utföras. Se Bilaga Ersättning. 

Remittenten har tolkningsansvar för ordinerade prover.  

10.13 Sjukresor  

Vårdcentralen ska tillhandahålla aktuell information om reglerna 
för sjukresa samt utfärda nödvändiga intyg. Vårdcentralen ska 
vid behov vara behjälplig vid beställning av sjukresa.  
 
Reglemente för sjukresor och Miljöhandbok kan hämtas från 
Landstinget Dalarnas hemsida, se länkar: 
 
Sjukresor: http://navet.ltdalarna.se/sjukresor  
 
Miljöhandboken: http://navet.ltdalarna.se/miljohandbok  

10.14 Tolk 

Vårdcentralen ansvarar för att tillhandahålla tolk vid behov. Med 
tolkservice avses såväl tolk till patient som inte förstår eller kan 
uttrycka sig på svenska språket som tolkservice åt döva, 
dövblinda och gravt hörselskadade. Vårdgivaren erhåller 
tolkersättning enligt bilaga Ersättning. 

http://navet.ltdalarna.se/sjukresor
http://navet.ltdalarna.se/miljohandbok
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10.15 Smittskydd  

Smittskydd ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och 
hygienföreskrifter (HSL 2A§ och SOSFS 2007:19) från 
smittskyddsläkare. Det innebär att vårdcentralen ansvarar för 
samverkan med Landstinget Dalarnas smittskyddsverksamhet 
och för smittskyddsinsatser för de till vårdcentralens patienter. 
Vårdcentralen ska vara smittskyddsenhetens behjälplig vid 
utbrott av smittsamma sjukdomar och vid höjd beredskap. 
Provtagning i samband med smittspårning ska sändas för analys 
till av landstinget anvisade laboratorier. Vårdcentralen ska 
säkerställa och upprätthålla en god hygienisk standard (HSL 2A§ 
och SOSFS 2007:19). Vårdcentralen ska ha avtal med 
vårdhygienisk expertis.  
 
Vårdcentralen ska arbeta för en rationell användning av 
antibiotika och följa nationella STRAMA rekommendationer. 
Vårdgivaren ska följa landstingets vaccinationsprogram och 
pandemiplaner. 

10.16 Katastrof och beredskap  

Vårdgivaren ska delta i katastrofberedskap enligt gällande 
lagstiftning och av landstinget fastställd regional katastrofplan. 
Det innebär dels att alla vårdcentraler ska vara beredda att ställa 
sina resurser till förfogande i händelse av katastroftillstånd dels 
att de vårdcentraler som har s k sjukvårdsgrupp, inom 
katastroforganisationen ska planera inför allvarliga händelser 
samt utbilda, öva och träna aktuell personal. 

10.17 Miljö 

Vårdgivaren ska följa landstingets miljöhandlingsplan och 
upprätta mål för miljöarbetet.  
 
Landstingets miljöpolicy; se länk: http://www.ltdalarna.se/miljopolicy 

10.18 Handikappfrågor 

Vårdgivaren ska följa landstinget likabehandlingsprogram, 
se länk: http://navet.ltdalarna.se/likabehandling 

10.19 Informationssäkerhet  

Vårdgivaren ska följa de krav på informationssäkerhet som 
Landstinget Dalarna anger. Reglerna är en förutsättning för att 
informationshanteringen ska uppfylla gällande lagar och 

http://www.ltdalarna.se/miljopolicy
http://navet.ltdalarna.se/likabehandling
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författningar samt för att samverkan i vårdprocessen ska kunna 
ske på ett säkert sätt för såväl patienter som utförare. 
Vårdgivaren ansvarar för att åtgärder vidtas för att minimera hot 
och risker som riktar sig mot informationens tillgänglighet, 
sekretess, riktighet och spårbarhet. Vårdgivaren ansvarar för 
informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. 
 
Avtal ska träffas om att landstinget ska vara 
personuppgiftsbiträde för de tjänster som hanterar register över 
personuppgifter för vilken den private vårdgivaren är 
personuppgiftsansvarig. Avtal kan också komma att tecknas 
gällande olika nationella IT-tjänster innebärande att annan än 
Landstinget Dalarna blir personuppgiftsbiträde i förhållande till 
den private vårdgivaren. I vissa fall kan detta lösas genom att 
Landstinget Dalarna befullmäktigas att för den private 
vårdgivarens räkning träffa s k personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Det är ytterst landstingets ansvar som företrädare för patienter 
och uppdragsgivare till utförarna att säkerställa att 
journalinformation inte kommer i orätta händer, men alltid är 
tillgänglig för behöriga användare såväl inom som utom 
landstinget. 

10.19.1 Styrdokument 

Inom informationssäkerhetsområdet finns ett antal styrdokument, 
som har särskild betydelse för vårdgivaren och som ska följas. 
Dokumenten är inte externt publicerade, men kan rekvireras från 
Landstinget Dalarna, Hälsovalsenheten. De mest grundläggande 
är: 

 Policy för informationssäkerhet, se länk: 
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx
?id=820&epslanguage=sv 
 

 Riktlinjer för informationssäkerhet, se länk: 
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx
?id=20915&epslanguage=sv 
 

10.20 Journaler och journalsystem  

Vårdgivare ska tillse att dess personal för patientjournaler och 
bevarar dessa enligt de vid var tid gällande lagar och föreskrifter. 
Med journal avses både pappersjournal och elektronisk journal. 

 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=820&epslanguage=sv
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=820&epslanguage=sv
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=20915&epslanguage=sv
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=20915&epslanguage=sv
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Vårdgivaren ska teckna avtal med Landstinget Dalarna om 
sammanhållen journalföring vilket möjliggör utbyte av information 
förutsatt att patienten gett sitt medgivande. Vårdgivaren ska 
också ingå i de nationella system för sammanhållen journalföring 
som Landstinget Dalarna väljer att ansluta sig till, såsom 
exempelvis Nationell Patientöversikt, (NPÖ). 
Vårdgivarens information i journalsystem ingår i den 
informationsmängd som succesivt kommer att tillföras patientens 
elektroniska tillgång till upprättad vårdinformation. 
Vårdgivaren ska använda det datoriserade journalsystem som 
används inom landstingets primärvård (TakeCare).  

10.21 IT-tjänster och datakommunikation  

Vårdcentralen ska kunna kommunicera elektroniskt med 
landstinget. 
 
Följande tjänster är obligatoriska och tillhandahålls kostnadsfritt 
av landstinget 
 
a) Journalsystemet TakeCare 
b) Obstetrix 
c) Auricula 
d) Spirare 
e) Sema 200 (EKG-databas) 
f) Listningsregister  
g) Befolkningsregister 
h) MVK, mina vårdkontakter alternativt vårdgivaringång via 

1177/vårdguiden 
i) Synergi 
j) Web Sesam 
k) Mobilus 
m)  NPÖ (Nationell patientöversikt) 
 
Alla vårdcentraler ska, för att arbeta med vårdinformation, 

anslutas via standardpc till LDnet. Användarna ska ha konto i 

domänen Landstinget Dalarna och stöd för inloggning med stöd 

av eTjänstekort. 

Hårdvara och mjukvara är standardiserade och datorernas 

konfiguration medger ej installation och användande av icke 

standardiserad kringutrustning och programvara. Vårdgivare hyr 

och köper IT-utrustning som används för vårddokumentation av 

landstinget, inklusive drift och supporttjänster. Se IT bilaga     
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10.22 Patientnämnd 

Vårdgivaren ska bistå Patientnämnden i utredning av enskilda 
patientärenden och tillvarata patienternas erfarenheter i 
verksamhetens förbättringsarbete. 
Vårdgivaren ska informera om och tillhandahålla 
informationsmaterial om Patientnämnden och 
patientförsäkringen. 

10.23 Lokaler och utrustning  

Vårdgivaren ansvarar för att det finns för verksamheten 
ändamålsenliga och verksamhetsanpassade lokaler och 
utrustning.  
 
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning och vara anpassade för den typ av 
verksamhet som uppdraget avser. 
 
Vårdgivaren har det övergripande medicintekniska ansvaret i sin 
verksamhet. 

10.24 Registrering av olycksfall  

Olycksfall registreras enligt landstingets beslut. 

11 Val av vårdcentral 

Alla invånare i Sverige har rätt att söka vård inom primärvården 
och öppen specialiserad vård, och även lista sig på valfri 
vårdcentral i Sverige (patientlag 2014:821). 
Det medicinska behovet ska styra prioriteringen.  
 
Alla som är myndiga har rätt att välja vårdcentral, för barn och 
ungdomar under 18 år väljer vårdnadshavaren. Vid delad 
vårdnad krävs båda vårdnadshavarnas underskrift. 

 
Alla invånare folkbokförda i Dalarna är listade till någon 

vårdcentral, förutom de som är listade i annat landsting eller 

väljer aktivt att vara olistade. Nyfödda, nyinflyttade listas 

automatiskt vid närmaste vårdcentral (inom kommunen), tills 

invånare eller vårdgivare eventuellt gör ett eget val. 

De som önskar byta vårdcentral kan göra det med hjälp av 

Internettjänsten ”Mina vårdkontakter”, eller via Hälsoval 
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Dalarnas listningsblankett. Blanketten lämnas direkt till 

vårdcentralen eller till landstingets Hälsovalsenhet. 

Listningsblanketten sänds till Hälsovalsenheten för arkivering.  

 
Vårdgivaren har inte rätt att neka någon invånare i Sverige att 
lista sig vid vårdcentralen eller att sätta något tak för antalet 
listade.  
 
Vårdgivaren är skyldig ta över vårdansvaret för de invånare, 
som väljer att byta vårdcentral, fr o m att listningen är registrerad 
i listningsregistret.  

11.1 Filialer  

En vårdgivare får, efter beslut av Landstinget Dalarna, öppna 
filial för patienter i sin kommun eller i angränsande kommuner i 
länet. Med filial avses en underavdelning till den 
huvudmottagning som har vårdavtal enligt LOV i Landstinget 
Dalarna och bedrivs i annan lokal på fast adress. Filialen kan ha 
ett begränsat utbud av primärvårdstjänster som är tillgängligt 
under fasta mottagningstider för vårdcentralens patienter. 
Listning sker till vårdcentralen som har ansvar för hela 
primärvårdsuppdraget. 

12 Vårdgivarens rätt att bedriva annan verksamhet 

Landstinget tillåter att vårdgivaren bedriver annan hälso- och 
sjukvårdsverksamhet utöver åtagandet i detta kontrakt. Sådan 
verksamhet får dock aldrig inverka negativt på kvaliteten på 
vårdgivarens utförande av detta åtagande. 
 
Verksamhet som vårdgivaren bedriver utöver detta åtagande ska 
redovisningsmässigt hållas tydligt avskiljd från verksamheten 
avseende detta åtagande. 
 
Vad som sägs i detta kontrakt om landstingets eventuella 
tillhandahållande av varor och tjänster eller landstingets 
kostnadsansvar för dessa varor och tjänster gäller inte avseende 
sådan verksamhet som vårdgivaren bedriver vid sidan av detta 
åtagande. Om vårdgivaren önskar utnyttja sådana varor eller 
tjänster får särskilt avtal träffas med landstinget rörande detta. 
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13 Lagar och förordningar  

Vårdgivaren ska vid utförande av uppdraget följa alla tillämpliga 
lagar, förordningar och andra författningar samt normer, 
föreskrifter och nationella föreskrifter som utfärdats av riksdag, 
regering samt statliga och kommunala myndigheter. 
 
Vårdgivaren svarar vidare för att landstingets kvalitetsmål och 
överenskommelser i vårdprogram och vårdkedjeprogram eller 
motsvarande som berör vårdgivarens åtagande efterlevs. 

14 Prevention  

Landstinget har när som helst under kontraktstiden rätt att 
kontrollera hos Skatteverket att vårdgivaren uppfyller sin skatte- 
och avgiftsskyldighet. 
 
Kontrakt kan endast vidmakthållas med vårdgivare som fullgör 
sina lagenliga skyldigheter avseende skatte- och övriga avgifter. 
 
Om vårdgivaren anlitar underentreprenör gäller samma 
skyldigheter för underentreprenören. 
 
 

15 Anlitande av underentrepenör  

Vårdgivaren har rätt att anlita underentreprenörer för att 
komplettera sin kompetens eller för att förstärka sin kapacitet för 
genomförande av uppdrag enligt detta kontrakt. 
 
Vårdgivaren ska tillse att varje eventuell underentreprenör 
uppfyller alla krav enligt detta kontrakt och ansvarar gentemot 
landstinget för underentreprenörs arbete såsom om det vore 
vårdgivarens eget. 
 
Vårdgivaren ska innan kontraktets ikraftträdande till 
Hälsovalsenheten bifoga vilka underentreprenörer som är 
kontrakterade. 
 
Om vårdgivaren pga ändrade förhållanden senare vill anlita 
underentreprenör ska anmälan om detta snarast göras till 
Hälsovalsenheten. 
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Landstinget har därvid rätt att i enlighet med punkt 23 kontrollera 
att underentreprenören har fullgjort sina skyldigheter avseende 
betalning av skatter och avgifter. Om underentreprenören inte 
fullgjort dessa skyldigheter får vårdgivaren inte anlita aktuell 
underentreprenör. 
 

16 Kvalitetssäkring och uppföljning  

16.1 Kvalitetssäkring  

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, med följsamhet till nationella riktlinjer, SBU-
rapporter och liknande samt landstingsgemensamma 
vårdprogram, direktiv och riktlinjer.  
 
Vårdgivaren ska vara ansluten till landstinget Dalarnas 
avvikelsehanteringssystem Synergi som ska användas som ett 
verktyg vid alla avvikelser. 
 
Vårdgivaren ska ha ett ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 
(SOSFS 2011:9). 
 
Ledningssystemet ska bl a ha: 
 

 rutiner och system för avvikelsehantering  

 rutiner för Lex Maria anmälningar  

 rutiner för patientklagomål 

16.2 Uppföljning  

Uppföljningen syftar till att följa upp om vårdcentralen uppfyller 
kraven i Avtal Hälsoval Dalarna med tillhörande bilagor, graden 
av måluppfyllelse inom områden av särskild betydelse för 
primärvården och dess utveckling. Uppföljningen ska också bidra 
till utvecklingen av primärvården i Landstinget. 
 
Avtalad verksamhet kommer att följas upp enligt Bilaga 
Uppföljning. 
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17 Revision  

Landstinget har rätt att under avtalsperioden låta genomföra 
förvaltningsrevision, medicinsk revision samt granskning av 
vårdgivarens debiteringsunderlag. 

17.1 Förvaltningsrevision  

Förvaltningsrevision innebär att landstingets revisorer, i enlighet 
med lag, ska granska all verksamhet som landstinget bedriver 
inom sitt verksamhetsområde. Landstingets revisorer eller de 
som revisorerna utser att företräda dem ska få ta del av sådan 
handling eller uppgift som är nödvändig för granskning av 
vårdgivarens fullgörande av kontraktet. 
 
Vid granskning av vårdgivarens debiteringsunderlag ska 
vårdgivaren lämna ut de uppgifter som landstinget begär, om 
dessa uppgifter kan lämnas ut i enlighet med 
Patientsäkerhetslagen (PSL) Vårdgivaren ska medverka till och 
underlätta för landstinget att få dessa uppgifter utlämnade, bl. a. 
genom att medverka till att patienterna lämnar sitt medgivande 
till att de av landstinget begärda uppgifterna lämnas ut. 
 
Landstinget svarar för ersättning till den som utför den revision 
som landstinget beställt. 

17.2 Medicinsk revision  

Den medicinska revisionen ska kunna omfatta granskning av 
sådana uppgifter som vårdgivaren kan lämna ut, enligt reglerna i 
PSL till den som utför revisionen.  
 
Vårdgivaren ska vara behjälplig med att tillhandahålla de 
uppgifter som krävs för att revisionen ska kunna genomföras. 

17.3 Allmänhetens möjlighet till insyn 

Vårdgivaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål och utan 
kostnad lämna sådan information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn i verksamheten enligt 3 kap 19 a § 
Kommunallagen (1991:900). Sådan begäran ska i normalfallet 
vara skriftlig.  
 
Informationen ska lämnas i skriftlig form. Det åligger landstinget 
att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. 
Vårdgivaren är inte skyldig att lämna information om 
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utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för 
vårdgivaren, om utlämnandet strider mot lag eller annan 
författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av 
sekretess hos landstinget. Vårdgivaren är inte skyldig att lämna 
information rörande löner eller andra kostnader hos vårdgivaren. 
 
Information som lämnats till landstinget enligt första stycket ska 
ej anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om 
skydd för företagshemligheter. 
 
Denna bestämmelse har ingen verkan på räckvidden av övriga 
bestämmelser i detta kontrakt. 

18 Kostnadsansvar  

Vårdgivaren har kostnadsansvar för alla delar som ingår i 
grunduppdraget. 
 
I grundersättningen ingår kostnadsansvar för 
 

 lokaler, utrustning och förbrukningsmaterial 

 läkemedel till listade inklusive för listade patienter inskrivna 
i hemsjukvården exklusive patienter inskrivna i MOH och 
bosatta på särskilt boende  

 hjälpmedel enligt riktlinjer från LD hjälpmedel  

 inkontinenshjälpmedel enligt riktlinjer  

 medicinsk service, lab och röntgen för listade patienter 

 sjukresor  

 medicinsk fotvård  

 för listad patient som besöker annan vårdcentral inom och 
utanför landstinget  

 70 % av kostnaderna för listade patienter som besöker 
privat vårdgivare som arbetar enligt nationella taxan  

 läkarservice till listade patienter inlagda på kommunalt 
korttidsboende  

 obduktion av listad patient som avlidit utanför sjukhus  

19 Ersättning  

Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans 

mellan uppdrag och ersättning. Eventuella förändringar av 
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ersättning eller andra förhållanden i uppdraget ska landstinget 

skyndsamt informera om. 

För information om ersättningar, utgifter/avdrag och 

patientavgifter i Avtal Hälsoval Dalarna, se Bilaga Ersättning. 

20 Vårdgivarens ansvar  

20.1 Ansvar för krav av tredje man  

Vårdgivaren har fullt ansvar för åtagandet och för all skada och 
alla förluster som kan komma att orsakas vid utförande av 
åtagandet. 
 
Vårdgivaren ska hålla landstinget skadeslöst om krav väcks mot 
landstinget som en följd av vårdgivarens handlande eller 
underlåtenhet att handla. Ansvaret gäller under detta kontrakts 
giltighetstid och därefter under en period av tre (3) år, utom i fall 
av uppsåt eller grov vårdslöshet, då ansvaret gäller till dess att 
allmän preskription inträder. 
 
Landstinget ska snarast underrätta vårdgivaren om krav 

framställs mot vårdgivaren som omfattas av föregående stycke 

och landstinget ska inte utan vårdgivarens samtycke göra 

medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav om 

det kan påverka vårdgivarens ersättningsskyldighet. Landstinget 

är därtill skyldigt att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa 

sin skada i händelse av att krav mot landstinget framförs som 

omfattas av vårdgivarens ersättningsskyldighet. 

20.2 Ansvar gentemot landstinget  

Vårdgivaren svarar gentemot landstinget enligt gällande svensk 
rätt för skador och förluster som vårdgivaren orsakar landstinget 
genom bristande uppfyllelse av förpliktelse enligt detta kontrakt 
eller annars i samband med utförandet av uppdraget enligt detta 
kontrakt.  

21 Försäkringar  

Vårdgivaren förbinder sig att teckna, bekosta och under hela 
kontraktstiden vidmakthålla erforderligt försäkringsskydd för sina 
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åtaganden, både vad avser försäkringsomfattning och 
försäkringsbelopp. 
 
Vårdgivaren ska, om landstinget så begär, före driftstart, eller 
sådan senare dag som landstinget anger, tillhandahålla 
landstinget bestyrkta kopior av samtliga försäkringsbrev samt 
bevis att samtliga förfallna försäkringspremier erlagts. 
 
Vårdgivaren ska därefter på landstingets begäran tillhandahålla 
bestyrkta kopior av vid var tid gällande försäkringsbrev samt 
också bevis att samtliga vid var tid förfallna försäkringspremier 
erlagts. 
 
Landstingets patientförsäkring gäller för eventuell personskada 
som orsakats patient som erhållit vård av vårdgivaren och som 
omfattas av patientskadelagen. 
 
Patientförsäkringen är för närvarande tecknad i Landstingens 
Ömsesidiga Försäkringsbolag, (LÖF) som uppdragit till 
Personskadereglering AB (PSR) att handlägga enskilda 
ärenden.  
 
Anslutningen till LÖF innebär att landstingets egna 
verksamheter, vårdgivaren och andra privata verksamheter som 
har samverkans- eller vårdavtal med landstinget är skyldiga att 
utan dröjsmål och utan särskild ersättning tillhandahålla det 
material och verkställa de utredningar, analyser och 
undersökningar som behövs för handläggningen av 
skadeanmälningar till LÖF/PSR. 

22 Befrielsegrunder (Force Majeure) 

Part befrias från sina åtaganden enligt kontraktet om fullgörandet 
därav förhindras på grund av omständighet utanför hans kontroll 
och som han skäligen inte kunde ha räknat med vid kontraktets 
tecknande och vars följder han skäligen inte kunnat undvika eller 
övervinna. 
 
Såsom befriande omständigheter ska anses krig, krigshandling, 
myndighetsbeslut, strejk eller annan allvarlig arbetskonflikt eller 
annan jämförlig omständighet. 
 
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal, 
får inte åberopas som befrielsegrund. 
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För åberopande av befrielsegrund krävs att part skriftligen och 
omgående meddelat motparten om dess inträffande liksom dess 
upphörande. 
 
Om uppdragets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre 
tid än tre (3) månader äger motparten rätt att frånträda kontraktet 
utan att den förhindrade parten äger utkräva skadestånd. 

23 Fel och brister  

Vid fel och/eller brister i verksamhetens utförande ska 
vårdgivaren, efter skriftlig erinran från landstinget, utan dröjsmål 
vidta rättelse. Vårdgivaren ska utan dröjsmål underrätta 
landstinget när fel avhjälpts.  
 
Upprepade uppenbara mindre fel och brister i förhållande till 
åtagande i detta kontrakt eller vad avser medicinsk revision och 
som inte avhjälpts ska anses utgöra väsentlig fel i 
verksamhetens utförande. 
 

24 Rättelse på vårdgivarens bekostnad 

Om vårdgivaren efter upprepade erinringar inte har vidtagit 
rättelse och bristen är av väsentlig betydelse för 
patientsäkerheten, kan Landstinget vidta åtgärder på 
vårdgivarens bekostnad. Samråd ska ske med vårdgivaren innan 
åtgärd vidtas. 

25 Förtida upphörande  

Part har rätt att säga upp detta kontrakt om   
 

a) det på goda grunder kan antas att vårdgivare inte kommer 
att kunna fullgöra åtagandet 

b) part bryter mot bestämmelse i detta kontrakt och 
kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse samt rättelse inte 
vidtas inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning. I 
sådana fall kan avtalet omedelbart sägas upp. 

 
Landstinget har rätt att säga upp detta kontrakt om  
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a) Vårdgivaren under kontraktstiden, vid uppdragets utförande 
eller i annat sammanhang, agerar på sådant sätt som kan 
antas allvarligt rubba förtroendet för landstinget eller 
vårdgivaren vid utförandet av åtagandet och ej vidtar rättelse 
inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från 
landstinget;  

b) vårdgivaren försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in 
betalningarna eller eljest kan befaras vara på obestånd. 

c) ägarförhållandena hos vårdgivaren eller hos moderbolag 
väsentligen förändrats och detta inte skriftligen har godkänts 
av Landstinget enligt punkt 29.4  

d) vårdgivaren brister i åliggande avseende skatt eller offentlig 
avgift och ej vidtar rättelse inom 30 dagar efter skriftlig 
anmaning från Skatteverket eller annan berörd myndighet. 

 
Vårdgivaren har rätt att säga upp detta kontrakt  
 
Under förutsättning att det föreligger särskilda skäl som 
förhindrar eller omöjliggör för vårdgivaren att fortsätta bedriva 
vårdcentralen. Om särskilda skäl, såsom större händelser i 
omvärlden eller politiska beslut av större betydelse, föreligger 
ska vårdgivaren skriftligen ange skälen för hemställande om 
uppsägning av kontraktet samt begära att kontraktet avslutas. 
Begäran ska lämnas till landstinget senast sex (6) månader 
innan verksamheten upphör.  

26 Vid avtalets upphörande  

Vårdgivaren ska i händelse av att verksamheten övergår till ny 
utförare, medverka till att övergången sker med minsta möjliga 
olägenhet för invånare och patienter, för landstinget och berörd 
personal. Vårdgivaren ska samverka med landstinget och den 
nya utföraren enligt landstingets anvisningar. 
 
I händelse av att vårdgivaren upphör med sin verksamhet ska 
vårdgivaren överlämna samtliga journaler till Landstingets 
Arkivmyndighet i ett sådant format som Arkivmyndigheten 
använder vid slutarkivering. Vårdgivare kan alternativt begära att 
Socialstyrelsen beslutar om omhändertagande av journalerna, 
dock ska vårdgivaren ombesörja att journalerna vid 
omhändertagandet är formaterade för slutarkivering hos 
Arkivmyndigheten. Patienter med särskild riskbild eller pågående 
hälsoärenden ska i god tid informeras om att vårdgivaren avser 
att upphöra med sin verksamhet. Vårdgivaren ska också 



   

 Hälsovalsenheten 

 

Fastställt av 

Landstingsfullmäktige 

2014-11-24/25  § ? 

Diarienr  36 (39) 

LD14/02670 

 

Er beteckning 

 

 

 

informera samtliga patienter om att Arkivmyndigheten avser att 
ställa journalkopior till en ny vårdgivares förfogande. Patienten 
kan motsätta sig detta genom att meddela Arkivmyndigheten.  
 
Vad som sägs i denna paragraf gäller oavsett om avtalet upphör 
att gälla till följd av att avtalstiden går ut eller till följd av förtida 
upphörande 

27 Skadestånd  

Har fel och brister enligt punkt 23 inte rättats eller om det finns 
grund för förtida upphörande enligt punkt 25 i detta kontrakt äger 
part rätt till full ersättning för den skada som uppstått på grund av 
den andra partens försummelse. 

28 Meddelandeskyldighet  

Finner vårdgivaren att någon av nedan angivna händelser 
kommer att inträffa eller framstår såsom sannolik att inträffa, ska 
vårdgivaren omgående skriftligen informera landstinget därom: 
 

 förhållande som anges i punkt 25 

 annan omständighet som kan försvåra utförandet av 
åtagandet eller annan vårdgivares fullgörande av hans 
förpliktelser enligt detta kontrakt 

 
Varje sådan händelse ska meddelas landstingets kontaktperson 
för detta kontrakt. 

29 Kollektivavtal  

Landstinget Dalarna framhåller vikten av att vårdgivaren bör 

teckna kollektivavtal om anställningsvillkor för anställda hos 

vårdgivaren. 

30 Övriga bestämmelser  

30.1 Ändringar och tillägg  

Bortsett från ändringar som anges under punkt 5.2 ska ändringar 

i eller tillägg till detta kontrakt, för att äga giltighet, vara skriftliga 

och undertecknade av båda parter. 
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30.2 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i detta kontrakt eller del därav 
befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att detta kontrakt i dess 
helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen 
påverkar parts utbyte av eller prestation enligt detta kontrakt, 
skälig jämkning i detta kontrakt ske. 

30.3 Överlåtelse av kontrakt 

Om en vårdcentral övergår från en vårdgivare till en annan 

övertar den nya vårdgivaren vårdansvaret för samtliga individer 

som tillhörde vårdcentralen. Det ankommer på den nya 

vårdgivaren att informera de anslutna patienterna om detta. 

Överlåtelse kräver landstingets skriftliga godkännande. 

Vid godkännande ställer landstinget samma krav på den nya 

vårdgivaren, som ställs på en ny sökande enligt punkt 4 i Bilaga 

Information och föreskrifter.  

30.4 Tillstånd, registreringar, skatter m m 

Vårdgivaren ska på egen bekostnad i god tid innan driftstarten 
ombesörja och införskaffa samt under kontraktstiden 
vidmakthålla:  
 
a) eventuella tillstånd och bemyndiganden samt uppfylla 

anmälningsskyldighet som enligt de vid var tid gällande 
reglerna erfordras för utförande av åtagandet 

b) samtliga registreringar som erfordras med avseende på 
betalning och redovisning av eventuell mervärdeskatt, 
innehållande av preliminärskatt och erläggande av 
arbetsgivaravgifter och andra avgifter för anställda hos 
vårdgivaren. 

 
Vårdgivaren ska svara för samtliga nu existerande och i 
framtiden tillkommande typer av skatter, avgifter samt alla andra 
allmänna avgifter av vad slag vara må avseende åtagandet eller 
betalning som görs i anledning av detta avtal. 
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31 Meddelarfrihet och yttrandefrihet 

Landstinget och vårdgivaren har ett gemensamt ansvar för 
information till befolkningen och till olika samarbetspartners inom 
och utom landstinget. 
 
Landstinget har som offentlig myndighet ansvar för att informera 
allmänheten på ett sätt som är tillgängligt för alla och ansvarar 
för att offentliggöra att kontrakt tecknats med vårdgivaren. 
 
Landstinget ansvarar också för information till nuvarande 
samarbetspartners liksom för information via landstingets 
etablerade informationskanaler. 
 
Vårdgivaren ska vid marknadsföring avseende åtagandet vara 
saklig och följa intentionerna i detta kontrakt.  
 
I all extern information och annonsering ska i text anges att 
vårdgivaren utför åtagandet på uppdrag av landstinget. 
 
Vårdgivaren får inte använda landstingets varumärke utan 
landstingets föregående skriftliga godkännande. Om 
godkännande lämnas ska vårdgivaren följa landstingets riktlinjer 
och grafiska profil avseende varumärket.  

32 Handlingars inbördes ordning  

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. 
 
Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något 
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning 

 

 uppdaterat och senast i Landstingsfullmäktige beslutat Avtal 
Hälsoval Dalarna med tillhörande bilagor som finns 
publicerade på http://www.ltdalarna.se/Halso--och-
sjukvard/Primarvard/Valj-vardcentral/Information-till-
vardgivare/  

 skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal med bilagor 

 detta avtal inkl. bilagor och hänvisningar 

 det undertecknade förfrågningsunderlag med bilagor och 
kompletteringar 

http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Primarvard/Valj-vardcentral/Information-till-vardgivare/
http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Primarvard/Valj-vardcentral/Information-till-vardgivare/
http://www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Primarvard/Valj-vardcentral/Information-till-vardgivare/
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33 Tvist  

Tvist angående tolkning eller tillämpning av kontrakt och därmed 
sammanhängande frågor avgörs i första hand genom förhandling 
mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse ska tvist 
avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 
Eventuella tvisteförhandlingar ska äga rum på ort där landstinget 
svarar i tvistemål. 

34 Bilagor  

Bilagor tillhörande detta avtal förtecknas nedan. 
 

1. Bilaga Information och föreskrifter 
2. Bilaga Ersättning 
3. Bilaga Uppföljning 
4. IT bilagan 

35 Underskrifter  

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna 
erhållit varsitt. 
 

För landstinget  För vårdgivaren 

Ort och datum 
 

Ort och datum 
 

Namn 
 

Namn 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
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Text som ska bort = överstruken text Text som ska läggs till = kursiv text 
Gulmarkerad text = markerar en ändrad text, kan vara överstruken eller kursiv 

Bilaga Ersättning 2015 

 

 

Utgångspunkten för ersättningen är att det ska råda balans mellan uppdrag och ersättning. 

Eventuella förändringar av ersättning eller andra förhållanden i uppdraget ska landstinget 

skyndsamt informera om.  

Ersättningsnivån är en utpräglad politisk fråga och avstäms årligen mot uppdraget vid 

budgetfullmäktige i november. Så snart ändringar av villkoren är beslutade ska Landstinget 

snarast informera vårdgivaren om detta skriftligen. Om vårdgivaren inom 30 dagar efter 

Landstingsfullmäktiges beslut meddelar landstinget att de nya villkoren ej accepteras upphör 

kontraktet att gälla 12 månader efter vårdgivarens besked. Under den återstående 

kontraktstiden gäller villkoren som var innan beslut om förändring.  

Innehåll 

1 Ersättning ............................................................................................................................. 3 

1.1 Justering för läkemedelsersättning .................................................................................... 3 

1.2 Kapitation ............................................................................................................................... 4 

1.3 ACG ........................................................................................................................................ 4 

1.4 CNI .......................................................................................................................................... 5 

1.5 Täckningsgrad ....................................................................................................................... 5 

1.6 Kvalitetsmått .......................................................................................................................... 7 

1.7 Ersättning besök, telefonrådgivning och Mina vårdkontakter ........................................ 7 

2 Momskompensation ......................................................................................................... 8 

3 Ersättning övrigt ............................................................................................................... 8 

3.1 Tolk ......................................................................................................................................... 8 
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3.2 Provtagning åt specialist mottagning ”Stickavgift” ........................................................... 9 

3.3 Besök annan vårdcentral ..................................................................................................... 9 

3.4 Besök av Utomlänspatient (listad och icke listad i Dalarna) .......................................... 9 
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3.7 Läkarmedverkan i den kommunala Hälso- och sjukvården, rond och konsultation . 10 

3.8 Läkarmedverkan i den kommunala Hälso- och sjukvården - extra tillägg till 
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4 Utgifter/avdrag................................................................................................................. 12 
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4.2 Besök på jourcentral ........................................................................................................... 12 

4.3 Besök primärvård annat landsting (både privat och offentlig) ..................................... 13 

4.4 Privat vårdgivare på nationella taxan .............................................................................. 13 

5 Patientavgifter ................................................................................................................. 13 

6 Övriga ersättningar ......................................................................................................... 14 

6.1 Sjukvård asylsökande ........................................................................................................ 14 
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1 Ersättning 

 

Ersättning utgår till vårdgivaren utifrån antalet listade patienter, bestående av: 

 Kapitation – 72 % 
o Vårdtyngd, enligt ACG-mätningar (80 % av kapitationen) 
o Socioekonomiska faktorer, enligt CNI-mätningar (20 % av kapitationen) 

 Täckningsgrad – 20 % 

 Kvalitetsmått – 3 % 

 Besöksersättning – 5 % 
 

Ersättningsmodell. Listad patient, (gäller folkbokförda i Dalarna)  

Grundersättning, 

Kapitation 72 %      

- varav ACG 80 %  1831 
Kronor per relativ 
viktpoäng  

- varav CNI 20 % Belopp om lika för alla 597 Kronor per invånare 

Täckningsgrad 20 % Belopp om lika för alla 829 Kronor per invånare 

Kvalitetsersättning 3 % Belopp om lika för alla 124 Kronor per invånare 

Besöksersättning 5 %  72 Kronor per besök 

- 
Telefonkonsultation   36  Per telefon-konsultation 

Mina vårdkontakter   36  Per åtgärdat ärende 

 

1.1 Justering för läkemedelsersättning 

Anslaget för läkemedel fördelas enligt en särskild ersättningsmodell taget från ramen för 

ACG. Den särskilda läkemedelsersättningen ska ses som en justering av intäkterna för de 

vårdcentraler som ansvarar för en stor del av sin befolknings behov av allmänläkemedel. 

Ersättningen delas upp i två steg; dels ersättning per listad folkbokförd i Dalarna i olika 

åldersgrupper dels en kvot för täckningsgrad. Kvoten för täckningsgrad beräknas utifrån hur 

stor andel av de listades totala läkemedelskostnader för allmänläkemedel som har förskrivits 

på den egna vårdcentralen. 
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576 kr/ listad  0 – 5 år 6 – 44 år 45 – 64 år 65 – 74 år 75 – 84 år 85 -  

SkrKr/invpat/år 52,45  308,57 1 059,31 2 014,83 2 788,77 3 424,89 

 

Kostnaden för läkemedel följer listningen för folkbokförda i Dalarna, det vill säga att om en 

person listar om sig överförs kostnaderna för läkemedel till den nya vårdcentralen. En central 

läkemedelsbudget avsätts för personer bosatta på särskilt boende. För att detta ska fungera 

krävs att patienten registreras som SÄBO i listningsregistret. 

Läkemedel för utomlänspatient betalas av hemlandstinget. 

Uppgifterna till de olika rapporterna som ersättningen bygger på hämtas från Business 

Intelligence Landstinget Dalarna (BILD). BILD är Landstinget Dalarnas 

ledningsinformationssystem, ett ”datalager”. 

1.2 Kapitation  

Kapitation är ersättning för de patienter som är folkbokförda i Dalarna och listade på en 

vårdcentral i Dalarna. 

1.3 ACG 

(Adjusted Clinical Groups) mäter den sammanvägda vårdtyngden utifrån de listades 

(folkbokförda patienterna i Dalarna) diagnoser som sätts i primärvården och specialistvården, 

dessa värderas med hjälp av fem faktorer; varaktighet, svårighetsgrad, diagnossäkerhet, 

sjukdomsorsak, specialistvård och viss mån ålder och kön. Systemet kräver noggrann 

diagnossättning. Diagnoser registreras utifrån den information som föreligger när besöket 

avslutas. Diagnos korrigeras ej i efterhand, symtom – eller åtgärdsdiagnos sätts när specifik 

diagnos ej kan sättas. Det tillstånd som bedömts vid besöket ska anges som diagnos/er. 

Diagnossättning Landstinget Dalarna:  

 

All diagnossättning, i primärvård och specialistvård, utgör grunden till ACG-systemet och 

därmed också för ersättningen till primärvården. All legitimerad sjukvårdspersonal har rätt 

och ska ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens. Det klassifikationssystem som 

ska användas är ICD 10-SE.  

Registrera diagnoser: 

Se lathund för kontaktregistrering: 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/SectionStart.aspx?id=868&epslanguage

=sv 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/SectionStart.aspx?id=868&epslanguage=sv
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/SectionStart.aspx?id=868&epslanguage=sv
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Rutin  

 

Hälsovalsenheten gör en ”ACG-körning” varje månad utifrån listade och folkbokförda 

patienter per vårdcentral den 1:a i varje månad. Ersättning beräknas utifrån diagnoser satta 

de senaste 18 månaderna  

som ger en ACG-poäng och därmed en ersättning till respektive vårdcentral. 

1.4 CNI 

(Care Need Index) mäter socioekonomiska faktorer, som förutser sjukvårdsbehov och behov 

av förebyggande hälso- och sjukvårdsinsatser. 

CNI har 7 dimensioner 

 Ålder <5 år (3,23) 

 Födda utanför EU (5,72) 

 Ensamstående >65 år (6,15) 

 Ensamstående föräldrar med barn <17 år (4,19) 

 Inflyttade under året (4,19) 

 Arbetslösa (5,13) 

 Lågutbildade 25-64 år (3,97) 
 

Rutin  

Hälsovalsenheten sänder uppgifter med folkbokförda och listade på vårdcentraler i Dalarna 

till SCB för bearbetning en gång per månad, resultatet visas i BILD. Varje vårdcentral får ett 

CNI-index som ”översätts” till ett belopp som betalas ut. 

1.5 Täckningsgrad    

Täckningsgrad speglar fördelningen av besök som kan göras antingen i primärvård eller i 

den specialiserade vården.  Denna ersättning är till för att stimulera att så mycket som möjligt 

av besöken görs inom primärvården, inom medicinskt önskvärda gränser. Täckningsgraden 

visar hur stor andel av vårdcentralens listade och folkbokförda patienters konsumtion av all 

öppen hälso- och sjukvård som tillgodoses på primärvårdsnivån, i förhållande till patientens 

totala antal besök inom den öppna hälso- och sjukvården. 

Besök hos biomedicinsk analytiker (BMA), barnmorska, logoped, oftalmologassistent, 

ortoptist samt undersköterska är undantagna. 

En summa per listad invånare folkbokförd i Dalarna avsätts för täckningsgrad och en 

miniminivå sätts. 

 



 

Hälsovalsenheten    

 

Fastställt av 

Landstingsfullmäktige 

2014-? § ? 

 

 

 

Diarienr6 (15) 6 (15) 

LD14/02670 

 

 

Vid täckningsgrad Ersättning 

 50 % minus 22 % 
 51 % minus 21 %  
 52 % minus 20 %  
 53 % minus 19 % 
 54 % minus 18 %  
 55 % minus 17 %  
 56 % minus 16 %  
 57 % minus 15 %  
 58 % minus 14 % 
 59 % minus 13 %  
 60 % minus 12 %  
 61 % minus 11 %  
 62 % minus 10 %  
 63 % minus 9 %  
 64 % minus 8 %  
 65 % minus 7 % 
 66 % minus 6 %  
 67 % minus 5 %  
 68 % minus 4 %  
 69 % minus 3 %  
 70 % minus 2 %  
 71 % minus 1 %  

 72 %  0 %  
 73 % plus 1 %  
 74 % plus 2 %  
 75 % plus 3 %  
 76 % plus 4 %  
 77 % plus 5 %  
 78 % plus 6 %  
 79 % plus 7 % 
 80 % plus 8 % 
 81 % plus 9 %  
 82 % plus 10 %  
 83 % plus 11 %  
 84 % plus 12 %  
 85 % plus 13 %  

Täljaren = samtliga besök på primärvårdsnivå gjorda av vårdcentralens listade patienter från 

Dalarna. 

Nämnaren = alla i täljaren samt alla besök i den öppna specialistvården inom Dalarna gjorda 

av vårdcentralens listade och folkbokförda patienter. Undantagna är vård/behandling som ej 

kan utföras på vårdcentral. 
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Rutin 

Beräknas i början av varje månad utifrån de besök som gjorts föregående månad. 

Uppgifterna hämtas ur BILD.  

1.6  Kvalitetsmått 

 

Kvalitetsmått ska finnas för att stimulera önskvärd utveckling. Dessa är under 2015:  

(respektive punkt ger 1/3 del av kvalitetsersättningen) 

Telefontillgänglighet 0:an 

Ersättningsnivå  

95 – 100 % tillgänglighet ger 100 % ersättning 

Rutin 

Telefontillgänglighet, uppgifter från offentlig primärvård tas ur BILD. Privata vårdcentraler 

sänder särskild rapport till Hälsovalsenheten. Beräknas i början av varje månad.  

Analys antibiotikaförskrivning 

Vårdcentralen analyserar sin antibiotikaförskrivning, och kompetens enligt Bilaga 

Uppföljning. 

Rutin 

Vårdcentralen rapporterar före 31/5 respektive före 30/11 

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Vårdcentral ska upprätta en nulägesanalys och revidera sin handlingsplan från 2014, för 

utveckling av det hälsofrämjande arbetet inklusive arbete med sjukdomsförebyggande 

metoder enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 

Rutin 

Nulägesanalysen skickas till vårdgivarna för att sedan skickas in till Hälsovalsenheten. 

Hälsovalsenheten följer sedan upp nulägesanalys och reviderad handlingsplan tillsammans 

med vårdgivarna. 

 

1.7 Ersättning besök, telefonrådgivning och Mina vårdkontakter  

Besöksersättning utgår för besök oavsett yrkeskategori inom ramen för uppdraget.  Som 

besök definieras kontakt öga mot öga mellan patient och vårdgivare (ej provtagning) detta 
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gäller även behandling i grupp. Vid behandling i grupp görs en kontaktregistrering per 

deltagare i gruppen vilket gör att vårdcentralen erhåller en besöksersättning per individ i 

gruppen. 

Telefonrådgivning till läkare, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och samtalsterapeut 

ersätts med 50 % av besöksersättningen. 

Ersättning utgår för alla ärenden i Mina vårdkontakter som vårdcentralen har åtgärdat. 

Endast de ”godkända” kontaktorsaker ersätts (för besök på jourcentral utgår ingen 

besöksersättning). 

Rutin  

Besöken bör registreras enligt rådande kontaktregistreringsrutin för TakeCare för att 

inkluderas i ersättningen, dvs: 

Besök registreras i PAS-delen (kassan) Två undantag finns: Besök till BVC där journalmallar 

med BHV i namnet ska användas och termen ”Kontaktregistrering (PV)” ska ifyllas. 

Dessutom ingår vårdplanering med patient som tas ut via termsvaret ”Vårdplanering med 

patient” för termen ”Kontaktregistrering (PV)”. 

2 Momskompensation 

Som kompensation för utebliven möjlighet att göra avdrag för ingående moms lämnas en 

särskild ersättning motsvarande 3 % på kapitationsersättningen till privat verksamma 

vårdgivare.  

3 Ersättning övrigt  

3.1 Tolk   

Ersättning för tolk gäller för alla patienter.  Vårdcentralen erhåller en ersättning, per besök på 

mottagning eller i hemmet som kräver tolk på plats eller via telefon. Gäller ej asyltolk, ersätts 

av annan enhet. 

 Ersättning 2015 

Språktolk 900 kr 

Teckentolk 1300 kr 

Asyltolk Ersätts av annan enhet inom Landstinget 
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Rutin  

Besöken kontaktregistreras på sedvanligt sätt samt registreras med aktuellt val i sökordet 

Tolk i TakeCare. Tolkning på plats och tolk via telefon, ger samma ersättning. 

Hälsovalsenheten tar ut rapport ur BILD på besök med tolk som gjorts föregående månad.  

3.2 Provtagning åt specialist mottagning ”Stickavgift” 

När vårdcentralen tar prover för specialistsjukvårdens räkning utgår en ersättning per 

provtagning.  

 

Rutin  

Uppgiften tas ur patientkassan, taxekod ”lab extern”. Hälsovalsenheten tar ut rapport ur BILD 

på prover som tagits föregående månad.  

3.3 Besök annan vårdcentral  

Vårdcentral som tar emot patient listad vid annan vårdcentral i Dalarna ersätts per besök.   

Besök listad patient från annan 

vårdcentral  

400 kr 500 kr  

 

Rutin  

Hälsovalsenheten tar ut rapport ur BILD på besök som gjorts föregående månad, dessa 

matchas mot listningsuppgifter.  

3.4 Utomlänspatient (listad och icke listad i Dalarna) 

Vårdcentral som tar emot listade och icke listade patienter från annat landsting får behålla 

hela intäkten från det andra landstinget. Patientavgiften redovisas in till Landstinget Dalarna. 

Utomlänspatient, listad och icke listad 1612 kr Ersättning läkarbesök enligt nationella 
prislistan 

450 kr Ersättning sjukvårdande behandling enligt 
nationella prislistan 

 

Provtagning åt specialistvården 

”stickavgift” 

150 kr 
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Rutin 

Vårdcentralen registrerar utomlänspatienten i kassan i TakeCare med aktuell produktkod. 
Varje kväll (förutsatt att kassan stängts) går uppgifter till landstingets faktureringssystem. En 
faktura går ut till det andra landstinget. Intäkten går till vårdcentralen 

3.5 Patienter från annat land  

Patient från EU-land betalar samma patientavgift som svensk medborgare. Detaljerade 

regler finns redovisade i Landstinget Dalarnas vårdavgiftshandbok. Länk: 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=16438&epslanguage=sv 

3.6 Födda utanför EU  

För att ersätta för de merkostnader en vårdcentral med stor andel listade utanför EU har, får 

vårdcentral med mer än 10 % listade födda utanför EU. 

Mer än 10 % listade födda utanför EU 66 kr per listad per månad 

 

Rutin 

Uppgifter hämtas från Statistiska centralbyrån (SCB) på antal listade födda utanför EU 

 

3.7 Läkarmedverkan i den kommunala Hälso- och sjukvården, rond och 

konsultation 

Råd och stöd till personal i den kommunala hälso- och sjukvården ersätts som ett besök  

”råd och stöd ” kan ske på plats, ”sittrond” eller som telefonkonsultation. 

 

Rutin 

Kontakterna dokumenteras i avsedd mall i patientjournalen TakeCare. (mall: 

rond/konsultation/SÄBO/hemsjv,läk) 

Hälsovalsenheten tar ut rapport ur BILD på kontakterna, råd och stöd, som gjorts föregående 

månad.  

Läkarmedverkan i kommunala Hälso- 

och sjukvården – råd och stöd 

72 kr per konsultation 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=16438&epslanguage=sv
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3.8 Läkarmedverkan i den kommunala Hälso- och sjukvården - extra 

tillägg till besöksersättningen 

För att stimulera till läkarmedverkan i den kommunala Hälso- och sjukvården utgår dubbel 

besöksersättning för hembesök och hemsjukvårdsbesök läkare samt besök till enskild patient 

i särskilt boende. 

Läkarmedverkan i kommunala Hälso- 

och sjukvården – extra tillägg 

besöksersättning 

144 kr per besök 

 

Rutin 

Kontakterna registreras i kassan TakeCare. Hälsovalsenheten tar ut rapport ur BILD på 

kontakten hembesök läkare som gjorts föregående månad.  

3.9 Glesbygd, Särna  

Beslutat belopp betalas ut med 1/12-del per månad till etablerade vårdgivare i Särna. 

 

3.10 Merkostnadsersättning familjecentral 

Merkostnadsersättning betalas ut till de vårdcentraler som är anslutna till familjecentral. 

Merkostnadsersättning familjecentral 61 kr/barn per år 

37 kr/kvinna 16-54 år, per år 

 

Rutin 

Ersättningen beräknas i början av varje månad och bygger på antal barn 0 t.o.m. 6 år och 

kvinnor 16 t.o.m. 54 år. Uppgifterna hämtas ur BILD.  

3.11 Ersättning vid medverkan i arbetsgrupper  

Vårdcentral kan få ersättning när chef/medarbetare deltar i arbetsgrupp med 

landstingsövergripande uppdrag. Gäller följande arbetsgrupper:  

 Specialitetsgrupp Allmänmedicin (SA). 

 Av SA fastställda projekt- och arbetsgrupper och efter godkännande av 

Hälsovalsenheten. 
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Ersättning vid medverkan i 

arbetsgrupper 
                                           Halvdag:        Heldag: 

Läkare/V-chef:                       2 400 kr     4 800 kr 

Avd chef:                               1 300 kr     2 600 kr 

Samt ter/Dsk/ssk/Bm/Sjg/At: 1 000 kr     2 000 kr 

Usk/Sekr:                                 800 kr      1 600 kr 

 

3.12 Tilläggsuppdrag 

Akademisk vårdcentral 

Vårdcentralerna kan ansöka om att bli Akademisk vårdcentral, utifrån fastställda kriterier. För 

mera information kontakta Centrum för klinisk forskning (CKF), forskningschef Lars Wallin. 

4 Utgifter/avdrag  

4.1 Besök annan vårdcentral 

Vårdcentral får avdrag när listad patient folkbokförd i Dalarna får vård på annan vårdcentral i 

Dalarna. Mottagande vårdcentral står för eventuella kostnader, lab och röntgen. 

Besök till annan vårdcentral i Dalarna 400 kr 500 kr  

 

Rutin  

Hälsovalsenheten tar ut rapport ur BILD på besök som gjorts föregående månad, dessa 

matchas mot listningsuppgifter. Avdrag sker på vårdcentralens månadsersättning. 

4.2 Besök på jourcentral  

Vårdcentral får avdrag när listad patient folkbokförd i Dalarna besökt jourcentral. 

Vårdcentralen där patienten är listad står för eventuella lab-, röntgen-, läkemedelskostnader.  

Besök till primärvårdsjouren 400 kr 

 

Rutin 

Besöket dokumenteras i den journal där patienten är listad. Lab, röntgen och läkemedel 

ordineras via journalen där patienten är listad. Kontakttyp, läkarbesök jour och hembesök 
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jour får endast användas av läkare som arbetar på jourcentral och under i Avtal Hälsoval 

definierad jourtid. 

Hälsovalsenheten tar ut rapport på besök som gjorts på jourcentraler föregående månad. 

Respektive jourcentral får ersättning per besök de producerat. Respektive vårdcentral får 

avdrag per besök de konsumerat. Ingen besöksersättning utgår.  

4.3 Besök primärvård annat landsting (både privat och offentlig)  

Vårdcentral får avdrag på hela kostnaden när listad patient folkbokförd i Dalarna besökt 

primärvård i annat landsting. 

Rutin  

Hälsovalsenheten betalar räkningen och gör avdrag på vårdcentralens månadsersättning. 

4.4 Privat vårdgivare på nationella taxan 

Vårdcentral får avdrag när listad patient besökt eller fått råd per telefon av läkare eller 

fysioterapeut/sjukgymnast i Dalarna som arbetar enligt nationella taxan.  

Rutin  

Hälsovalsenheten betalar hela summan till den privata vårdgivaren och gör sedan avdrag 

med 70 % av den totala kostnaden på ersättningen till vårdcentralen. 

Lab, röntgen och sjukresor hjälpmedel 

Vårdcentral får betala när listad patient besökt läkare på nationella taxan eller från 

företagshälsovård, för lab, röntgen, sjukresor, hjälpmedel.  

Rutin  

Hälsovalsenheten betalar hela summan till lab och röntgen och gör sedan avdrag med 70 % 

av kostnaden på ersättningen till vårdcentralen. 

5 Patientavgifter 

Vårdgivaren ska följa de av landstingsfullmäktige beslutade avgifterna för sjukvård. Regler 

och avgifter finns samlade i vårdavgiftshandboken, länk: 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=16438&epslanguage=sv 

Patientavgiften som betalas till vårdcentralen tillfaller landstinget, förutom gula taxan. 

Vårdgivaren är skyldig att ta ut och administrera de av landstinget fastställda vårdavgifterna 

http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=16438&epslanguage=sv
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och följa det med patientavgifterna förenade regelverket. Vårdgivaren svarar för eventuella 

kundförluster.  

Undantag från detta är intäkt för telefonrecept som vårdgivaren får behålla. Hur man tar 

betalt av patienten får vårdgivaren själv avgöra.   

Rutin 

Privat vårdcentral tar ut en kassarapport som redovisar patientintäkter totalt 
(kontant/kort/faktura). Rapporten sänds till Hälsovalsenheten som sedan drar av summan på 
ersättningen till den externa vårdgivaren. 
För den offentliga primärvården bokförs detta automatiskt varje kväll via fil. 
 
Fakturering  
Vårdcentral i offentlig regi fakturerar patient för ej betalt besök via Landstinget Dalarnas 
faktureringssystem. Uppgifterna om vilka som ska faktureras tas ur kassan.  
 

Patientavgifter på Säbo, särskilt boende. 

Förslag till rutin 

Personal på det särskilda boendet fyller i lista på vilka patienter som ska ha besök av läkare, 

förnyelse av recept. Läkaren konfirmerar med signatur vad som gjorts. Listan sänds till 

vårdcentralen för registrering. Patienten får faktura på vårdavgiften. 

6 Övriga ersättningar 

6.1 Sjukvård asylsökande  

Patientbesök av asylsökanden ersätts av Landstinget Dalarna enligt aktuell prislista.  

Rutin 

Asylsökande ska vara upplagda i TakeCare med län 55 och kommun 55. Vid besök 

registrerar vårdcentralen den asylsökande i kassan i TakeCare med aktuell produktkod. 

Varje kväll (förutsatt att kassan stängts) går uppgifter till landstingets ekonomisystem. 

Intäkten bokförs på vårdcentralens kostnadsställe. 

Hälsoundersökning asylsökande (enl. lagen § 7 2008:344) 

Rutin  
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Rapporteras manuellt till asylhandläggaren vid landstinget. Rapport som är inne före den 

10:e ersätts senast den 26:e i samma månad. Om den 26:e infaller en helgdag sker 

utbetalning närmaste vardag före.   

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ”papperslösa” 

(enligt lagen 2013:407 och förordningen 2013:412) 

Rutin  

Gömda/papperslösa ska vara upplagda i TakeCare med län 60 och kommun 60. Vid besök 

registrerar vårdcentralen den papperslöse i kassan i TakeCare med aktuell produktkod. Varje 

kväll (förutsatt att kassan stängts) går uppgifter till landstingets ekonomisystem. Intäkten 

bokförs på vårdcentralens kostnadsställe.  

7 Rutin utbetalning av ersättning  

Ersättningen ska vara vårdgivaren tillhanda senast den 26:e i varje månad. Om den 26:e 

infaller en helgdag sker utbetalning närmaste vardag före.  
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1 INFORMATION 
 
1.1 Inledning 
 Landstinget Dalarna har verksamheten som täcker hela länet, 

från Idre i norr till Avesta i söder. Landstinget ansvarar för att 
alla som bor eller vistas i Dalarna ska få en god hälso- och 
sjukvård på lika villkor. Dessutom har landstinget ett 
målmedvetet engagemang i det regionala arbetet, bland annat 
genom utbildning, kultur och kollektivtrafik. På olika sätt stöder 
och bidrar landstinget till länets utveckling.  

 
För ytterligare information hänvisas till Landstinget Dalarnas 
webbplats: http://www.ltdalarna.se 
 

 Inom landstinget finns 29 vårdcentraler och ett antal filialer dit 
patienterna i första hand vänder sig med sina hälsoproblem. 

 
1.2 Bakgrund 
                                 
 2009-02-25 fattade Riksdagen beslut om införandet av Vårdval i 

primärvården. Det betyder att det är obligatoriskt för landstingen 
att införa vårdvalssystem inom primärvården fr om 2010-01-01. 
Alla vårdgivare som uppfyller landstingets krav ha rätt att 
etablera verksamhet i landstinget med offentlig ersättning. 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) som trädde i kraft 2009-01-01  
tillämpas. 

 
 Den politiska ambitionen är att stärka patienternas och 

medborgarnas ställning och inflytande i vården. Lagen om 
vårdval inom primärvården kan stödja denna ambition genom att 
leda till  

 

 ett breddat vårdutbud  

 förbättrad kvalitet och tillgänglighet  

 därmed ökat förtroende för primärvården 

 större frihet och ökat lokalt ansvar för vårdgivare oavsett 
driftsform 

 tydligare konkurrens mellan vårdgivare 
 
 Vårdval/Hälsoval i primärvården innebär att pengarna följer 

medborgarens val av vårdgivare och ersättningen till 
vårdgivarna grundar sig på hur många personer som listar sig 
hos respektive vårdgivare. Principerna för ersättning ska vara 
desamma för offentliga och privata vårdgivare.  

 
 Syftet med uppdraget är att  

 den enskilde har rätt att fritt välja vårdgivare  

http://www.ltdalarna.se/
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 vårdgivaren har rätt att fritt etablera sig med offentlig 
ersättning  

 lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas vid beslut 

 pengarna (ersättningen) följer patientens val 

 konkurrensneutralitet  

 rimliga krav ställs på den vårdgivare som vill etablera sig 

 kraven på primärvård inte formuleras på sådant sätt att de 
knyts till speciell yrkesgrupp eller speciell vårdgivare 

 Konkurrensverket har fått tillsynsuppdraget att följa utvecklingen 
så att  

 konkurrensneutralitet garanteras. 
I Landstinget Dalarna benämns valfrihetssystemet Hälsoval 
Dalarna. 

 
 Landstingsfullmäktige antog i juni 2009 innehållet i 

vårdvalsmodellen för Landstinget Dalarna. 
 
1.3 Allmänna förutsättningar 
 
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) fastslår 

sjukvårdshuvudmannens ansvar för hälso- och sjukvården. 
Landstinget är i egenskap av beställare huvudman för de 
tjänster som utförs av godkända och kontrakterade vårdgivare. 
Vårdgivaren bedriver verksamhet på landstingets uppdrag och 
svarar därmed för verksamheten gentemot länets invånare 
såsom för verksamhet driven av landstinget själv. 

  
1.4 Primärvårdens uppdrag 
 
 Landstinget fastställer primärvården Dalarnas uppdrag som ska 

vara brett och samlat. Uppdraget ska ha befolkningens och 
patienternas behov i fokus och bygga på samverkan inom 
enheten och med externa samarbetsparter för trygghet, kvalitet, 
tillgänglighet och kontinuitet. Det är också möjligt att upprätta 
kontrakt med underleverantörer. 
 

1.5 Privata etableringar 
 
 Privata vårdgivare som bedöms klara primärvårdsuppdraget har 

rätt att etablera sig med offentlig finansiering. Vårdgivare prövas 
och de som uppfyller ställda krav har rätt att etablera sig. För att 
konkurrensneutraliteten ska fungera måste landstingets 
verksamhet uppfylla samma kriterier som de privata 
vårdgivarna.  
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1.6 Ersättning 
 
1.6.1 Allmänna principer 
 
 Det politiska uppdraget som finansiär av verksamheten är att 

fastställa ersättningssystem och ersättningsnivåer. Ersättningen 
följer patienten, varje invånare har en ”vårdpeng” för primärvård. 
Ersättningssystemet ska vara detsamma för privata och 
offentliga verksamheter, d v s producentneutralt och vara 
avstämt mot primärvårdsuppdraget.  

 
1.6.2 Ersättningssystem  
 

Ett ersättningssystem måste vara någorlunda enkelt. Systemet 
ska vara begripligt och rättvist. Ersättningen ska styra mot ett 
önskat beteende.  

 
 Ersättningssystemet ska innehålla komponenter som kapitering, 

åldersviktning, sociala och medicinska aspekter, 
avståndsaspekter, täckningsgrad och sådana 
kvalitetsdimensioner som medicinsk kvalitet och patientupplevd 
kvalitet.  

 
 Sammanfattningsvis kan man säga att ersättningssystemet ska 

spegla fyra olika delar: 
 

 Vårdbehovet hos den listade befolkningen 

 Hur mycket vårdcentralen gör själv 

 Hur bra det görs 

 Hur många patienter man tar emot 
 

1.6.3 Ersättningsnivån 
 
 Ersättningsnivån är en utpräglat politisk fråga och avstäms 

årligen mot uppdraget vid budgetfullmäktige i november. 
 
1.7 Invånarnas valfrihet 
 
 Landstinget ansvarar för att invånarna får tillgänglig och 

jämförbar information om olika utförare, privata och egna, så att 
de kan göra väl övervägda val. Innehållet i denna information 
ska vara likvärdig oavsett vem som är vårdgivare. 

 
1.8 Fast vårdkontakt 
 
 En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon 

begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller 
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hennes behöv av trygghet, kontinuitet, samordning och 
säkerhet. 
Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom 
primärvården. 

 
1.9 Uppdrag och åtagande  
 
 Uppdrag och åtagande framgår av Avtal Hälsoval och 

tillhörande bilagor. 
 
1.10 Etablering 
 
 Leverantör som ansöker om godkännande kan själv välja 

geografisk lokalisering för vårdcentralen. 
 
 Under förutsättning av att sökande uppfyller kraven i Avtal 

Hälsoval kommer godkännande att utfärdas. Landstinget 
kommer ej att begränsa antalet etableringar. 

 
1.11 Tidpunkt för driftstart 
 
 Sökande ska i sin ansökan ange tidpunkt för planerad driftstart, 

dock senast sex (6) månader efter erhållet godkännande från 
landstinget. 

 
1.12 Definitioner 
 
 Nedan angivna uttryck har i detta dokument följande innebörd. 
 
 Landstinget 
 Landstinget Dalarna är genom landstingsfullmäktige beställare 

och benämns landstinget i detta dokument. 
 
 Hälsoval Dalarna 
 Landstinget Dalarna har sedan den 1 januari 2010 infört en 

vårdvalsmodell inom primärvården. Modellen kallas Hälsoval 
Dalarna. 

 
 Avtal Hälsoval 
 Underlag för ansökan om att delta i det valfrihetssystem som 

landstinget tillhandahåller. 
 
 Leverantör 
 Leverantör är den som på marknaden tillhandahåller tjänster 

inom hälsovård. 
 
 Sökande 
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 Leverantör som ansöker om godkännande för att bli en del av 
Hälsoval Dalarna. 

 
 Godkännande 
 Alla sökande som uppfyller kraven i ansökan om godkännande 

som vårdgivare och Avtal Hälsoval med tillhörande bilagor och 
som inte har uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap.1 § 
LOV, kommer att godkännas, d v s bli en del av Hälsoval 
Dalarna. 

 
 Vårdgivare 
 Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan 

hälso- och sjukvårdsverksamhet som myndigheten, landstinget 
eller kommunen ansvarar för (offentlig vårdgivare) samt annan 
juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- 
och sjukvårdsverksamhet. (privata vårdgivare)   

  
 Vårdgivaren är ensam arbetsgivare för den egna personalen 

och ansvarar därmed för utbetalning av löner, betalning av 
arbetsgivaravgifter, preliminär skatt och andra avtalsenliga och 
lagstadgade kostnader för sig och sin personal. 

 
 I de fall vårdcentralen drivs och ägs av landstinget är landstinget 

vårdgivare. 
 
 Vårdcentral 
 Vårdgivarens mottagningslokaler och basen för verksamheten. 
  

Filial 
En underavdelning till vårdgivarens huvudmottagning som har 
avtal enligt LOV i Landstinget Dalarna och bedrivs i annan lokal 
på fast adress. 

 
 Kontrakt  
 Med kontrakt avses ett skriftligt avtal som sluts mellan 

landstinget och godkänd leverantör. Kontraktet reglerar samtliga 
villkor för uppdragets utförande och är en förutsättning för att bli 
en del av Hälsoval Dalarna.  

 Om leverantör bedriver verksamhet vid flera vårdcentraler ska 
separata kontrakt slutas för varje vårdcentral. 

  
Samverkansavtal 
Med samverkansavtal menas en överenskommelse mellan 
ingående parter där man tar ett gemensamt ansvar för resurser 
och kostnader. Landstingets områdessamordnare har en 
samordnande roll vid utarbetandet av lokala samverkansavtal. 

 
 Driftstart 
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 Från och med den dag då vårdgivaren ska utföra tjänsten i 
enlighet med gällande kontraktsvillkor. 

  
1.13 Upphandlande myndighet 
  
 Landstinget Dalarna org nr 232100-0180 
 Box 712 
 791 29 FALUN 
 
1.14 Upplysningar 
 

 Ansvarig handläggare: Helén Kastemyr, chef Hälsovalsenheten 
 Eventuella frågor ställs skriftligen per brev eller genom e-post till 
ansvarig handläggare 

   
 Adress:   
 Landstinget Dalarna   Tel: 023-49 00 83
 Centralförvaltning 
 Hälsovalsenheten 
 Box 712   Fax: 023-49 02 20
 791 29 FALUN 
 
 E-post: helen.kastemyr@ltdalarna.se 

  
1.15 Förtydligande och komplettering av Avtal Hälsoval 
 
 Om Avtal Hälsoval upplevs som otydligt eller om några av de 

ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller 
konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att 
ansvarig handläggare  

 kontaktas på ett så tidigt skede som möjligt så att missförstånd 
kan undvikas.  

 
 Eventuella kompletteringar och förtydliganden publiceras på 

Landstinget Dalarnas webbplats, www.ltdalarna.se/halsoval. 
Leverantör/vårdgivare ska själv kontrollera om några 
kompletteringar eller förtydliganden distribuerats.  

 
 Leverantör kan endast åberopa de kompletterande upplysningar 

som erhållits skriftligen från ansvarig handläggare eller hämtats 
från landstingets hemsida. 

 
1.16 Sekretess 
 

För ansökningar inom Hälsoval Dalarna gäller ej absolut 
sekretess.  

 

http://www.ltdalarna.se/halsoval
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 Leverantör kan begära att vissa uppgifter sekretessbeläggs med 
hänvisning t ex 6 kap. 1 §, 6 kap. 2 § första meningen eller 8 
kap. 10 § sekretesslagen. Detta ska framgå av inkommen 
ansökan. 

 
 Sedvanlig sekretessbedömning kommer att göras. 
 
2 FÖRESKRIFTER 
 
2.1 Obligatoriska krav 
 
 Avtal Hälsoval med tillhörande bilagor innehåller ett antal 

obligatoriska krav. 
 
 Förutsättningen för att en ansökan ska kunna godkännas är att 

dessa krav är uppfyllda. Kraven avser krav på såväl 
leverantören som efterfrågad tjänst. 

 
 Samtliga obligatoriska krav redovisas även i svarsblanketten 

Ansökan om godkännande för vårdgivare inom Hälsoval 
Dalarna.  
 

2.2 Ansökans form och innehåll 
 
 Ansökan utgörs av en blankett ”Ansökan om godkännande som 

vårdgivare inom Hälsoval Dalarna” som ska besvaras och 
insändas. Svaren ska vara på svenska samt blanketten 
undertecknad av behörig företrädare hos leverantören. 

 
 Ansökan skall avse hela det redovisade uppdraget. 
 
 
3 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE 
  
3.1 Löpande annonsering 
 
 Landstinget annonserar löpande på den nationella webbplats 

som administreras av Kammarkollegiet.  
 
 Motsvarande annonser och dokument publiceras även på 

Landstinget Dalarnas webbplats. 
 
 Något sista datum för att komma in med ansökan finns ej. 
 
 
3.2 Företag under bildande 
 
 Ansökan kan lämnas av företag under bildande. 
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4 KRAV PÅ LEVERANTÖREN 
 
4.1 Uppgifter om leverantören och aktuell etablering 
 
 Uppgifter om leverantören och aktuell etableringsort/område ska 

anges i ansökan. 
 
4.2 Uteslutning av sökande 
 
4.2.1  Omständigheter som får medföra uteslutning av sökande 
 
 En sökande får uteslutas som 
 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är 
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar 
eller är underkastad näringsförbud, 

 
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 

 
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende 
yrkesutövningen, 

 
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den 
upphandlande myndigheten kan visa detta, 

 
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende 
socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat 
inom EES-området, eller 

 
 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda 

upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts 
med stöd av denna paragraf. 

 
Om sökande är en juridisk person, får sökanden uteslutas om 
en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott 
som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel 
som avses i första stycket 4. 

 
Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar 
att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av 
första stycket 1, 2, 3 eller 5. 

 
 Leverantör ska intyga att förhållanden enligt ovan inte föreligger 

vid tiden för ansökan. 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K10P2S1N3#K10P2S1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K10P2S1N4#K10P2S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K10P2S1N1#K10P2S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K10P2S1N2#K10P2S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K10P2S1N3#K10P2S1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.HTm#K10P2S1N5#K10P2S1N5


 
Hälsovalsenheten      

 
Datum 
 

Fastställt av 
Landstingsfullmäktige 
2014-11-24/25 § ? 

 

Diarienr 12 (16) 

LD14/02670 
Er beteckning 

 

 

4.3 Intyg och bevis som gäller sökande – etablerade företag  
  
 För att underlätta för landstinget att endast anlita entreprenörer 

och leverantörer som fullgör sina lagstadgade skyldigheter 
avseende redovisningar och betalningar av skatter och avgifter 
samarbetar Landstinget Dalarna med Skatteverket. Skatteverket 
bistår med följande uppgifter avseende leverantör och 
eventuella underleverantörer: 

 

 registrerad för moms och som arbetsgivare 

 erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre 
redovisningsmånaderna 

 registrering för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt 

 om skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket 

 om skulder hos kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift 
om betalningsuppgörelse 

 
 Avser leverantören att utnyttja underleverantörer för att 

genomföra vissa delar kommer Skatteverket att göra 
motsvarande kontroll enligt ovan för underleverantörer. 

 
 Om sådana handlingar eller intyg som avses inte utfärdas i 

sökandens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar 
samtliga de fall som avses i 1 § första stycket 1-3 kan de 
ersättas med en utsaga som har avgetts på heder om samvete 
eller av liknande försäkran. 

 
 Om en sökande är registrerad i en officiell förteckning över 

godkända leverantörer i ett land inom EES, ska den 
upphandlande myndigheten utgå från att sökanden inte kan 
uteslutas som leverantör enligt 1 § första stycket 1-5. 

 
 
4.4 Intyg och bevis som gäller sökande – företag under bildande 
   
 Vid eventuellt kontrakt ska antagen leverantör senast vid 

kontraktstecknande uppvisa intyg och bevis enligt punkt 4.3. 
 
4.5 Tillgång till andra leverantörers kapacitet 
 
 Sökande får vid behov åberopa andra företags ekonomiska, 

tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska 
genom att tillhandahålla ett åtagande från företagen ifråga eller 
på annat sätt att han eller hon kommer att förfoga över 
nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras.  
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4.6 Övriga myndighetskrav 
 
 Kopia på anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

enligt 2 Kap. 1-3 §§, Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska 
bifogas ansökan. Alternativt kan registerutdrag från IVO bifogas. 

 
4.7 Leverantörens ekonomiska ställning - etablerade företag 
 
 I prövningen av ansökan kommer leverantörens finansiella och 

ekonomiska ställning att bedömas efter Creditsafe AB:s rating. 
Leverantören ska ha en ratingpoäng med minst 40 på en skala 
från 0-100 eller motsvarande kreditvärdighet. En 
poängangivelse med 40 betyder att leverantören är kreditvärdig. 

 
 Landstinget kommer att ta ut ratingrapport från Creditsafe vid 

handläggning av leverantörens ansökan. 
  
 
4.8 Leverantörens ekonomiska ställning - företag under bildande 
  
 Leverantör som inte kan visa att företaget har rating enligt punkt 

4.7 ska kunna styrka att han eller hon har en sådan finansiell 
och ekonomisk ställning att han eller hon kan fullgöra det 
aktuella uppdraget, t ex i form av en bankgaranti eller 
moderbolagsgaranti. Dessa garantier ska uppgå till en nivå som 
motsvarar minst en (1) månads ersättning från landstinget vid 
full drift. 

 
 På begäran ska leverantören kunna redovisa referens till bank 

eller annan finansiär. 
 
4.9 Teknisk och yrkesmässig kapacitet 
 
4.9.1 Generella krav 
 
 Leverantör ska, för att erhålla godkännande, ha kompetens, 

kapacitet och erfarenhet för att fullgöra sina åtaganden under 
kontraktsperioden. 

 
4.9.2 Etablerade företag  
 
 Leverantören skall visa sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet 

genom att i ansökan redovisa nedanstående uppgifter avseende 
det egna företaget. 

 

 Beskrivning av företaget, kompetens, resurser och 
organisation 
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 Beskrivning av hur leverantören avser att lösa uppdraget 
 

 Presentation av eventuella 
samarbetspartner/underleverantörer och former för 
samarbete 
 

 Redogörelse för ledning, arbetsorganisation samt tilltänkt 
verksamhetschef. Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen 
med lagar och förordningar, allmänna råd m m som gäller för 
hälso- och sjukvården.  
 

 Verksamhetschefens namn och kompetens ska redovisas i 
ansökan. 
 

 Referenser ska även bifogas ansökan, vilka styrker den 
tilltänkte verksamhetschefens kompetens. 

 
4.9.3 Företag under bildande 
 
 Leverantören ska visa sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet 

genom att i ansökan redovisa nedanstående uppgifter avseende 
företaget som avses att bildas. 

 

 Beskrivning av hur företagsbildningen är planerad, t ex 
företagsform, aktiekapital för aktiebolag, förväntat antal 
anställda och ägare. Av ansökan ska dessutom framgå 
nuläge, samt förutsättningar och tidplan för att företaget ska 
kunna etableras 

 

 Beskrivning av kompetens, resurser och organisation 
 

 Beskrivning av hur leverantören avser att lösa uppdraget 
 

 Presentation av eventuella 
samarbetspartner/underleverantörer och former för 
samarbete 
 

 Redogörelse för ledning, arbetsorganisation samt tilltänkt 
verksamhetschef. Verksamhetschefen ska vara väl förtrogen 
med lagar och förordningar, allmänna råd m m som gäller för 
hälso- och sjukvården.  
 

 Verksamhetschefens namn och kompetens ska redovisas i 
ansökan.  
 

 Referenser ska även bifogas ansökan, vilka styrker den 
tilltänkte verksamhetschefens kompetens 
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5 AVLÄMNANDE AV ANSÖKAN 
 
 Ansökan skickas/lämnas i förseglat omslag märkt:  
 
 Landstinget Dalarna 
 Central förvaltning 
 Hälsovalsenheten 
 Box 712 
 791 29  FALUN 
 
 Under kontorstid, 08.00-16.30, kan ansökan lämnas på 

Landstingets huvudkontor, Vasagatan 27, Falun. 
 
 Efter kontorstid kan ansökan lämnas i brevinkast i dörr på 

Vasagatan 27 (OBS, ej i den gröna postlådan!) 
 
 Landstinget Dalarna tillåter inte att ansökan lämnas per telefax 

eller e-post. 
 
6 MÖJLIGHET TILL RÄTTELSE AV ANSÖKAN 
 
 Landstinget får medge att en sökande rättar en felskrivning eller 

något annat uppenbart fel i ansökan. 
 
 Ansökan får dock endast rättas eller förtydligas på landstingets 

begäran. 
 
7 HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN 
 
 Leverantör som uppfyller kraven i Avtal Hälsoval med tillhörande 

bilagor samt ansökningsblanketten erhåller godkännande av 
landstinget. 

 
 Landstinget kan komma att utesluta leverantör från deltagande 

om det vid saklig granskning visar sig att leverantören inte kan 
anses ha tillräckliga förutsättningar och/eller förmåga att utföra 
uppdraget. 

 
8 MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE 
 
 Meddelande om godkännande lämnas inom två (2) månader 

efter det att ansökan inkommit. 
 
9 GODKÄNNANDETS GILTIGHETSTID 
 
 Om en leverantör inte utnyttjat sitt godkännande inom sex (6) 

månader, räknat från beslutsdatum, förfaller godkännandet. 
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10 UNDERLAG FÖR KONTRAKT 
 
 Leverantör ska acceptera fastställda villkor i 

Uppdragsbeskrivning och kontrakt i sin helhet. Av ansökan ska 
framgå att kraven är uppfyllda genom att leverantör fyller i 
aktuell punkt i bifogad ansökningsblankett. 

 
 Vissa angivna delar fastställs i samband med upprättandet av 

det slutliga kontraktet. 
 





 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum 2014-11-10  Sida 1 (2) 
Personalenhet    Dnr LD14/01798 
    Uppdnr 801 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Hansson-Böe Lennart 0725787164 
791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Handläggare   
   lennart.hansson-boe@ 

ltdalarna.se    
 

 

 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
 2014-11-10 Landstingsstyrelsen 
 2014-11-24—25 Landstingsfullmäktige 
  
  

Lönepolicy för Landstinget Dalarna 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. 
 

Sammanfattning 

Lönepolicyn är arbetsgivarens ställningstaganden i principiella frågor som 
rör inriktning och styrning av den lokala lönebildningen och lönesättningen. 
Landstingets nuvarande lönepolicy, ”Lönepolitik för landstinget Dalarna”, 
fastställdes 1991. Sedan dess har det framförallt skett betydande 
förändringar i de kommunala löneavtalen som påverkar förutsättningarna för 
den lokala lönepolitiken. Lönepolicyn har därför omarbetats för att få en 
aktuell landstingsgemensam värdegrund för lönebildning och lönesättning.  

En partssammansatt arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till reviderad 
lönepolicy.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Lönepolicy för Landstinget Dalarna 

c) Protokollsutdrag från MBA LD 2014-05-21, § 33 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Det nu gällande dokumentet ”Lönepolitik för landstinget Dalarna” 
(motsvarande lönepolicy) fastställdes av landstingsfullmäktige 1991-09-26, 
§ 64.  

Mot bakgrund av de förändringar som skett under den senaste 20-
årsperioden, inte minst i de kommunala löneavtalen, behövs en 
aktualisering av styrdokumentet. 

Landstingets löneöversynsgrupp inledde under 2013 ett revideringsarbete i 
ett antal partssammansatta arbetsgrupper. Arbetet resulterade i förslag till  

 Reviderad lönepolicy 

 Nya gemensamma landstingsövergripande lönekriterier, 

 En metodhandledning för mål- och utvecklingssamtal, 
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 En chefshandledning för lönesamtal samt 

 Förtecknade och förklarade ord och begrepp som är vanligen 
förekommande i löneöversynsprocessen 

Landstingsfullmäktiges lönepolicy ger uttryck för principiella 
ställningstaganden i de viktigaste lönebildnings- och lönesättningsfrågorna 
för Landstinget Dalarna.  

Ekonomi och finansiering 

Lönepolicyn ingår som ett bland flera övergripande inriktningsdokument för 
Landstinget Dalarnas verksamhetsplaneringar och budgetprocesser på kort 
och lång sikt. 

Förslaget till lönepolicy är kostnadsneutralt. 

Likabehandling 

Lönepolicyn har utformats med beaktande av innehållet i Landstinget 
Dalarnas likabehandlingspolicy. 

Juridik 

Lönepolicyn bedöms vara förenlig med lagar och avtal såsom exempelvis 
Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), den arbetsrättsliga lagstiftningen i vid 
mening och de kommunala kollektivavtalen, däribland AB (kollektivavtalet 
om Allmänna Bestämmelser) samt löneavtalen HÖK och HÖK-T.  

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Lönepolicyn ska bidra till en effektiv kompetensförsörjning på kort och lång 
sikt, bl. a. genom att upprätthålla en god lönekonkurrensförmåga, vilket är 
en viktig förutsättning för att säkerställa personaltillgången och därigenom 
en god arbetsmiljö.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Samverkan har skett genom att arbetsgruppen bakom förslaget till 
lönepolicy var partssammansatt. När förslaget tagit slutlig form på 
arbetsgruppsnivå lämnades en första information i samband med MBA-LD 
2014-03-05 § 16. MBA-förhandling ägde rum 2014-05-21 § 33. Information 
enligt MBA § 10 äger rum 2014-08-27. 

Uppföljning 

Uppföljning och kontroll av att lönepolicyn efterlevs sker i samband med den 
årliga löneöversynen med bland annat lönekartläggning och arbetsvärdering 
som grund, samt i återkommande medarbetarenkäter. 
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Bilaga b)  
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Personalenheten  2014-08-12   Dnr LD14/01798 
       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Hansson-Böe Lennart 0725787164 
791 29 Falun Falun Org.nr: 232100-0180 Handläggare  
   hansson-boe.lennart@ 

ltdalarna.se    
 

 

Lönepolicy för Landstinget Dalarna 

 
Syfte 
Lönepolicyn ger uttryck för Landstinget Dalarnas gemensamma värdegrunder och 
riktlinjer för den lokala lönebildningen och individuella lönesättningen. 
 

Mål 
Landstinget Dalarna ska kunna erbjuda såväl redan anställda som nya 
medarbetare löne- och anställningsvillkor som bidrar till att en effektiv och 
kvalitetssäkrad kompetensförsörjning kan upprätthållas på både kort och lång sikt. 
Detta i syfte att kunna rekrytera, utveckla och behålla de medarbetare som behövs 
för att uppnå de olika verksamhetsmålen. 
 

Värdegrunder 
Lönen fastställs på sakliga grunder utifrån kända lönekriterier 
 
Lönen baseras på varje medarbetares kompetens samt bidrag till verksamhetens 
utveckling och resultat 
 
Lönen sätts oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning 
 

Förutsättningar och principer 
Lönebildningen ska vara en integrerad del av Landstinget Dalarnas långsiktiga 
verksamhetsplanering och budgetprocess. 
 
Lönesättningen prövas regelmässigt i den årliga löneöversynen. 
 
Lönen utgår från arbetets innehåll och individuella prestationer, samt med hänsyn 
till marknad och ekonomiska förutsättningar. 
 
Lönen är individuell och differentierad och lönesättningen ska leda till ökad 
lönespridning.  
 
Lönedialogmodellen är den förhandlingsordning som Landstinget Dalarna vill 
företräda som lönesättningsprincip, även om traditionell kollektivavtalsförhandling 
också förekommer som lönesättningsmodell. 
 
Grunderna för all lönesättning ska vara kända, förankrade och tillämpade hos såväl 
chefer som medarbetare. 
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Intern lönekonkurrens får inte förekomma med mindre än att den utgör ett led i att 
styra kompetensförsörjningen i en riktning som bedöms angelägen för att 
åstadkomma optimal verksamhetsnytta på organisationsnivå.  
 
Högre lön under pågående anställning kan initieras av såväl arbetsgivaren som 
den enskilde anställde och facklig organisation. Vid intern rörlighet på samma 
kvalifikationsnivå kan ingen ny prövning av lönesättningen påräknas. Omprövning 
av lönesättningen ska däremot alltid ske i samband med en väsentlig förändring av 
arbetsuppgifterna, jämförbar med befordran eller uppgradering till en högre 
kvalifikationsnivå.  
 

Utvärdering 
Uppföljning och kontroll av att Landstinget Dalarnas lönepolicy efterlevs sker i 
samband med den årliga löneöversynen med bland annat lönekartläggning och 
arbetsvärdering som grund, samt i återkommande medarbetarenkäter. 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Wallin Lars  
791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180 FoU-chef  
   lars.wallin@ltdalarna.se 
   

 

 

 2014-10-22 Forskningsberedningen  
 2014-11-10 Landstingsstyrelsen  
 2014-11-24—25 Landstingsfullmäktige  
  
  

Forskningspolicy 

Ordförandens förslag 

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:  
1. Forskningspolicy enligt bilaga b) fastställs och ersätter landstingets 

FoU-policy som fastställdes i landstingsstyrelsen 2009-02-02 § 28. 
 

Sammanfattning 

Landstinget Dalarna är en hälso- och sjukvårdsorganisation men även en 
kunskapsorganisation med tydligt fokus på utbildning och forskning. 
Långsiktiga satsningar och en utvecklad strategi för forskning bidrar till att 
skapa en kunskapsbas som bygger på evidens att använda sig av i mötet 
med patienten. Den forskning som bedrivs inom landstinget ska vara av så 
god kvalitet att den bidrar till generell kunskapsuppbyggnad via 
systematiska litteraturöversikter och nationella riktlinjer. Det ska finnas 
möjligheter för alla professioner att bedriva egen forskning eller delta i 
forskningsprojekt. Det främjar rekrytering och behåller kompetens i 
landstinget. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till policy för forskning i Landstinget Dalarna 

c) Protokollsutdrag, Forskningsberedningens sammanträde 2014-10-22, 
§ 3 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Bakgrund 

Landstinget Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och behöver 
medverka till kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Hälso- och 
sjukvårdslagen (§ 26 b) anger att Landstingen och kommunerna skall 
medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt 
forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av 
folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Genom att avsätta medel för 
forskningsverksamhet och ha en organisation för att fördela och 
administrera dessa medel (Centrum för Klinisk Forskning) har landstinget en 
god grund för att stödja klinisk forskning. Långsiktiga satsningar och en 
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utvecklad policy för forskning bidrar till att skapa en kunskapsbas som 
bygger på evidens att använda sig av i mötet med patienten. 

 

 

Förslag 

I den föreslagna policyn för forskning i Landstingets Dalarna anges följande 
syften och mål för landstingets stöd till forskning: 

 Bidra till kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården samt 
tandvården till gagn för befolkningens hälsa och välbefinnande. 

 Stärka Landstinget Dalarna som forskningsmiljö och därmed öka 
landstingets attraktion som arbetsplats och befolkningens förtroende 
för verksamheten.  

 Bidra till att ett vetenskapligt förhållningssätt främjas samt att 
evidensbaserad och relevant kunskap sprids och implementeras i 
landstingets verksamheter. 

 Öka den enskilde medarbetarens kompetens till nytta för hela 
landstingets verksamhet. 

 Såväl kvantitativt som kvalitativt stärka Landstinget Dalarnas roll i 
forskningen i ett nationellt perspektiv, inte minst genom att fler 
seniora forskare etableras inom landstinget. 

 

Den forskning som bedrivs inom landstinget ska vara av så god kvalitet att 
den bidrar till generell kunskapsuppbyggnad via systematiska 
litteraturöversikter och nationella riktlinjer. Forskningsresultaten ska spridas 
inom och utanför den egna organisationen och i tillämpliga fall direkt komma 
olika intressenter till gagn.  

Avtalet med Uppsala universitet anger en bred inriktning för Landstinget 
Dalarnas forskningsstöd. Den kliniska forskningen inom ”medicin och 
farmaci, vårdvetenskap samt hälso- och sjukvårdsforskning, framför allt den 
patientnära forskningen inom både medicinsk vetenskap och 
vårdvetenskap” ska stärkas. Det är angeläget att landstinget kan stödja 
forskningsintresserad personal med lovande idéer från olika professioner 
och olika kliniska verksamheter. Det underlättar rekrytering, behåller 
kompetens och bidrar även till en mer stimulerande och attraktiv arbetsplats 
för medarbetare som inte bedriver forskning. 
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Det ska finnas möjligheter att utveckla forskningen i angelägna områden för 
att inom landstinget kunna bilda forskargrupper med seniora forskare. Med 
bibehållandet av höga kvalitetskrav på forskningen ska det finnas möjlighet 
till särskilt forskningsstöd som riktas mot frågeställningar inom något eller 
flera av följande områden och som kan beröra olika åldersgrupper:  

 Psykisk ohälsa 

 Prevention levnadsvanefrågor 

 Immigration och ohälsa – likvärdig vård 

 Implementering av evidensbaserad praktik 

 E-hälsa 

 Patient- och brukarmedverkan  

 Multisjuklighet – kroniska sjukdomar 

 Äldre och åldrande 

Patientperspektiv och folkhälsa 

Förslagen i forskningspolicyn bidrar till att skapa bättre förutsättningar för en 
kostnadseffektiv, evidensbaserad, god och säker vård i Landstinget 
Dalarna. Patienter i Dalarna ska känna trygghet att den vård de erbjuds är 
baserad på aktuella och relevanta forskningsresultat. Synliggörandet av 
forskningsresultat i samhället bidrar också till att medborgarna känner tilltro 
till vården. 

Ekonomi och finansiering 

Forskningspolicyn är kostnadsneutral. Ekonomiska medel är en 
förutsättning för forskning och ger en tydlig signal från ledningen att 
forskning är ett prioriterat område och något som skall bedrivas. 
Landstingets ekonomiska stöd till forskning bör därför succesivt öka.  

Juridik 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 26 b ska landstingen och kommunerna 
medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt 
forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av 
folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information till facken äger rum 2014-11-05. 
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Uppföljning 

Forskningspolicyn följs upp vid behov. De forskningsaktiviteter som 
åstadkoms genom landstingets forskningsstöd rapporteras årligen genom 
den verksamhetsberättelse som görs av CKF Dalarna.  
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

  Org.nr 232100-0180 Lars Wallin  
     
    
   

 

 

Policy för forskning inom Landstinget Dalarna 

 

Landstinget Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och behöver 
medverka till kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.  

 

Syfte och mål med forskning i Landstinget Dalarna 

 Bidra till kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården samt 
tandvården till gagn för befolkningens hälsa och välbefinnande. 

 Stärka Landstinget Dalarna som forskningsmiljö och därmed öka 
landstingets attraktion som arbetsplats och befolkningens förtroende 
för verksamheten.  

 Bidra till att ett vetenskapligt förhållningssätt främjas samt att 
evidensbaserad och relevant kunskap sprids och implementeras i 
landstingets verksamheter. 

 Öka den enskilde medarbetarens kompetens till nytta för hela 
landstingets verksamhet. 

 Såväl kvantitativt som kvalitativt stärka Landstinget Dalarnas roll i 
forskningen i ett nationellt perspektiv, inte minst genom att fler 
seniora forskare etableras inom landstinget. 

 

Utgångspunkter 

Långsiktiga satsningar och en utvecklad strategi för forskning bidrar till att 
skapa en kunskapsbas som bygger på evidens att använda sig av i mötet 
med patienten.  

Landstinget Dalarna ska präglas av en vital forskningsmiljö som uppmuntrar 
kreativitet och vetenskapligt förhållningssätt. Positiva attityder till och reellt 
stöd för forskning från ledning och alla professioner i organisationen främjar 
och underlättar forskningsverksamhet. Det är en viktig framtidsfråga att 
karriärvägar för alla professioner med möjlighet att bedriva egen forskning 
eller delta i forskningsprojekt stärks. Det underlättar rekrytering, behåller 
kompetens och bidrar även till en mer stimulerande och attraktiv arbetsplats 
för medarbetare som inte bedriver forskning.  

Den forskning som bedrivs inom landstinget ska vara av så god kvalitet att 
den bidrar till generell kunskapsuppbyggnad via systematiska 
litteraturöversikter och nationella riktlinjer. Forskningsresultaten ska spridas 
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inom och utanför den egna organisationen och i tillämpliga fall direkt komma 
olika intressenter till gagn. Patienter i Dalarna ska känna trygghet att den 
vård de erbjuds är baserad på aktuella och relevanta forskningsresultat. 
Synliggörandet av forskningsresultat i samhället bidrar också till att 
medborgarna känner tilltro till vården.  

Inriktning 

Den kliniska forskningen inom ”medicin och farmaci, vårdvetenskap samt 
hälso- och sjukvårdsforskning, framför allt den patientnära forskningen inom 
både medicinsk vetenskap och vårdvetenskap” ska stärkas. Det är 
angeläget att landstinget kan stödja forskningsintresserad personal med 
lovande idéer från olika professioner och olika kliniska verksamheter.  

Det ska också finnas möjligheter att utveckla forskningen i angelägna 
områden för att kunna bilda forskargrupper med seniora forskare. Det kan t 
ex gälla områden där Dalarna ligger sämre till i nationella jämförelser eller 
problemområden som medför starka hot mot vårdens kvalitet och där 
forskning kan peka på vägar framåt. Satsningen på akademiska 
vårdcentraler ska fortsätta. Med bibehållandet av höga kvalitetskrav på 
forskningen ska det finnas möjlighet till särskilt forskningsstöd som riktas 
mot frågeställningar inom något eller flera av följande områden och som kan 
beröra olika åldersgrupper: 

 Psykisk ohälsa 

 Prevention levnadsvanefrågor 

 Immigration och ohälsa – likvärdig vård 

 Implementering av evidensbaserad praktik 

 E-hälsa 

 Patient- och brukarmedverkan  

 Multisjuklighet – kroniska sjukdomar 

 Äldre och åldrande  

Samverkan 

Samarbetet med Uppsala universitet och Högskolan Dalarna ska vårdas 
och stärkas.  
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490000 Sven Nilsson  
791 29  Falun Falun Org.nr: 232100-0180   
   sven.nilsson@ltdalarna.se 
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Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): 
Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 
 

Sammanfattning 

I en motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) aktualiseras formerna vid 
rekrytering av ledande tjänster i landstinget. 

Inom landstinget finns sedan lång tid välfungerande rutiner och riktlinjer för 
rekrytering av chefer. Dessa rutiner är delvis skriftligt dokumenterade, men 
samtidigt finns en betydande informell förtrogenhetskunskap hos 
landstingets högsta chefer. Dock finns motiv att göra en översyn, 
komplettering och skriftlig dokumentation av förhållningssättet vid olika 
rekryteringar, inkluderat chefer. Ett sådant arbete har inletts och kommer att 
utmynna i en heltäckande och landstingsövergripande riktlinjer för 
rekrytering, vilka planeras vara klar hösten 2014. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

I en motion från Svante Parsjö Tegnér (FP) aktualiseras formerna vid 
rekrytering av ledande tjänster i landstinget, med övergripande intention att 
genom förstärkt konkurrens och öppenhet vid chefsrekrytering bidra till att 
landstinget får bästa tänkbara ledning. 

Motionen avslutas med några konkretiserade yrkanden: 

1. att en rekryteringspolicy tas fram som garanterar att alla ledande tjänster 
utannonseras och blir konkurrensutsatta 

2. att ledande tjänstemän, politiker (om det gäller högre chefsbefattning) 
och fackliga företrädare får lämna synpunkter innan tillsättning av chef 

3. att öppenheten är så stor som möjligt 
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4. att överlåta rekryteringen till externa konsulter bör undvikas 

5. att om extern konsult anlitas så ska samtidigt alltid möjlighet finnas att 
söka tjänsten direkt hos landstinget 

6. att om extern konsult sköter rekryteringen så ska minst 5 sökande till 
tjänsten presenteras för en slutlig rekryteringsprocess 

I detta svar tolkas att ”ledande tjänster” innebär högre chefstjänster såsom 
landstingsdirektörer, förvaltningschefer, direktörer/enhetschefer i central 
förvaltning, samt verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. 

Inom landstinget finns sedan lång tid välfungerande rutiner och riktlinjer för 
rekrytering av chefer, innefattande delar som behovsanalys, annonsering, 
intervjuer och lönesättning. Dessa rutiner är delvis skriftligt dokumenterade, 
men samtidigt finns en betydande informell förtrogenhetskunskap hos 
landstingets högsta chefer. Det finns dock skäl att göra en översyn, 
komplettering och skriftlig dokumentation av förhållningssättet vid 
chefstillsättning. Ett sådant arbete har inletts och kommer i första hand att 
utmynna i heltäckande riktlinjer för rekrytering, som planeras vara klara 
under hösten 2014. Riktlinjerna planeras att följas av en 
landstingsövergripande rekryteringspolicy. 

Vid chefsrekrytering sker vanligtvis annonsering både internt och externt. 
Undantag förekommer, med enbart intern annonsering, t.ex. om det finns en 
etablerad och välmeriterad biträdande chef som bedöms synnerligen 
lämpad för uppgift som ordinarie chef. 

Rekrytering av chefer sker vanligtvis med landstingets egna resurser, i form 
av samspel mellan ansvarig tillsättande chef och medarbetare inom 
personalenheten. Undantagsvis anlitas extern konsultfirma, om det finns 
särskilda motiv, t.ex. kan det vara lämpligt att landstingets personalenhet 
inte hanterar rekrytering av ny personaldirektör.  

Svar på motionens yrkanden: 

1. Heltäckande riktlinjer för rekrytering kommer att utarbetas och förväntas 
vara klara hösten 2014. Dessa riktlinjer kommer med stor sannolikhet 
uttrycka grundprincipen om annonsering både internt och externt, men 
troligen med öppenhet för undantag i särskilda fall. Riktlinjerna planeras 
att följas av en landstingsövergripande rekryteringspolicy. 

2. Det finns, och kommer att finnas, välfungerande och etablerade former 
för facklig samverkan vid chefstillsättning, inklusive goda möjligheter att 
lämna synpunkter.   
Den politiska ledningen ansvarar för tillsättning av landstingsdirektör och 
biträdande landstingsdirektör. Övriga ledande tjänstemän rekryteras 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

3 (3) 2014-11-10 LD13/02881 
 

 

 
under ansvar av landstingets tjänstemannaledning, när det gäller högre 
chefsbefattningar vanligen i samråd med den politiska ledningen.  

3. Öppenheten bedöms redan nu vara stor, men aspekten kommer att 
beaktas i samband med utarbetande av riktlinjer för rekrytering. 

4. Rekrytering av chefer sker vanligtvis med landstingets egna resurser. 
Undantagsvis anlitas extern konsultfirma, då om det finns särskilda 
motiv. 

5. Om extern konsultfirma anlitas så finns samtidigt möjlighet att söka 
tjänsten direkt hos landstinget 

6. Om extern konsultfirma anlitas är det brukligt att ett antal (vanligtvis fler 
än fem) sökande presenteras till landstinget för en slutlig 
rekryteringsprocess. 

 

Juridik 

Landstinget Dalarnas rekryteringsprocesser regleras av den svenska 
lagstiftningen, centrala kollektivavtal, Landstinget Dalarnas 
medbestämmandeavtal och landstingsspecifika regler. Här återfinns bl.a. 
regler för intern rörlighet och regler för att förhindra diskriminering. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Personaldirektör kommer att informera landstingsstyrelsen om arbetet med 
riktlinjer och policy. 
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Svar på motion från Lena Reyier (C): Sociala hänsyn vid 
upphandlingar 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 
 

Sammanfattning 

Lena Reyier (C) yrkar i motionen att Landstinget Dalarna tar fram tydliga 
riktlinjer för hur sociala kriterier kan användas vid upphandlingar i syfte att 
bredda arbetsmarknaden för människor som står långt från arbets-
marknaden. 

Sociala kriterier kommer att beaktas i en ny upphandlingspolicy, som 
planeras färdigställas i början av 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Lena Reyier (C) yrkar i motionen att Landstinget Dalarna tar fram tydliga 
riktlinjer för hur sociala kriterier kan användas vid upphandlingar i syfte att 
bredda arbetsmarknaden för människor som står långt från arbets-
marknaden. 

Nuvarande upphandlingspolicy från 1999 fokuserar i huvudsak på varan 
eller tjänsten som ska upphandlas. Offentlig upphandling har förändrats 
mycket de senast tio åren till ett bredare samhällsperspektiv, där 
exempelvis miljö- och klimatmål, sociala och etiska aspekter får en större 
betydelse. 

Sociala kriterier kommer att beaktas i en ny upphandlingspolicy, som 
planeras färdigställas i början av 2015. 

Juridik 

Eventuella sociala kriterier måste vara förenliga med lagstiftningen inom 
upphandlingsområdet. 
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Samverkan med fackliga organisationer 

Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Motionssvaret i sig planeras inte följas upp. Den planerade 
upphandlingspolicyn kommer att beakta intentionerna i motionen. 
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Reviderat riksavtal för utomlänsvård 

Ordförandens förslag

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige  

1. Riksavtal för utomlänsvård med kommentarer med giltighet fr.o.m. 1 
januari 2015 godkänns 

2. Landstinget Dalarnas remisskrav i öppen specialiserad vård och 
sluten vård bibehålls  

3. Landstingsstyrelsens beslut 2009-05-11 § 79 ”Valfrihetsvård, 
modifierat valfrihetskoncept med harmonisering till befintligt 
vårdgarantikoncept, upphävs fr.o.m. 1 januari 2015 

 
 

Sammanfattning 

Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård 
utanför sitt eget landsting. Det reviderade riksavtalet är främst en 
anpassning till nya Patientlagen, som syftar till att stärka och tydliggöra 
patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Förbundsstyrelsen 
för Sveriges kommuner och landstings rekommenderar landsting och 
regioner att godkänna avtalet och tillämpa det, samt att informera om 
kommentarerna till avtalet. 

Landstingsfullmäktige beslutade 2002-06-17-18 § 65 att 
landstingsförbundets rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och 
sjukvården ska gälla utan undantag (Landstingsförbundets protokoll 2000-
12-08 A00:56).  

Därefter har landstingsstingsstyrelsen 2009-05-11 § 79 beslutat om 
modifierat valfrihetskoncept.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Reviderat riksavtal  

c) Landstingsfullmäktiges beslut 2002-06-17 § 65 

d) Landstingsstyrelsens beslut 2009-05-11 § 79 
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Den 1 januari 2015 träder en ny patientlag i kraft. Därmed ges patienter 
möjlighet att välja offentlighet finansierad primärvård och öppen 
specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen 
vård utvidgas således till att också gälla patienter som omfattas av ett annat 
landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Respektive landstings remisskrav 
bibehålls, men, remisskraven skall anses uppfyllda oavsett var den utfärdas 
och hemlandstinget skall betala för vården. 

Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård 
utanför sitt eget landsting. Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och 
landsting godkände avtalet den 17 oktober 2014 och rekommenderade 
landsting och regioner att godkänna avtalet och tillämpa det, samt att 
informera om kommentarerna till avtalet.  

Avtalet innebär en anpassning av riksavtalet till den nya patientlagen.  

Med anledning av den nya patientlagen har landstinget ett projekt som 
syftar till att informera anställda och patienter om lagen och dess innebörd.  

För Landstinget Dalarnas del bedöms våra interna remissregler såsom de 
uttrycks i landstingsstyrelsens beslut, 2009-05-11 § 79 vara svårtillgängliga 
för anställda och patienter och tveksamt i förhållande till lagstiftning om 
vårdgarantin. Detta beslut föreslås därför upphävas. Det innebära dock att 
landstingets remisskrav kvarstår, men utan den tillämpning som föreskrivs i 
landstingsstyrelsens beslut.  

Reglerna för vårdgaranti innebär kontakt med primärvården samma dag, 
läkarbesök i primärvården inom sju dagar, besök i specialiserade vården 
inom 90 dagar och behandling påbörjad inom 90 dagar 

Vid utnyttjande av vårdgarantin ersätts alla direkta merkostnader – sjukresor 
mm, dock ej förlorad arbetsförtjänst. 

Landstinget Dalarnas remissregler innebär remisstvång till öppen 
specialiserad vård, med undantag för Kvinnosjukvård, Barnmedicin, STD, 
Mammografi, Öppenvårdspsykiatri och Sjukgymnastik. När patienten väljer 
själv, måste remisskraven följas. Utomlänspatienter behöver remiss för att 
söka öppen specialiserad vård i Dalarna, med ovan angivna undantag.  

Remissreglerna är för närvarande under en översyn.  

Patientperspektiv 

Genom förändringen blir det tydligare för patienten vilka regler som gäller. 
Patientlagen syftar till att patienter skall ges möjlighet att jämföra och välja 
vård, samt vara delaktiga och informerade gällande sin egen vård. 
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Riksavtalet föreskriver bland annat att hemlandstingens remisskrav skall 
följas. Dessa krav måste vara tydliga och kunna kommuniceras dels till våra 
egna anställda och dels till patienter såväl inom- som utomläns.  

Ekonomi och finansiering 

Den nya patientlagen påverkar landstinget på olika sätt. Patienter har rätt att 
söka såväl öppen specialiserad vård som primärvård i andra landsting och 
också lista sig där, men omfattas ändå av hemlandstingets kostnadsansvar. 
Riksavtalet har anpassats med hänsyn tagen till detta.  

Landstingets remisskrav anses enligt patientlagen uppfyllt även om remiss 
utfärdas i annat län. Landstinget Dalarna har då ett betalningsansvar för den 
vård som patienten väljer. Det krävs dock att den vårdgivaren som patienten 
väljer, har ett avtal med något landsting eller region i Sverige.  

Juridik 

Riksavtalet är endast en rekommendation som landstinget kan välja att anta 
och tillämpa. Landstingstingsstyrelsens tidigare beslut om remissregler 
bedöms vara tveksamma i förhållande till reglerna om vårdgaranti. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Det reviderade riksavtalet innebär enklare regler för medarbetarna att följa. 
Det krävs en omfattande information till medarbetarna inför den 1.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Information till facken äger rum 2014-11-05. 

Uppföljning 

Tillämpningen av riksavtalet behöver följas upp genom att landstingets 
remissregler ses över. 
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Svar på remiss från Socialdepartementet: "Rätt information 
på rätt plats i rätt tid" SOU 2014:23 

Ordförandens förslag

1. Yttrande enligt bilaga d) ska, tillsammans med det gemensamma 
svaret från Samverkansnämnden för Uppsala/Örebro-regionen, utgöra 
Landstinget Dalarnas svar till Socialdepartementet. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
 

Sammanfattning 

Landstinget Dalarna har inbjudits att lämna synpunkter på remissen Rätt 
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23).  

Utredningen förslår två nya lagar; dels en ny Hälso- och sjukvårdsdatalag 
som ska ersätta Patientdatalagen och dels en ny Socialtjänstdatalag som 
ska reglera behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten.  

Utredningen förslår bland annat: 

 Möjligheten att sekretessbelägga uppgifter mot patienten själv tas bort 

 Kravet på samtycke tas bort – samtycke till vård omfattar även 
samtycke till journalåtkomst 

 Förbättrade möjligheter till direktåtkomst mellan vårdgivare inom en 
huvudmans område 

 

Landstinget ställer sig bakom det gemensamma yttrande som avlämnats av 
övriga sex landsting i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, med vissa avvikelser 
och tillägg. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Sammanfattning och innehåll  

c) Samverkansnämndens yttrande 

d) Förslag till yttrande  
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstinget Dalarna har inbjudits att lämna synpunkter på remissen Rätt 
information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23).  

Utredningen förslår två nya lagar; dels en ny Hälso- och sjukvårdsdatalag 
som ska ersätta Patientdatalagen och dels en ny Socialtjänstdatalag som 
ska reglera behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten.  

Utredningen förslår bland annat  

 Förbättrade möjligheter till direktåtkomst mellan vårdgivare inom en 
huvudmans område 

 Förbättrade uppföljningsmöjligheter.  

 Ny sammanhållen journalföring - Endast direktåtkomst mellan olika 
sjukvårdshuvudmän ska utgöra s.k. sammanhållen journalföring.  

 Förändrade villkor för uppladdning i sammanhållen journalföring 
avseende personer som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga 

 Kravet på samtycke tas bort – samtycke till vård omfattar även 
samtycke till journalåtkomst 

 Ändrade spärrmöjligheter för patienterna  

 Säkrare läkemedelsförskrivningar 

 Kravet på signering tas bort, ersätts av kontrollansvar  

 Möjligheten att sekretessbelägga uppgifter mot patienten själv tas bort 

 Direktåtkomst vid källdatagranskning i samband med kliniska 
prövningar samt vid andelsberäkning av möjliga deltagare i 
forskningsstudier  

 

Landstinget ställer sig bakom det gemensamma yttrande som avlämnats av 
övriga sex landsting i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, med nedan angivna 
avvikelser och tillägg. Landstingets yttrande ska ses mot bakgrund av 
uppfattningen att utredningen SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i 
rätt tid och E-hälsokommitténs utredning S 2013:17 har ett intimt samband 
och bör behandlas i ett sammanhang.  

Landstinget Dalarna avviker från samverkansnämndens yttrande på 
följande punkter;  

 Landstinget välkomnar reservationslöst utredningens förslag som 
innebär att patienter som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga 
kan få sina uppgifter tillgängliggjorda i system innebärande 
sammanhållen journalföring.  
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 Landstinget avstyrker utredningens föreslag innebärande att 
vårdgivare får undanta uppgifter från en spärr, beroende på 
skadeståndsrisker och svårigheter att förutse informationsbehovet.    

 Landstinget avstyrker utredningens förslag innebärande möjlighet för 
socialtjänsten till direktåtkomst till hälso- och sjukvårdens uppgifter, 
eftersom sekretessen föreslås slopas mellan olika nämnder och 
socialtjänsten även har myndighetsutövning.    
  

Landstinget anför vidare;  

 En myndighet ska ha såväl finansiellt som personuppgifts- och 
förvaltningsansvar avseende såväl nationella som infrastrukturella IT-
tjänster inom vård och omsorg. Genom ett centralt 
personuppgiftsansvar förenklas och legaliseras självständig 
personuppgiftsbehandling, t ex utlämnande till forskning och 
vidareuppladdning av uppgifter till andra system och det blir tydligare 
för patienter vart man kan vända sig med klagomål. Kostnaderna 
fördelas därmed också på ett bättres sätt bland användare.   

 Det krävs en certifiering av alla vårdinformationssystem som 
tillhandahålls på den svenska marknaden och myndigheternas tillsyn 
ska även omfatta leverantörer och innefatta sanktionsmöjligheter.   

 Det är angeläget att på nationell nivå ta fram en säker molntjänst för 
vård och omsorg samt en säker elektronisk tjänst för utlämnande av 
avgränsade uppgifter – t.ex. till forskning, vårdgivare inom och utom 
landet eller till andra aktörer där direktåtkomst inte är lagligen möjligt.   

 Informationsansvaret mot patienten bör samlas i en lagstiftning och 
hanteras mer övergripande i ett sammanhang.   

 Vårdprocesser måste kunna analyseras genom hela vårdkedjan på 
individnivå vid avvikelser – det räcker inte med avidentifierade 
uppgifter såsom Datainspektionen genom Maria Bergdahl hävdat i ett 
särskilt yttrande.  

Patientperspektiv 

Informationshanteringen föreslås utgå ifrån individens behov. Slopandet av 
möjligheten att sekretessbelägga uppgifter mot patienten själv, banar väg 
för patientens direktåtkomst.   

Ekonomi och finansiering 

Förslaget innebär krav på teknisk utveckling för att implementera 
utredningens förslag i nuvarande IT-system.  
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Likabehandling 

Förbättrade möjligheter att kvalitetssäkra och jämföra vården möjliggör en 
större jämlikhet inom vården.   

Juridik 

Utredningens förslag innebär lättnader inom många områden som erbjudit 
legala och tekniska utmaningar. Inom flera områden legaliseras en praxis 
som idag inte är legal; direktåtkomst för monitorerare, utsökning av 
forskningspatienter, uppladdning av uppgifter i sammanhållen journalföring 
för patienter som inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga, 
tillgängliggörande av patientuppgifter som patienten själv kan nå genom 
direktåtkomst utan föregående sekretessprövning m.m.     

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Utredningen föreslår slopat krav på samtycke samt att varningssignaler och 
läkemedelsinformation inte ska kunna spärras. Slopande av möjligheten att 
sekretessbelägga uppgifter mot patienten själv tas emot positivt av 
psykiatrin. Därmed förenklas utlämnande av journaluppgifter till patienten 
själv, t.ex. genom direktåtkomst, vilket bedöms minska arbetsbördan.  

Samverkan med fackliga organisationer 

Remissvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Detta beslut behöver inte följas upp. 























































































 
 

Upprättare 

 

 

 

Datum 

   

 

Dnr 

Isabelle Edgren, landstingsjurist  

 

Inger Nicolas 

 

Inger 

2014-10-17        ??? 

 

 

 

Landstinget i Värmland 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress    Telefon (växel)   E-postadress 

Samverkansnämnden i Uppsala-Örebroregionen  054-61 50 00   Eva-Lena.Aspetorp@liv.se 
Sjukhuset i Arvika   
Hälso och sjukvårdsstaben 
671 80 Arvika 

 

 

 

   Till 

s.registrator@regeringskansliet.se 

s.fs@regeringskansliet.se 

 

 

 

 

 

Yttrande över SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid (Ert 

dnr S2014/112/FS) 

 
Sex av sju landsting i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, Landstinget Gävleborg, Landstinget i 

Värmland, Landstinget Västmanland, Landstinget Sörmland, Landstinget i Uppsala län och 

Örebro läns landsting, vill härmed lämna ett gemensamt yttrande över SOU 2014:23 Rätt 

information på rätt plats i rätt tid.  

 

 

Sammanfattning 

Landstingen är positiva till utredningens förslag i stort, men befarar att det kan dröja innan de 

nya möjligheterna till informationsutbyte kan utnyttjas i hälso- och sjukvården. 

 

Landstingens uppfattning är att nationella tjänster, som utvecklas på uppdrag av regeringen 

eller av CeHis/Inera och som är avsedda att användas av såväl landsting och regioner som 

kommuner och privata vårdgivare, bör finansieras, certifieras, förvaltas, styras och 

kontrolleras av en statlig myndighet med såväl centralt personuppgiftsansvar som finansiellt 

ansvar för nationell it-infrastruktur inom vård och omsorg. 

 

Landstingen vill framhålla behovet av krav på certifiering av vårdinformationssystem innan 

leverantörer får sälja dem på den svenska marknaden.  

 

Landstingen anser att det behövs någon form av synlig kvittens av kontrollerade 

journalanteckningar. Ansvaret för att uppgifter i patientjournalen är korrekta samt att 

patientens avvikande mening antecknas i journalen måste ligga på den som för journalen och 

inte på vårdgivarnivå. 

 

Landstingen ser positivt på de föreslagna reglerna om direktåtkomst mellan vårdgivare inom 

en huvudmans ansvarsområde, men inser att det kan uppstå problem för privata vårdgivare 

som bedriver verksamhet inom olika huvudmäns områden. Reglerna för patientens rätt att 

spärra uppgifter kan bli svåra att tillämpa, genom att det medför svårigheter att förutse vilka 

vårdenheter eller vårdgivare som ”kan antas behöva” dokumentationen. 

 

Landstingen ställer sig bakom förslaget som gör det möjligt att inkludera patienter som inte 

endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning i system för sammanhållen journalföring. 
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Landstingen ser mycket positivt på planerna på en samlad läkemedelslista och anser att 

uppgifter om aktuella läkemedel alltid ska finnas tillgängliga nationellt för den personal som 

behöver uppgifterna för patientens vård och behandling. På samma sätt förhåller det sig med 

varningsinformation om intolerans och överkänslighet. 

 

Landstingen välkomnar möjligheterna till såväl direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst som gemensam vård- och omsorgsjournal. 

 

Landstingen stödjer utredningens förslag att ta bort bestämmelsen om sekretess mot patienten 

själv. 

 

   

Allmänna synpunkter 

Landstingen anser att utredningen har identifierat problemen med nuvarande lagstiftning och 

ställer sig bakom utredningens förslag i stort. Under avsnitten nedan redovisas de områden 

där landstingen har särskilda kommentarer till delar av förslagen. 

 

Landstingen hoppas att den föreslagna lagstiftningen ska reducera de negativa konsekvenser 

som nuvarande organisatoriska fokus medför och att informationen bättre ska kunna följa 

patienten, så att rätt information ska finnas tillgänglig där patienten är. Förslaget öppnar 

önskvärda legala möjligheter, men ställer även åtföljande nödvändiga krav på vårdgivarna. 

Det sistnämnda bedöms bland annat medföra krav på förbättrad funktionalitet i 

vårdinformationssystemen, vilket innebär stora kostnader. Landstingen ser här en risk att det 

dröjer avsevärd tid innan möjligheterna kan utnyttjas i hälso- och sjukvården. 

 

Precis som i nuvarande lagstiftning riktas kraven endast mot vårdgivarna. Dessa förutsätts 

sedan ställa behövliga krav på systemleverantörerna, vilket sker i samband med 

upphandlingar. Landstingen finner det ibland svårt att var för sig genomdriva kraven 

gentemot leverantörerna och anser därför att det finns anledning att genom lagstiftning rikta 

krav direkt mot dessa. Att it-systemen har funktionalitet som gör det möjligt att följa gällande 

lagstiftning framstår som ett minimikrav, gemensamt för samtliga vårdgivare.  

 

Landstingen anser att det är bra att lagens syfte uttryckligen framgår och att det visas att 

punkterna 1 och 2 i 1 kap. 4 § hälso- och sjukvårdsdatalagen inte står i motsatsförhållande till 

varandra. I betänkandet förs resonemang om balansen mellan tillgänglighet å ena sidan och 

personlig integritet å den andra. Då förslagen innebär förändringar i denna balans, kommer 

det säkert att ge anledning till diskussion. Landstingen noterar bland annat de synpunkter som 

förs fram i det särskilda yttrandet av experten Maria Bergdahl. 

 

Landstingen konstaterar att det blir en utmaning att informera patienter och personal om det 

nya regelverket; det framgår av erfarenheterna av nuvarande regler för framför allt 

spärrhantering. 

 

Det välkomnas att den föreslagna hälso- och sjukvårdsdatalagen till sin utformning blir mer 

pedagogisk och överskådlig samt att den till sin utformning liknar socialtjänstdatalagen. 
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Kapitel 10 Skydd för personuppgifter vid samverkan mellan personuppgiftsansvariga 

Landstingen anser att en myndighet genom lagstiftning bör ges det övergripande ansvaret för 

personuppgiftsbehandlingen i de nationella tjänsterna, exempelvis HSA-katalogen eller 

listningsregistret som ligger till grund för alla nationella tjänster och som knappast kan anses 

utgöra frivilliga tillgängliggöranden, som varje vårdgivare har kontroll och styrning över. Det 

är vare sig praktiskt eller ändamålsenligt att samtliga vårdgivare tecknar avtal om 

personuppgiftsbiträde, som innebär ansvar att styra, kontrollera och löpande ge instruktioner 

till personuppgiftsbiträden som utvecklar och ansvarar för drift av nationella it-tjänster. 

Likaså bör det övergripande personuppgiftsansvaret för de nationella kvalitetsregistren 

organiseras på motsvarande sätt. 

 

Kapitel 12 Ett tydligare ansvar för patientjournalen och dess innehåll 

Enligt förslaget får vårdgivaren ta ansvar för om det med hänsyn till patientsäkerheten behövs 

någon synlig kvittens på att kontrolläsning har skett; det ska alltså inte längre vara 

obligatoriskt med signering. När den som ansvarar för journalanteckningen själv skriver 

journal, blir innehållet omedelbart kontrollerat och det finns därför inget behov av signering. 

Fortfarande är det dock vanligt att en vårdadministratör skriver in journalanteckningarna efter 

diktat av den journalansvarige och det är då nödvändigt att anteckningarna kontrolläses. I 

mellantiden mellan att anteckningarna skrivs in i journalen och att dessa sedan kontrolläses, 

kan de komma att ligga till grund för medicinska bedömningar av annan hälso- och 

sjukvårdspersonal. Enligt landstingens mening är det viktigt att personalen då kan se att 

anteckningarna inte är kontrollerade och värdera informationen med hänsyn härtill. Därför 

behövs en form av synlig kvittens av ”kvalitetssäkrade” journalanteckningar. När vårdgivare 

samverkar inom huvudmannens ansvarsområde eller i system för sammanhållen 

journalföring, får dessa enligt förslaget ansvara för gemensamma rutiner.  

 

Eftersom medicinska bedömningar och behandlingar kan grundas även på anteckningar som 

inte kontrollerats, ska sådana anteckningar alltid vara spårbara i systemen. Landstingen delar 

således utredningens uppfattning att anteckningarna inte ska gå att rätta utan att rättelsen syns. 

 

Landstingen anser att ansvaret för att uppgifterna i en patientjournal är korrekta måste ligga 

på den som för journalen. Likaså måste denne vara ansvarig för att anteckning om avvikande 

mening förs in i journalen. Här är det fråga om ett praktiskt, verksamhetsnära ansvar som inte 

bör ligga på vårdgivarnivå. 

 

 

Kapitel 13 En informationshantering med patienten i centrum 

Landstingen är positiva till utredningens förslag till direktåtkomst mellan vårdgivare inom en 

huvudmans ansvarsområde. Den nuvarande lagstiftningen har varit alltför organisatoriskt 

fokuserad, vilket har skapat hinder vid informationsutbytet mellan vårdgivare som finansieras 

av samma huvudman. Det har inte gynnat varken vårdgivarna, personalen eller patienterna. 

Landstingen välkomnar därför de förbättrade möjligheterna till direktåtkomst mellan 

vårdgivare inom en huvudmans ansvarsområde.  

 

Privata vårdgivare som bedriver verksamhet inom olika huvudmäns områden kan få problem 

med separation av data för att kunna samarbeta inom de skilda geografiska områdena. 
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Kvalitetssäkring och verksamhetsuppföljning får enligt förslaget endast gälla personer som är 

eller har varit patienter i den egna verksamheten. Landstingen noterar att det innebär att 

huvudmannen fortfarande inte kan hämta in uppgifter via direktåtkomst från de privata 

vårdgivarna till sitt eget datalager beträffande övriga patienter för exempelvis administration 

och uppföljning i vårdvalet. 

 

Om förutsättningarna för vårdgivaren att få behandla annan vårdgivares uppgifter är uppfyllda 

eller om myndigheten tidigare har behandlat uppgifterna med stöd av bestämmelserna om 

direktåtkomst, föreslår utredningen att vanlig hälso- och sjukvårdssekretess ska tillämpas ifall 

någon begär ut uppgifterna. Det innebär att uppgifterna kan lämnas ut av annan vårdgivare än 

den som dokumenterat dem. Landstingen anser att det blir svårt att särskilja vilka uppgifter 

som har behandlats av vårdgivaren och som därför kan vara aktuella för ett utlämnande. 

 

Förslaget medför svårigheter att förutse om vårdenheter eller vårdgivare ”kan antas behöva” 

dokumentationen; det blir alltså svårt att fastställa vilka vårdenheter eller vårdgivare som 

patientinformationen kan spärras emot.  

 

 

Kapitel 14 En ny sammanhållen journalföring 

Landstingen anser det positivt att det blir möjligt att inkludera patienter som inte endast 

tillfälligt saknar förmåga att ta ställning i system för sammanhållen journalföring. Då det 

handlar om människor med exempelvis psykisk störning eller demenssjukdom, är 

patientuppgifterna ibland särskilt känsliga från integritetssynpunkt. Detta förhållande måste 

vägas in i bedömningen av när det är lämpligt att uppgifterna är föremål för sammanhållen 

journalföring. Enligt förslaget får uppgifter inte göras tillgängliga för andra vårdgivare om det 

är ”uppenbart” att den enskilde skulle ha motsatt sig tillgängliggörandet. Eventuellt kan en 

svagare formulering, såsom ”troligt” eller ”sannolikt”, övervägas. 

 

Landstingen vill i sammanhanget erinra om att landsting och kommuner redan idag utbyter 

uppgifter genom sammanhållen journalföring, vanligen genom system för vårdplanering. 

 

 

Kapitel 15 Rätt information om läkemedel – på väg mot en samlad läkemedelslista 

Utredningen föreslår att patienten inte ska kunna motsätta sig att uppgifter om ordinerade 

läkemedel görs tillgängliga genom elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet eller 

genom direktåtkomst mellan vårdgivare. Ett övergripande mål för förbättrad patientsäkerhet 

inom läkemedelsområdet är en nationellt tillgänglig enhetlig läkemedelslista. Därför är det 

mycket bra att förslaget gör det möjligt att uppgifter om aktuella läkemedel finns tillgängliga 

nationellt för den personal som behöver uppgifterna för patientens vård och behandling.  

 

 

Kapitel 16 Förbättrad tillgång till varningsinformation 

Landstingen anser att utredningens förslag är bra. Varningsinformation om intolerans och 

överkänslighet ska vara lättillgänglig och lätt att uppmärksamma, dock endast för den 

personal som behöver uppgifterna för patientens vård och behandling. 

 

 

Kapitel 17 Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården 

Landstingen är positiva till förslagen i denna del, men delar inte den uppfattning av gällande 

rätt som framförs på s. 545: ”En sådan verksamhetsövergång, där de personuppgifter som 



   

   

5 (5) 

behandlas ingår i själva överenskommelsen, har sedan länge bedömts kunna göras utan hinder 

av bestämmelser om sekretess.”  

 

 

Kapitel 32 En ändamålsenlig informationshantering mellan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst 

Landstingen anser att det är bra att möjlighet ges till direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård 

och socialtjänst och att samtycke från patienten krävs. Begränsningen av de uppgifter som får 

omfattas av direktåtkomst är välavvägd och det är positivt att direktåtkomst endast är tillåten 

under en viss, avgränsad tid. 

 

De olika myndigheterna bör endast pröva utlämnande av sina egna handlingar och absolut 

sekretess bör gälla för de handlingar myndigheten har tillgång till genom direktåtkomst. 

Direktåtkomsten är tillåten för vård- och biståndsändamål och inget annat. Landstingen delar 

inte uppfattningen att möjligheterna för allmänheten att ta del av allmänna handlingar hos de 

deltagande myndigheterna är mycket små. Utlämnandeärenden är vanliga inom hälso- och 

sjukvården. 

 

Landstingen anser att en gemensam vård- och omsorgsjournal är en bra lösning för vissa 

avgränsade verksamheter, såsom exempelvis beroendecentrum där landsting och kommun 

bedriver ett nära samarbete med vård- och biståndsinsatser för missbrukare. Här är det 

lämpligt att journalen betraktas som allmän handling hos både vårdgivaren och socialtjänsten. 

 

 

Kapitel 33 Kommunikation mellan vård- och omsorgsaktörer och medborgare 

Det är positivt att bestämmelsen om sekretess mot patienten själv tas bort; den används nästan 

aldrig. Fortfarande gäller dock sekretess för anmälan i vissa fall samt för uppgifter om andra 

personer i journalen, något som måste beaktas vid direktåtkomst för patienter. 

 

 

Författningsförslag, 4 kap. 7 § Landstingens ansvar för att skydda identiteten i vissa fall 

Landstingen anser att skrivningen, som i princip är direkt överförd från patientdatalagen, inte 

ska innehålla krav på teknikspecifikt skydd av personuppgifter, alltså kryptering. Eftersom 

teknikutvecklingen går snabbt, blir en sådan reglering snabbt otidsenlig. Kryptering kan 

utföras på en mängd olika sätt, varav några är bra men många är dåliga och inte tillför något 

skydd. I stället bör anges att personuppgifterna ska skyddas mot otillbörlig åtkomst. Då 

bestämmelsen avser samverkan mellan landstingen och en myndighet, kan de samverkande 

parterna besluta om den metod som bäst skyddar personuppgifterna. 
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Svar på remiss från Socialdepartementet: "Rätt information 
på rätt plats i rätt tid" SOU 2014:23 

 

Landstinget ansluter sig till det gemensamma yttrande som avlämnats av 
övriga sex landsting i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion, med nedan angivna 
avvikelser och tillägg. Landstingets yttrande skall ses mot bakgrund av 
uppfattningen att utredningen SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i 
rätt tid och E-hälsokommitténs utredning S 2013:17 har ett intimt samband 
och bör behandlas i ett sammanhang.   

Sammanfattning  

Landstinget välkomnar en grundläggande förändring av lagstiftningen som 
kommer att öka möjligheterna att bedriva en säker vård och omsorg inom 
en rad områden. Landstinget är också positivt till utredningens förslag att gå 
från ett organisatoriskt fokus till ett individ-/brukar-/patientfokus.   

Avvikelser från samverkansnämndens yttrande 

Landstinget välkomnar reservationslöstutredningens förslag gällande 
förändrade villkor för uppladdning av patientuppgifter i sammanhållen 
journalföring då patienten inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga.  

Landstinget avstyrker utredningens förslag innebärande att vårdgivare får 
undanta uppgifter från en spärr, beroende på skadeståndsrisker samt 
svårigheter att förutse informationsbehovet. 

Landstinget avstyrker utredningens förslag innebärande möjlighet för 
socialtjänsten till direktåtkomst till hälso- och sjukvårdens uppgifter, 
eftersom sekretessen föreslås slopad mellan olika nämnder och 
socialtjänsten även har myndighetsutövning.    
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Landstingets tillägg 

Landstinget anser att det krävs en certifiering av alla 
vårdinformationssystem som tillhandahålls på den svenska marknaden och 
att myndigheternas tillsyn även skall omfatta leverantörer och innefatta 
sanktionsmöjligheter.   

Landstinget framhåller också vikten av att det på nationell nivå tas fram en 
säker molntjänst för vård och omsorg samt en säker elektronisk tjänst för 
utlämnande av avgränsade uppgifter – t.ex. till forskning, vårdgivare inom 
och utom landet eller till andra aktörer där direktåtkomst inte är lagligen 
möjligt.   

Vårdprocesser måste kunna analyseras genom hela vårdkedjan på 
individnivå vid avvikelser – det räcker inte med avidentifierade uppgifter 
såsom Datainspektionen genom Maria Bergdahl hävdat i ett särskilt 
yttrande.  

Landstinget anser att det samlade informationsansvaret mot patienter bör 
samlas i en lagstiftning och hanteras mer övergripande i ett sammanhang. 
Det är inte rimligt att hela informationsplikten i alla frågor som rör patientens 
vård riktas mot den person som möter patienten i behandlingssituationen, 
särskilt då patienter inte är en homogen grupp. 

Landstinget föreslår att tillämpningsområdet för system innebärande 
sammanhållen journalföring utvidgas ytterligare genom att regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer får besluta om att myndighet 
eller annan aktör med anknytning till vård och omsorg – t. ex. Inera AB - får 
ingå i system med sammanhållen journalföring. 

 

Allmänna synpunkter   

Utredningens förslag innebär lättnader inom många områden där det finns 
legala och tekniska utmaningar. Inom flera områden legaliseras praxis; 
direktåtkomst för monitorerare, utsökning av forskningspatienter och 
uppladdning av uppgifter i sammanhållen journalföring utan att det föregåtts 
av individuella bedömningar av varje patients beslutsförmåga, gemensam 
journalföring i integrerade verksamheter mm. Landstinget ser mycket 
positivt på att lagstiftaren föreslår legala lösningar i dessa delar.    

 

Finansieringsansvar 

Landsting och regioner samverkar och finansierar utveckling, anskaffning 
och förvaltning av nationell IT-infrastruktur inom vård och omsorg såsom 
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exempelvis HSA-katalog, listningsregister eller nationella tjänsteplattformar 
med lagringsytor. De framtagna systemen stödjer andra system och 
utnyttjas inte bara av finansiärerna utan också kommuner, privata 
vårdgivare och olika myndigheter.    

Staten bör också ansvara för, och finansiera nationella IT-tjänster som 
tillgodoser exempelvis forskning, utbildning, krisberedskap, myndigheternas 
styrning och kontroll eller tillhandahållande av kunskapsstöd till vård och 
omsorg, utlämnande av uppgifter till andra myndigheter, t.ex. intyg, 
dödsbevis, uppgifter till migrationsverket, folkhälsomyndigheten, SCB m.m.  
Det finns också ett stort behov av andra nationella informationstjänster – 
t.ex. en säker molntjänst samt en säker IT-tjänst för utlämnade av 
sekretessbelagt material, t ex till forskning, utbildning, kvalitetssäkring, 
statistik eller liknande.  

 

Avsnitt 4.2.9 Sammanfattande reflektioner, Avsnitt 6.3 Informatik och 
IT-frågor samt 6.5 Bristande efterlevnad av regelverket 

Utredningen anför i avsnitt 6.3 att det förekommit fall där lagstiftningen 
implementerats i befintliga IT-system på ett olämpligt eller alltför 
långtgående sätt. Utredningen föreslår trots det ingen ändring i nuvarande 
regelsystem. Avsaknaden av certifiering av vårdinformationssystem som 
tillhandahålls på den svenska marknaden samt fastställda standarder 
försvårar sådan kravställning mot leverantörer.  

Legala anpassningar av IT-system sker bland annat mot bakgrund av 
Datainspektionens tillsyn av personuppgiftsansvariga kommuner, landsting, 
regioner och privata vårdgivare. Landstinget vill framhålla att Sverige är en 
liten aktör på en internationell marknad. I syftet att snabbare anpassa 
befintliga system och bana väg för säkra, nationella och kommunicerande 
IT-system krävs ett mer övergripande ansvar på myndighetsnivå. Dagens 
tillsyn är inte effektiv och saknar sanktionsmöjligheter.  

 

7 kap En ny hälso-och sjukvårdsdatalag 

Landstinget anser att det ur integritetssynpunkt är viktigt att patienten 
tillhandahålls information om den personuppgiftsbehandling som sker inom 
hälso-och sjukvården. Landstinget vill dock framhålla att det sammantaget 
finns en stor informationsmängd i ett stort antal frågor som skall lämnas från 
vården till en patientgrupp som inte är homogen och som inte alltid förstår 
svenska eller som har olika kognitiva svårigheter.  Landstinget anser därför 
att informationsansvaret lämpligen bör samlas i en lagstiftning och hanteras 
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mer övergripande i ett sammanhang. Det är inte rimligt att hela 
informationsplikten i alla frågor som rör patientens vård riktas mot den 
person som möter patienten i behandlingssituationen. Landstinget anser att 
ett större ansvar bör läggas på vårdgivaren att utifrån sin verksamhet ta 
fram en adekvat, samlad information.   

Avsnitt 7.2.2 Lagens innehåll, tillämpningsområde och förhållande till 
personuppgiftslagen 

Utredningen föreslår att lagens tillämpningsområde utvidgas till att också 
omfatta en huvudmans behandling av personuppgifter inom hälso- och 
sjukvården. Landstinget kan inte utesluta att det vid framtida utveckling visar 
sig att det finns register hos myndigheter eller offentliga respektive privata 
aktörer som inte bedriver hälso-och sjukvård, men som kan komma att vara 
aktuella för att ingå i system innebärande sammanhållen journalföring, till 
exempel i samband med kvalitetssäkring, folkhälsoarbete, krisberedskap 
eller utveckling av kunskapsstöd. Landstinget föreslår därför att 
tillämpningsområdet utvidgas ytterligare genom att regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får besluta om att myndighet eller 
annan aktör med anknytning till vård och omsorg ges direktåtkomst till 
exempelvis Vaccinationsregistret, ESS, NOD eller Infektionsverktyget. Ett 
sådant behov kan inte uteslutas. 

Avsnitt 8.2.3 Sökbegrepp 

Uppgifter om insatser från socialtjänsten är det viktigt att kunna 
dokumentera även inom hälso- och sjukvården, så att en bra planering av 
vård och behandling kan ske. Landstingen ifrågasätter dock från 
integritetssynpunkt att sådana uppgifter ska kunna användas som 
sökbegrepp. 

Kapitel 9 Säker och ändamålsenlig hantering av personuppgifter  

Landstinget är positivt till att utredningen föreslår konkreta krav på 
vårdinformationssystem som innehåller personuppgifter.  

Det stora problemet är inte att utforma kravställningar vid upphandlingar 
utan att anpassa befintliga system så att de uppfyller tillräckliga krav på 
informationssäkerhet och kan kommunicera med andra system – vilket är 
en förutsättning för tillgången till rätt information. Inom andra sektorer 
interagerar hård- och mjukvara från olika leverantörer med varandra över 
hela världen. Väldefinierade gränssnitt för hur de olika modulerna pratar 
med varandra gör att om ett delsystem inte håller måttet kan det med 
relativt liten insats bytas ut mot ett annat. IT-system inom vård och 
omsorgssektorn måste standardiseras på ett liknande sätt. 
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Landstinget vill mot den här bakgrunden framhålla att det krävs nationellt 
fastställda nivåer för informationssäkerhet, certifiering av IT-system som 
tillhandahålls på den svenska marknaden, av myndigheter fastställda 
standarder, såväl som tillsyn och kontroll av olika aktörer – som till exempel 
beställare och förvaltare av nationella system, leverantörer av mjuk- och 
hårdvara och personuppgiftsansvariga.  

Ett krav på leverantörer att tillhandahålla standardiserade lagringsformat 
skulle kunna överbrygga svårigheterna vid konvertering och lagring av 
uppgifter i system som inte uppfyller legala krav. I dagsläget kostar det mer 
att avveckla än att anskaffa ett journalsystem, beroende på att systemen 
aldrig förberetts för avveckling och lagring samt konvertering av data till 
andra system - trots att IT-system inom vården sägs ha en medellivstid om 
cirka tolv år.  

Det leder till att vårdgivarna ofta tvingas bekosta legala anpassningar av 
befintliga system – i individuella IT-miljöer som ser olika ut för varje 
vårdgivare. Det här är inte kostnadseffektivt.  

Utredningen föreslår också krav på bättre anpassning och begränsning av 
behörighetssystem innebärande att medarbetarens roll och uppdrag 
begränsar möjlig åtkomst i systemen. Medarbetares uppdrag inom såväl 
vård som omsorg kan variera exempelvis i samband med samverkan mellan 
olika vårdgivare. Ett sådant tekniskt stöd kan leda till att den enskilde 
medarbetaren känner en större trygghet i sitt arbete vid elektronisk åtkomst i 
systemen. Det kan också innebära att patienten känner ett ökat förtroende. 
Förslaget är dock ofinansierat.  

Kapitel 10  Skydd för personuppgifter vid samverkan mellan 
personuppgiftsansvariga 

Landstinget ställer sig tveksamt till utredningens förslag om 
överenskommelser om informationssäkerhet. Utredningens förslag leder till 
att den nuvarande stora mängden avtal och överenskommelser som träffats 
mellan aktörer inom vård och omsorg utökas än mer utan att det leder till en 
förbättrad informationssäkerhet eller till den styrning och kontroll av 
personuppgiftsbehandling som lagen redan idag förutsätter. Det är inte 
rimligt att enskilda vårdgivare skall kunna ha kontroll över den 
informationssäkerhet som erfordras i nationella system – med dess 
underleverantörer och övriga anslutna vårdgivare.   

Landstinget anser att en myndighet – t.ex. eHälsomyndigheten - skall ha 
både finansiellt som personuppgifts- och förvaltningsansvar avseende både 
nationella och infrastrukturella IT-tjänster inom vård och omsorg. Genom ett 
centralt personuppgiftsansvar förenklas och legaliseras självständig 
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personuppgiftsbehandling, t. ex. utlämnande till forskning eller, 
vidareuppladdning av uppgifter i andra system som idag kräver beslut av 
varje ansluten vårdgivare – t.ex. till  ett nationellt listningsregister som 
stödjer den patientadministration som föranleds av Patientlagen. Det blir 
tydligare för patienter vart man kan vända sig med klagomål. Kostnaderna 
fördelas därmed också på ett bättre sätt bland användare.   

Likaså bör det övergripande personuppgiftsansvaret för de nationella 

kvalitetsregistren organiseras på liknande sätt.  

Det är landstingets uppfattning att nationella tjänster som tas fram inte i 

tillräcklig omfattning tar hänsyn till att personuppgiftsansvaret för alla 

lagrade patientuppgifter åvilar respektive vårdgivare – innebärande att all 

personuppgiftsbehandling måste beslutas av respektive vårdgivare. 

Vårdgivarnas personuppgiftsansvars utgör därmed idag ett legalt hinder 

som inte alltid beaktas vid utveckling och driftsättning av nationella tjänster. 

Några sådana exempel är System för händelsebaserad övervakning (ESS), 
ett projekt för utbrottsdetektion, lägesbilder och information. Systemet 
bygger på analyser av journaluppgifter som är logiskt separerade i det 
journalsystem som används av 1177/Vårdguiden.   

1177/vårdguiden bygger på samverkan mellan landsting och regioner. I 
några fall har samverkande landsting valt att upphandla tjänsten från privata 
vårdgivare. När patienten ringer in, styrs samtalen till den vårdgivare som 
ligger närmast det mastområde där patienten befinner sig. Patienten kan 
idag ringa upprepade gånger och hamna hos såväl privata som offentliga 
vårdgivare. För att kvalitetssäkra vårdprocesser, innebärande bland annat 
att styra patienter till rätt vårdnivå, krävs tillgång till journaluppgifter från 
olika vårdgivare. I dagsläget kan man inte ens kvalitetssäkra vårdprocesser 
inom sjukvårdshuvudmannens område i de fall 1177/vårdguiden 
upphandlats av en privat aktör.  

SVEVAC är ett journalsystemsverktyg framtaget av smittskyddsinstitutet för 
att registrera och planera vaccinationer på ett standardiserat sätt. 
Smittskyddsinstitutet har träffat ett avtal med SKL gällande övertagande av 
systemet, som använts sedan år 2002, finansierat genom 
socialdepartementet. Uppgifter från systemet utlämnas bland annat till 
folkhälsomyndigheten.  Systemet har klassificerats som system 
innebärande sammanhållen journalföring innebärande att varje vårdgivare 
är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras i systemet och för den 
direktåtkomst som sker. Problemet är att man inte känner till vilka 
vårdgivare som anslutits till systemet. Den förteckning som finns över 
enskilda användare med direktåtkomst till systemet anger inte vilka 
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vårdgivare som anslutits till systemet och som ansvarar för 
behörighetstilldelning och loggningskontroll. Det går således inte att 
kontrollera att direktåtkomst som sker föregås dels av patientens samtycke 
och dels endast sker i samband med individuell vård och behandling samt 
den administration som föranleds därav. Systemet är intressant bl.a. ur 
forskningssynpunkt.  

SVEUS är en samverkansform mellan cirka 40 organisationer för utveckling 
av värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem. Genom samkörning 
av uppgifter från såväl kvalitetsregister som journaluppgifter tillhörande olika 
vårdgivare som finansieras av en sjukvårdshuvudman, vill man följa upp och 
kvalitetssäkra den vård och behandling som sjukvårdshuvudmannen 
finansierar. För att kunna genomföra projektet krävs tillgång till identifierbara 
patientuppgifter tillhörande såväl offentliga som privata vårdgivare.  

  

Avsnitt 11 Elektroniskt utlämnade av personuppgifter 

Landstinget ställer sig positivt till utredningens förslag som ger monitorerare 
ett legalt stöd för direktåtkomst till de patientuppgifter som omfattas av 
forskningsstudier. Landstinget bedömer dock att det finns tekniska 
svårigheter att avgränsa de patientuppgifter som omfattats av en 
forskningsstudie. Landstinget anser att monitorerares åtkomst skall 
begränsas till den tid under vilken forskningsstudien pågår.  

Utredningen föreslår att personuppgifter som inkommit i samband med 
individuell vård och behandling också skall få behandlas för att 
andelsberäkna möjliga deltagare i forskningsstudier. Om en studie godkänts 
av etikprövningsnämnden skall också personuppgifter få behandlas för att 
identifiera deltagare som kan erbjudas deltagande i studien. Detta förslag 
löser inte helt vårdgivarnas och forskningens problem. Elektronisk 
direktåtkomst i rent forskningssyfte utan samband med kliniskt arbete är inte 
tillåtet och föreslås inte heller att tillåtas. Det saknas elektroniska system för 
utlämnande av avgränsade sekretessbelagda uppgifter, – t. ex. 
registerutdrag, journalkopior, patientuppgifter till forskare eller vårdgivare 
inom och utom Sverige. Landstinget anser att utvecklandet av ett sådant 
system är ett nationellt infrastrukturellt uppdrag som lämpligen bör läggas 
på en myndighet. Hälso- och sjukvården är helt avhängigt av utbildning och 
forskning. Trots det stöder befintliga IT-system bara ett av dessa ben, då de 
två andra kräver elektroniska system för utlämnande.   

    

Avsnitt 12.2.5 Bevarande och gallring av journalhandlingar 
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Utredningen tycks följa Riksarkivets linje avseende gallring. Gallring är 
förstörelse av data/sökvägar/överförande till annat medium. Frågan är vad 
som gäller vid mellanlagring eller slutarkivering av system. Måste 
källsystemet vara kvar i mint tio år efter sista anteckning när man tillämpar 
denna definition på gallring? När det gäller skanning av journalhandlingar 
har Socialstyrelsen gjort tolkningen att man får förstöra pappersdokumentet 
om en likalydande elektronisk kopia har framställts, men vad gäller 
beträffande IT-system? 

 

 Kapital 13 En informationshantering med patienten o centrum 

Landstinget är positivt till utredningens förslag om innebär utökad 
direktåtkomst inom en huvudmans område.   

Utredningen föreslår en förändring i patientens spärrmöjligheter som 
innebär att en spärr inte skall få omfatta den information som antas behövas 
i patientens aktuella vårdsituation. Utredningens syfte i denna del har varit 
att omformulera patientens rätt att spärra en vårdprocess, vilket har visat sig 
vara tekniskt väldigt komplicerat. Landstinget anser att det föreslagna 
undantaget av uppgifter från en spärr riskerar att medföra risker ur ett 
skadeståndsperspektiv. Landstinget anser att det på förhand är svårt att 
förutse behovet av information och det är vanligt förekommande att tidiga 
diagnoser och arbetshypoteser förändras under vårdprocessens gång.    

Landstinget anser att utformningen av spärrfunktionen inom huvudmannens 
område är tillräckligt och att vårdens behov av information kan tillgodoses 
utan att patientens begäran om spärr begränsas på det sätt som föreslås av 
utredningen. Patienten ges möjlighet att ge ett samtycke till forcering av en 
spärr inom huvudmannens område. I en nödsituation kan spärren forceras 
om patienten inte kan lämna ett samtycke. Patienten kan också ge ett 
samtycke på förhand till exempel för remisshantering.  

Landstinget vill dock understryka vikten av att patientens behov av att 

spärra information dels för andra vårdenheter och dels för andra vårdgivare 

kan erbjudas i såväl befintliga som nya vårddokumentationssystem.   

14 kap En ny och sammanhållen journalföring 

Landstinget välkomnar reservationslöst utredningens förslag gällande 
förändrade villkor för uppladdning av patientuppgifter i sammanhållen 
journalföring då patienten inte endast tillfälligt saknar beslutsförmåga. 
Landstinget anser att det är en missuppfattning att uppladdningar av 
journaluppgifter i system innebärande sammanhållen skulle kunna föregås 
av individuella bedömningar av varje patients förmåga att tillgodogöra sig 
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information. Sådana ”klassificeringar” av patienter skulle kunna användas i 
helt andra sammanhang och uppfattas som kränkande.  Landstinget 
föreslår att tillämpningsområdet för system innebärande sammanhållen 
journalföring utvidgas ytterligare genom att regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får besluta om att myndighet eller annan aktör 
med anknytning till vård och omsorg – t ex Inera AB-får ingå i system 
innebärande sammanhållen journalföring. Andra verksamheter kan till 
exempel vara blodgivarverksamhet som behöver åtkomst till journaluppgifter 
för utomlänspatienter, i samband med blodgivning utan samband med vård 
och behandling. 

 

32 kap En ändamålsenlig informationshantering mellan hälso- och 
sjukvård och socialtjänst 

Landstinget är positiv till förslaget om att hälso- och sjukvården medges 
direktåtkomst till uppgifter hos socialtjänsten.  Mot bakgrund av 
socialtjänstens myndighetsutövande uppgifter anser Landstinget dock att 
socialtjänstens behov av uppgifter från hälso- och sjukvården lämpligast 
sker genom elektroniskt utlämnade eller genom gemensam journalföring 
inom integrerade verksamheter, särskilt som sekretessen föreslås slopad 
mellan olika nämnder.   

Landstinget välkomnar också slopandet av sekretessen mellan olika 
nämnder inom kommunernas socialtjänst. Utformningen av elektroniska 
system som stödjer informationsutbyte i samband med samordnad 
vårdplanering kan inte anpassas till varje kommuns val av organisation. 
Detta löser dagens problem med landstingens utlämnande av 
överskottsinformation som sker beroende på att missbruksvård och 
äldrevård finns hos olika nämnder.  

 

33 kap Kommunikation mellan vård- och omsorgsaktörer och 
medborgare 

Landstinget ser positivt på utredningens förslag att bestämmelserna i 25 
kap. 6 § OSL och i 6 kap. 12 § andra stycket PSL om sekretess och 
tystnadsplikt gentemot patienten själv ska tas bort. Landstinget delar 
utredningens uppfattning att bestämmelsen som reglerar möjligheten att 
sekretessbelägga uppgifter mot patienten inte fyller något praktiskt behov. 
Vid bestämmelsens tillkomst antogs bestämmelsen fylla ett behov främst 
inom psykiatrin. I praktiken används inte bestämmelsen. Samråd i denna 
del har skett med landstingets chefläkare för den psykiatriska vården.  
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Kommentar till ”Särskilt yttrande” av Maria Bergdahl 

Maria Bergdahl frågar; ”Räcker det inte med avidentifierade uppgifter för att 
kvalitetsutveckla vårdinsatser? ” 

En alltmer fragmentiserad vård med allt fler sekretessgränser leder till ett 
stuprörstänkande. En del landsting har ersättningsmodeller som belönar 
många vårdbesök, vilket bl.a. resulterar i det blir ekonomiskt fördelaktigt att 
ställa många olika diagnoser. Landstinget Dalarna har istället en 
ersättningsmodell som utgår från bedömd vårdtyngd och det finns därmed 
ett intresse också från privata vårdgivare att kvalitetssäkra vårdprocessen 
och att styra patienterna till rätt vårdnivå. Landstinget tycker därför också att 
det är viktigt att lagändring sker så att såväl landstinget som privata 
vårdgivare genom direktåtkomst till individuppgifter kan följa hela genom 
vårdkedjan för att kvalitetssäkra vårdprocessen. Om exempelvis patienten 
sökt vård vid upprepade tillfällen på olika vårdnivåer i samma vårdärende, 
om behandlingen av andra skäl fördröjts eller varit felaktig, krävs att hela 
vårdprocessen analyseras på individnivå för att avvikelsen skall kunna 
användas i ett förbättringsarbete. Det räcker således inte med 
avidentifierade uppgifter för att kvalitetsutveckla vårdinsatser. 

 

 

Ingalill Persson 
Landstingsstyrelsens ordförande 
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Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedning 
Norra Dalarna angående kallelse via e-post till patienter 

Ordförandens förslag

1. Beslutsunderlaget utgör landstingsstyrelsens svar till Hälso- och 
sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna och Västerdalarna 
Nedansiljan 

 

Sammanfattning 

Den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen föreslår införandet av 
möjligheten att kalla patienter med e-post med stöd av patienters 
medgivande, förutsatt att detta kan ske med bibehållen patientsäkerhet och 
sekretesskrav. Den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen anser att det 
skulle ge besparingar både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Utvecklingen går mot att kunna skicka elektroniska kallelser. I dagsläget 
pågår dock ett omfattande arbete med andra invånartjänster och resurser 
saknas därför att påbörja ett sådant omfattande projekt, om samtliga 
säkerhetsaspekter ska kunna beaktas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

1. Beslutsunderlag  
2. Utdrag ur protokoll § 25/2014 från lokal hälso- och sjukvårdsberedning 

Västerdalarna-Nedansiljan 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Den lokala hälso- och sjukvårdsberedningen för norra Dalarna föreslår 
införandet av möjligheten att kalla patienter med e-post med stöd av 
patienters medgivande, förutsatt att detta kan ske med bibehållen 
patientsäkerhet och sekretesskrav. Beredningen anser att det skulle ge 
besparingar både ekonomiskt och tidsmässigt.  

Av Landstingsplanen för år 2014-2018 framgår;  

”Patienter förväntas ställa högre krav på att kunna kommunicera och 
interagera med hälso- och sjukvården via eHälsotjänster till exempel boka 
besök och ta del av vårdens dokumentation via tjänster som hälsokonto 
eller ’Mina vårdkontakter’.” 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-11-10 LD14/01621 
 

 

 
Alla patientuppgifter betraktas som så kallade känsliga personuppgifter 
enligt Personuppgiftslagen. För att kunna kommunicera på ett säkert sätt 
med patienter krävs, enligt gälande lagar och föreskrifter, lösningar som 
identifierar både vårdgivaren och patienten på ett säkert sätt. För 
patienternas del innebär det inloggning via så kallat e-Id samt överföring av 
informationen över krypterade lösningar som inte kan läsas eller uppfattas 
av andra. Inhämtandet av patientens samtycke ändrar inte på detta, 
eftersom det rent juridiskt inte går att samtycka till bristande säkerhet.  

Under 2015 avser landstinget Dalarna att starta arbetet med att ge 
patienterna elektronisk åtkomst till sina egna journaler. Landstinget planerar 
också en förstudie om patientens möjligheter att boka tider via Mina 
vårdkontakter. 

Den statliga E-delegationen har utvecklat tjänsten ”Mina meddelanden”, 
som skulle kunna användas för såväl kallelser, som utskick av 
registerutdrag och kopior, liksom annan brevkommunikation mellan vården 
och patienterna. Detta kräver dock en grundlig förstudie och resurser. 
Landstingets MiT-enhet (medicinsk teknik och IT) rekommenderar i 
dagsläget inte en sådan förstudie eftersom MiT har ett ansträngt budgetläge 
och resurser saknas för ytterligare projekt. I dagsläget pågår ett omfattande 
arbete med andra invånartjänster. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Samverkan enligt MBA är inte aktuellt i detta ärende. 

Uppföljning 

Uppföljning krävs inte av detta ärende. 
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Revidering av Landstingsstyrelsens 
delegeringsbestämmelser 

Ordförandens förslag

1. Förslaget till reviderade delegeringsbestämmelser enligt bilaga b) 
fastställs. 

 

Sammanfattning 

Landstingsfullmäktige gav i beslut § 61/14 punkt 9 Landstingsstyrelsen i 
uppdrag att till Landstingsstyrelsen 2014-11-10 göra en översyn av 
delegeringsbestämmelserna för Landstingsstyrelsen med anledning av den 
förändrade politiska organisationen. Några ändringar har gjorts utifrån 
presidiets nya uppdrag som personalorgan. I samband med översynen av 
delegeringsbestämmelserna föreslås också andra tillägg och justeringar, 
huvudsakligen av formella skäl. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Reviderade delegeringsbestämmelser för Landstingsstyrelsen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstingsfullmäktige gav i beslut § 61/14 punkt 9 Landstingsstyrelsen i 
uppdrag att till Landstingsstyrelsen 2014-11-10 göra en översyn av 
delegeringsbestämmelserna för Landstingsstyrelsen med anledning av den 
förändrade politiska organisationen. Enligt punkt 1 i beslutet ska ett 
personalorgan inrättas 2014-11-10, i form av ett nytt utskott eller inom 
ramen för landstingsstyrelsens presidium. I förslaget till ändrat reglemente 
för Landstingsstyrelsen, som godkändes av Landstingsstyrelsen 2014-09-
08, har i 1 § skrivits in att presidiet, förutom att bereda styrelsens 
sammanträden, ska utgöra politiskt personalorgan. Det är dock i 
delegeringsbestämmelserna som beslutsmandat ska ges. Vid genomgång 
av delegeringsbestämmelserna har också ändringar föreslagits på grund av 
befintliga behov och förtydliganden och korrigeringar till följd av lagar och 
andra regler. 

Här nedan följer en kommentar till förslagen på förändringar i respektive 
punkt. 
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1.1.1.2 Delegeringsbestämmelsernas första punkt föreslås delas i två 

utan förändrat innehåll eftersom den innehåller två olika 
beslutsmandat. Den andra satsen kommer därvid att bilda den 
nya punkten 1.1.1.2. 

1.1.1.3 Landstingsstyrelsens ordförande fungerar som 
Landstingsstyrelsens arbetsgivarrepresentant gentemot 
landstingsdirektören. Enligt de verkställighetsbestämmelser som 
har beslutats för styrelsens ordförande genom 
Landstingsstyrelsens beslut § 61/2013 har givits mandatet att 
utöva arbetsgivarrollen avseende bl.a. beslut och villkor för 
anställningen, beviljande och avbrytande av semester, utbildning 
och konferenser. Det finns utöver dessa verkställighetsmandat 
också ett behov av att ibland kunna ge landstingsdirektören 
särskilda uppdrag. Eftersom dessa inte alltid är av sådan 
brådskande natur som ryms inom punkten 1.1.1.1. föreslås en 
särskild punkt för att ge ordföranden ett sådant uppdragsmandat, 
för att motsvara arbetsgivarrollen som en chef har i förhållande till 
sin underställda personal. 

1.1.1.4 I kommentaren till denna punkt har lagts till ”förslagsrätt" som 
hälso- och sjukvårdsberedningarna har fått enligt de föreslagna 
förändringarna i Landstingsstyrelsens reglemente som kommer 
att beslutas av fullmäktige 2014-10-20. 

1.1.3.1 I kommentaren till bestämmelsen har förtydligats att detta gäller 
Landstingsstyrelsen eftersom detta är Landstingsstyrelsens 
delegeringsbestämmelser. Det andra stycket har av samma skäl 
tagits bort då den biträdande förvaltningschefen i central 
förvaltning och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har samma 
mandat som förvaltningschefen. Inom hjälpmedelsförvaltningen 
finns inte någon biträdande förvaltningschef. 

1.1.4.3 - 1.1.4.4   Upphandlingschef och chef för avtals- och 
upphandlingsavdelningen är numera en och samma roll. Därför 
är delegaten bara angiven med en titel. 

1.1.5.3 Sedan många år tecknas borgensförbindelser av 
ekonomidirektören på uppdrag av landstingsdirektören. Eftersom 
denna ordning kan betraktas som permanent bör den skrivas in 
som en direkt delegering från Landstingsstyrelsen till 
ekonomidirektören. Sådana ärenden kommer då att 
fortsättningsvis anmälas som delegeringsbeslut till 
Landstingsstyrelsen. 
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1.2.1.4 Här har mandatet till personaldirektören flyttats till det nya 

presidieutskottet. 

1.2.1.5 Presidieutskottet föreslås få rätt att ge personaldirektören 
uppdrag inom ramen för sin anställning. 

1.2.2.2 Här föreslås en ny punkt. I varje landsting ska det enligt 
smittskyddslagen finnas en smittskyddsläkare. Enligt 1 kap 9 § 
ska smittskyddsläkaren utses av den nämnd som ansvarar för 
ledningen av hälso- och sjukvården. Anställningar i Landstinget 
Dalarna hanteras som verkställighetsbeslut, undantaget 
anställning av landstingsdirektör, biträdande landstingsdirektör 
och förvaltningschefer. På grund av stadgandet i 
smittskyddslagen behöver anställning av smittskyddsläkare 
hanteras som ett delegeringsbeslut och inte som ett 
verkställighetsbeslut. I den nya punkten föreslås att anställning 
av smittskyddsläkare ska åligga förvaltningschefen för hälso- och 
sjukvården alternativt bitr. förvaltningschefen. 

 
1.3.1.2 ”Anskaffning av varor och tjänster” har bytts ut mot ordet 

”Investeringar” som definieras i kommentaren. Bestämmelsen 
syftar inte på anskaffning inom ramen för driftsbudgeten. Sådan 
anskaffning utgör istället verkställighetsbeslut enligt gällande 
verkställighetsbestämmelser. Ett förtydligande har också gjorts i 
kommentaren rörande investeringsobjekt. 

 
1.3.2.1 Hela punkten tas bort i och med att fördelning av 

forskningsanslag åligger Centrumrådet för Centrum för Klinisk 
Forskning (CKF) att besluta om enligt avtal mellan Uppsala 
Universitet och Landstinget Dalarna. 

 
3 I avsnittet om Hälsoval har i kommentarerna förtydligats att det är 

landstingsfullmäktiges beslut om hälsovalsavtalet som är 
styrande för de beslut som hälsovalschefen kan fatta. Översyn av 
hälsovalsavtalet görs årligen. Benämningen på delegaten, 
”Chefen för hälsovalskansliet”, har ändrats till ”Hälsovalschefen” 
vilket bättre överensstämmer med övriga benämningar i 
dokumentet. Jämför med ändringen i 1.1.4.3 - 1.1.4.4. 

Juridik 

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget 
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att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. 

Enligt 34 § får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av ärenden: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och 
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till 
nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 

Enligt 36 § får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som 
nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut 
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Vidaredelegering är enligt 37 § bara tillåtet för det fall en nämnd med stöd 
av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde 
att fatta beslut. I sådana fall får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i 
sin tur uppdra åt en annan anställd inom landstinget att besluta i stället. 
Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschefen. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 kommer att äga rum 2014-10-08. 

Uppföljning 

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser är föremål för översyn inför 
varje ny mandatperiod och varje större organisationsförändring. 
Förändringar i bestämmelserna görs därutöver då behov av sådana 
uppstår. 



Nr Ärendetyp Delegat Kommentar/villkor  1 (17) 

 

1 Landstingsövergripande delegeringar 

1.1 Företrädarskap 

1.1.1 Brådskande beslut 

1.1.1.1  
 

Besluta i brådskande ärenden 

där varken landstingsstyrel-

sens eller arbetsutskottets be-

slut kan avvaktas. 

 

 

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

1.1.1.2  
 

Rätt att företräda styrel-

sen/utskottet bl.a. genom un-

dertecknande av skrivelser 

på styrelsens/utskottets väg-

nar. 

 

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

1.1.1.3  
 

Besluta om landstingsdirek-

törens uppdrag som ryms 

inom befintligt avtal och 

budget 

 

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

1.1.1.4  
 

Företräda hälsovalsbered-

ningen, de lokala hälso- och 

sjukvårdsberedningarna eller 

något av de råd som är 

 

Respektive ordförande/ 

1:a vice ordförande 

 

Varken beredningar eller råd har egen beslutsrätt, 

men förslagsrätt, initiativrätt och viss rapporte-

ringsskyldighet, varvid ordföranden/vice ordfö-

randen får företräda beredningen/rådet. 

Formaterad tabell

Borttaget:  

Borttaget: samt rRätt att företräda styrel-
sen/utskottet bl.a. genom undertecknande 

av skrivelser på styrelsens/utskottets väg-
nar.¶
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knutna till landstingsstyrel-

sen bl.a. genom underteck-

nande av skrivelser på be-

redningens/rådets vägnar. 
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1.1.2 Krisledningsnämnden 

1.1.2.1  
 

Beslut om att inkalla krisled-

ningsnämnden. 

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid händelser i 

fredstid och höjd beredskap. Arbetsutskottet ut-

gör landstingets krisledningsnämnd. 

1.1.3 Vidaredelegering 

1.1.3.1  
 

Vidaredelegera beslutande-

rätten till annan tjänsteman 

med stöd av kommunallagen 

6 kap 37 §. 

 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir/ 

FC/Bitr FC 

 

Gäller endast i den mån det inte står i kommen-

tarsfältet att beslutet ej får vidaredelegeras. Be-

slut som fattas med stöd av vidaredelegering 

skall anmälas till förvaltningschef och till Lands-

tingsstyrelsen. Dessa vidaredelegeringar ska vara 

skriftliga och ska publiceras på navet. 

 

1.1.3.2  
 

Besluta om behörigheter för 

verkställighetsbeslut 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir/ 

FC/Bitr FC 

 

1.1.4 Föra landstingets talan 

1.1.4.1  
 

Föra landstingets talan och 

bevaka dess rätt vid bolags-, 

stiftelse- och föreningsstäm-

mor eller förordna annan i 

sitt ställe vid sådana stäm-

mor. 

 

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

I den mån det inte p g a författning eller fullmäk-

tiges/styrelsens beslut ankommer på annan. 

Formaterad tabell

Formaterad tabell

Borttaget: respektive nämnd.

Borttaget: ¶
Vidaredelegering kan bara ske från lands-

tingsdirektör, biträdande landstingsdirektör 
och förvaltningschef. Biträdande förvalt-

ningschef har endast i rollen som förvalt-

ningschef rätt att vidaredelegera.

Formaterad tabell
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1.1.4.2  
 

Rätt att företräda landstinget, 

föra dess talan och bevaka 

dess rätt vid domstol i alla 

mål och ärenden (med un-

dantag av yttranden vid 

kommunalbesvär rörande KL 

6:34 2 p), alternativt att för-

ordna annan i sitt ställe ge-

nom att utfärda rättegångs-

fullmakt.  

 

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjuristen 

 

Häri inbegrips rätten att besluta om fullföljande 

av domar eller beslut från domstol eller myndig-

het och att göra rättidsprövningar av inkomna 

överklaganden. 

1.1.4.3  
 

Fatta beslut om inköp och 

sluta ramavtal avseende 

landstingets förbrukning ef-

ter upphandling, inklusive att 

sluta avtal med inköpscentral 

om att sköta upphandlingen. 

 

 

Upphandlingschefen 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap 4-7 §§ 

lagen om vissa kommunala befogenheter. 

1.1.4.4  
 

Fatta beslut om inköp utan 

ramavtal, sluta köpeavtal in-

klusive att sluta avtal med 

inköpscentral om att sköta 

upphandlingen. 

 

 

Upphandlingschefen 

 

Med rätt att vidaredelegera enligt 6 kap 4-7 §§ 

lagen om vissa kommunala befogenheter. 

1.1.4.5  
 

Företräda landstinget eller 

genom utfärdande av full-

makt utse annan person som 

företräder landstinget vid ar-

betsrättsliga tvister samt att 

 

Personaldirektören 

 

Borttaget: Chefen för avtals- och upp-
handlingsenheten/

Borttaget: Chefen för avtals- och upp-
handlingsenheten/¶
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avsluta tvister genom bin-

dande överenskommelser. 
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1.1.4.6  
 

Beslut vad gäller utlämnande 

av allmän handling som skall 

hänskjutas till myndigheten 

enligt sekretesslagen.  

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjuristen 

 

Vid vägran att lämna ut handling skall sökanden 

underrättas om att frågan kan hänskjutas till 

myndigheten för beslut. 

1.1.4.7  
 

Avge yttranden och svar till 

andra myndigheter i tillsyn-

särenden. 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir 

 

Skrivelser adresserade till vårdgivaren ska alltid 

anmälas till den politiska ledningen. 

1.1.4.8  
 

Svara på skrivelse ställd till 

landstingsstyrelsen. 

 

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

1.1.5 Firmatecknare och avtal 

1.1.5.1  
 

Teckna lands-

tinget/landstingsstyrelsens 

firma för fullgörande av 

landstingsövergripande upp-

drag såvitt gäller ingående av 

samverkansavtal inom ramen 

för fastställd budget, som 

inte enligt reglemente till-

kommer annan nämnd eller 

är delegerat till annan tjäns-

teman. 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir 

 

Med samverkansavtal avses överenskommelser 

med länets kommuner, Region Dalarna och andra 

offentliga myndigheter. 

 

Överenskommelse av principiell betydelse ska 

beslutas av landstingsstyrelsen. 

Formaterad tabell
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1.1.5.2  
 

Teckna landstingsstyrelsens 

firma för fullgörande av 

uppdraget inom förvaltning-

ens ansvarsområde såvitt gäl-

ler ingående av samverkans-

avtal av icke principiell be-

tydelse inom ramen för fast-

ställd budget. 

 

FC/Bitr FC 

 

Med samverkansavtal avses överenskommelser 

med länets kommuner, Region Dalarna och andra 

offentliga myndigheter. 

 

Överenskommelse av principiell betydelse ska 

beslutas av landstingsstyrelsen. 

 

1.1.5.3  
 

Teckna landstingets firma 

vid undertecknande av bor-

gensförbindelse i enlighet 

med lagakraftvunna beslut. 

 

 

Ekonomidirektören 

 

1.1.5.4  
 

Utse firmatecknare med be-

hörighet att ingå avtal om sy-

stem för betalningsför-

medling samt bank- och 

postgirokonton för landsting-

ets räkning 

 

Ekonomidirektören 

 

1.1.5.5  
 

Utse firmatecknare med be-

hörighet att teckna landsting-

ets firma vid undertecknande 

av momsdeklarationer 

 

Ekonomidirektören 

 

1.2 Personal 

Borttaget: Utse firmatecknare med 
behörighet att t

Borttaget: Lt-dir/Bitr lt-dir
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1.2.1 Kollektivavtal 

1.2.1.1  
 

Teckna landstingsövergri-

pande kollektivavtal 

 

Personaldirektören 

 

I samråd med Lt-dir/Bitr lt-dir och AU:s ordf 

1.2.1.2  
 

Besluta om och teckna kol-

lektivavtal och beslut vid lö-

neöversynsförhandlingar 

 

Personaldirektören 

 

I samråd med Lt-dir/Bitr lt-dir och AU:s ordf 

1.2.1.3  
 

Beslut om och teckna kollek-

tivavtal om lokal avvikelse 

från ATL med stöd av AB 

kap 4 § 13 mom 7b, c, f och 

g. 

 

Personaldirektören 

 

I samråd med FC/Bitr FC 

 

Formaterad tabell

Borttaget: ¶
¶
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1.2.1.4  
 

Besluta i enlighet med re-

kommendationer utfärdade av 

Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) i arbetsgi-

varfrågor. 

 

Presidieutskottet 

 

 

1.2.1.5  
 

Besluta om att ge personaldi-

rektören uppdrag om utred-

ning och verkställighet som 

ryms inom befintligt avtal 

och budget. 

 

Presidieutskottet 

 

 

1.2.2 Anställning 

1.2.2.1  
Anställning och entledigande 

av förvaltningschefer undan-

taget förvaltningscheferna för 

hälso- och sjukvårdsförvalt-

ningen, central förvaltning, 

patientnämndens kansli samt 

revisionschefen  

Lt-dir/Bitr lt-dir Förvaltningscheferna för hälso- och sjukvårds-

förvaltningen och central förvaltning anställs av 

landstingsstyrelsen. Förvaltningschefen för pati-

entnämndens kansli anställs av patientnämnden 

och revisionschefen av landstingets revisorer. 

1.2.2.2  
 

Anställning och entledigande 

av smittskyddsläkare.  

 

 

FC/Bitr FC 

 

Enligt smittskyddslagen 1 kap 9 § ska smitt-

skyddsläkare utses av en nämnd. 

 

1.2.3 Lönesättning 

1.2.3.1  
 

Besluta om ändrad lönesätt-

ning utan samband med löne-

översyn eller nyanställning 

 

Personaldirektören 

 

Formaterad tabell

Borttaget: Personaldirektören

Borttaget: I samråd med Lt-dir/Bitr lt-dir 
och AU:s ordf

Formaterad tabell

Formaterad tabell
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1.2.4 Bisyssla 

1.2.4.1  
 

Besluta i enlighet med LOA, 

AB och internt fastställda 

regler om förbud mot bisyssla 

avseende landstingsdirektör, 

förvaltningschef för hälso- 

och sjukvårdsförvaltningen 

och central förvaltning.  

 

LS-ordföranden/ 

1:a vice ordföranden 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 

1.2.4.2  
 

Beslut om förbud mot bi-

syssla för förvaltningschefer i 

enlighet med LOA, AB och 

internt fastställda regler. 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 

1.2.4.3  
 

Beslut om förbud mot bi-

syssla för andra än ovanstå-

ende i enlighet med LOA, 

AB och internt fastställda 

regler.  

 

FC/Bitr FC 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 

1.2.5 Övrigt 

1.2.5.1  
 

Lämna varsel till Arbetsför-

medlingen enligt § 1 Lag om 

anställningsfrämjande åtgär-

der. 

 

 

Personaldirektören 

 

Rätten får inte vidaredelegeras. 

Formaterad tabell

Formaterad tabell
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1.2.5.2  
 

Besluta om undantag från be-

stämmelserna i AB § 25 mom 

1 samt PFA § 22 gällande 

samordning av lön och pens-

ion för arbetstagare som upp-

bär egenpension. 

 

 

Personaldirektören 

 

1.3 Ekonomi 

1.3.1 Investeringar 

1.3.1.1  
 

Besluta om direktiv gällande 

ekonomiförvaltning  

 

Ekonomidirektören 

 

T ex direktiv för investeringar. 

1.3.1.2  
 

Investeringar överstigande 1 

prisbasbelopp och understi-

gande 10 Mkr per objekt som 

inte är strategiska investe-

ringar. 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir/ 

FC/Bitr FC 

 

En investering är en utgift avseende ett enskilt 

objekt eller genomförande av uppdrag, som både 

har en livslängd om minst 3 års varaktighet och 

uppgår till minst ett prisbasbelopp (exklusive 

moms). Ett investeringsobjekt kan inkludera 

sammanhängande tjänster. 

 

Investeringar över 50 Mkr beslutar fullmäktige 

om.  

Strategiska investeringar och investeringar mel-

lan 10 och 50 Mkr beslutar respektive nämnd 

om. 

Formaterad tabell

Borttaget: Anskaffning av varor och 

tjänster
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1.3.1.3  
 

Fastställa förfrågningsun-

derlag vid landstingsövergri-

pande upphandlingar i enlig-

het med lag om offentlig 

upphandling (LOU) och 

landstingets investeringsdi-

rektiv. 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir 

 

1.3.1.4  
 

Fastställa förfrågningsun-

derlag för upphandlingar 

inom förvaltningens ansvars-

område i enlighet med lag om 

offentlig upphandling (LOU) 

och landstingets investe-

ringsdirektiv. 

 

FC/Bitr FC 

 

1.3.2  

1.3.2.1  
 

 

 

 

 

 

Borttaget: Fördelning av forsk-
ningsanslag

Formaterad tabell

Borttaget: Beslut om fördelning av 
forskningsanslag som sker i enlighet med 

avtal med Uppsala Universitet och bereds 

av centrumrådet för CKF.

Borttaget: FC-CF/Bitr FC-CF

Borttaget: Efter förslag från forsknings-
chefen.
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1.3.3 Fordringar 

1.3.3.1  
 

Besluta om nedskrivning och 

avskrivning av otvistiga vår-

davgifter i öppen respektive 

sluten vård samt andra ford-

ringar upp till ett belopp max-

imerat till två prisbasbelopp 

per gäldenär. Detta gäller ej 

tandvårdsnämndens fordring-

ar.  

 

 

Ekonomidirektören 

 

1.3.3.2  
 

Besluta om reglering av er-

sättningskrav högre än 10 tkr 

riktade mot landstinget, dock 

högst belopp motsvarande 

självrisken i landstingets an-

svarsförsäkring jämte debite-

rad moms. 

 

 

Ekonomidirektören 

 

1.3.4 Gåvor 

1.3.4.1  
 

Besluta om mottagande av 

gåvor till landstingsövergri-

pande verksamhet som upp-

går till minst 1/100 prisbas-

belopp och högst två prisbas-

belopp. 

 

Lt-dir/Bitr lt-dir 

 

Formaterad tabell

Formaterad tabell
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1.3.4.2  
 

Besluta om mottagande av 

gåvor till förvaltningsanknu-

ten verksamhet som uppgår 

till minst 1/100 prisbasbelopp 

och högst två prisbasbelopp. 

 

FC/Bitr FC 

 

Beslut om mottagande av gåvor som understiger 

1/100 prisbasbelopp utgör verkställighetsbeslut 

som får beslutas av verksamhetschef. 

1.3.4.3  
 

Besluta om att disponera gå-

vor riktade till sina respektive 

verksamheter enligt givarens 

intentioner. 

 

Verksamhetschefer 

 

1.3.4.4  
 

Besluta om att disponera me-

del ur stiftelser avsedda för 

hälso- och sjukvården. 

 

Verksamhetschef vid 

kuratorsenheten i 

Falun, Mora och Bor-

länge rätt 

 

Får ej vidaredelegeras. 

1.3.5 Försäkringar 

1.3.5.1  
 

Samordning och upphand-

ling av landstingets försäk-

ringar 

 

 

FC LD-fastigheter/ 

Bitr FC LD-fastigheter 

 

Respektive nämnd ansvarar för beslut om föränd-

rade försäkringsvillkor. Kostnaden för egen-

domsförsäkring åvilar den nämnd som ansvarar 

för egendomen. 

Fråga om egendom ska vara försäkrad eller inte 

ankommer på landstingsstyrelsen att besluta. 

1.3.5.2  
 

Undertecknande av försäk-

ringsavtal 

 

Ansvarig förvaltnings-

chef med kontrasigne-

ring av försäkrings-

samordnaren. 

 

Försäkringssamordnare är fastighetschefen eller 

den som fastighetschefen vidaredelegerat uppgif-

ten till. 
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2 Delegeringar Central förvaltning 

Yttranden i miljömedicinska ärenden 

2.1.1.1  
 

Avge yttranden i 

 Koncessionsärenden 

 Kommunala miljöskydds-

program 

 Övriga miljömedicinska 

ärenden 

 

 

Miljömedicinläkaren 

 

Får ej vidaredelegeras. 

Bidrag ur fonder och stiftelser 

2.1.1.2  
 

Beslut om bidrag ur Carl-

borgsons fond, Vilhelm och 

Fredrika Falks donations-

fond, Brita Lunds minnes-

stiftelse, Anna & Arvid 

Fahlcrantz stiftelse samt 

makarna Hesséns minnes-

fond.  

 

Chefsjuristen 

 

I enlighet med donationsbestämmelser samt sär-

skilda fördelningsrutiner. 

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)
Arial, 13 pt, Fet

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm
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3 Hälsoval 

3.1.1 Kontrakt 

3.1.1.1  
 

Beslut om etablering av 

vårdcentral och uppsägning 

av kontrakt. 

 

Hälsovalschefen 

 

I enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssy-

stem och landstingsfullmäktiges beslut om Avtal 

Hälsoval. 

3.1.1.2  
 

Beslut om justeringar i kon-

trakt under pågående kon-

traktstid. 

 

Hälsovalschefen 

 

I samråd med ordförande för hälsovalsbered-

ningen, inom ramen för Avtal Hälsoval Dalarna. 

 

Avser inte ändringar i avtalsinnehållet utan bara 

redaktionella ändringar och förtydliganden. 

3.1.2 Filial 

3.1.2.1  
 

Beslut om etablering av fili-

al och upphörande av filial 

till vårdcentral. 

 

Hälsovalschefen 

 

I enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssy-

stem och landstingsfullmäktiges beslut om Avtal 

Hälsoval. 

Borttaget: Chefen för hälsovalskansliet

Borttaget: Chefen för hälsovalskansliet

Borttaget: Chefen för hälsovalskansliet
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4 Delegeringar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

4.1 Organisation 

4.1.1.1  
 

Beslut om mindre föränd-

ringar inom hälso- och sjuk-

vården av verksamhetens 

omfattning. 

 

FC-HoS 

 

Med mindre förändring avses t ex stängning av 

distriktssköterskemottagning eller sommarstäng-

ningar, neddragning av verksamheter beroende 

av rekryteringssvårigheter eller medicinska sä-

kerhetsskäl. 

4.2 LSS-ärenden 

4.2.1.1  
 

Besluta i ärenden om råd-

givning och annat personligt 

stöd enligt 9 § 1 st 1 p LSS i 

enlighet med landstingssty-

relsens riktlinjer för LSS-

handläggning 

 

Verksamhetschefer 

inom vuxenpsykiatrin, 

GerRehab, reumatolog 

och habiliteringsverk-

samheten 

 

Får ej vidaredelegeras. 

4.2.1.2  
 

Omprövning/ändring av be-

slut 

 

Chefsjuristen/ 

Landstingsjuristen 
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Rutiner för partistöd  

Ordförandens förslag

1. Rutiner för redovisning av partiernas partistöd från Landstinget 
Dalarna enligt bilaga b) fastställs 

 

Sammanfattning 

I Kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om 
partistöd. Förändringar i lagen (2 kap. 9-12 §§) ska tillämpas fr.o.m. 
mandatperioden 2014-2018. Avsikten är bl.a. att det landstingets partistöd 
ska komma till lokal användning och inte nyttjas av partiorganisationen 
utanför landstinget. Partierna ska årligen redovisa partistödets användning 
utifrån lagen.  

Arbetsordningen för landstingsfullmäktige (§ 47) har anpassats efter de nya 
bestämmelserna i Kommunallagen. Enligt arbetsordningen ska 
landstingsstyrelsen fastställa rutiner för redovisning av partistödet. Förslag 
till rutiner föreslås, enligt bilaga b).  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Rutiner för redovisning av partistöd 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

I Kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om 
partistöd. Förändringar i lagen (2 kap. 9-12 §§) ska tillämpas fr.o.m. 
mandatperioden 2014-2018. Avsikten är bl.a. att det landstingets partistöd 
ska komma till lokal användning och inte nyttjas av partiorganisationen 
utanför landstinget. Partierna ska årligen redovisa hur stödet använts utifrån 
lagen (2 kap. 9 § första stycket).  

Arbetsordningen för landstingsfullmäktige (§ 47) har anpassats efter de nya 
bestämmelserna i Kommunallagen enligt tidigare beslut. 

Landstingsfullmäktige beslutar om partistöd ska utbetalas och hur stort det 
ska vara. Partistödet består av grundstöd och mandatbundet stöd. 
Partistödet kan begränsas för ett parti som inte bemannat sina platser i 
fullmäktige.  
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Landstinget behöver fastställa rutiner för redovisning av partistödet, bilaga 
b).  

Ett parti som är mottagare av landstingets partistöd ska, årligen, till 
landstingsfullmäktige redovisa sitt partistöd för ett kalenderår senast 30 juni 
året efter. Partierna ska utse en granskare, som ska lämna en 
granskningsrapport med intyg om att partiets redovisning ger en rättvisande 
bild av hur partistödet har använts. 

Avsikten är inte att fullmäktige ska ta ställning till hur partistödet använts 
utan kontrollera att det redovisats på ett korrekt sätt. Därefter beslutas om 
utbetalning av partistöd för innevarande år. Inkommer inte redovisningen 
eller granskningsrapporten inom utsatt tid så betalas partistödet inte ut. 
Prövningen bör göras så schabloniserat och enkelt som möjligt. 

Partiernas redovisning av partistödets användande ska ge en rättvisande 
bild av hur man använt stödet. Redovisningen ska omfatta det partistöd som 
mottagits för det senaste året men också det som eventuellt sparats från 
tidigare år. Partierna behöver dock inte redovisa partistöd som erhållits 
innan de nya reglerna trätt i kraft. Av redovisningen ska framgå eventuella 
överföringar av partistödet till delar av partiorganisationen utanför 
landstinget samt vilka motprestationer som i så fall erhållits. 

Redovisningen ska visa hur partistödet använts för att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin enligt Kommunallagen 2 kap. 9 § 
första stycket.  

Ekonomi och finansiering 

Rutinerna för redovisning av partistödet bedöms inte innebära extra 
kostnader för landstinget. 

Juridik 

Kommunallagen 2 kap. 9-12 §§ reglerar partistöd och hur det ska redovisas. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Rutiner för partistöd är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Vid behov följs rutinerna för redovisning av partistöd upp i samband med 
redovisningen 2015. 



 

Anvisning 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

 Landstingshuset Org.nr 232100-0180 Jens Beronius 023-490204 
 Vasagatan 27  Administrativ chef  
 Falun  jens.beronius@ltdalarna.se 
   

 

 

Rutiner för redovisning av partistöd 

 

I Kommunallagen (1991:900) finns grundläggande bestämmelser om 

partistöd. Förändringar i lagen (2 kap. 9-12 §§) ska tillämpas fr.o.m. 

mandatperioden 2014-2018.  

Ett parti som är mottagare av landstingets partistöd ska, årligen, till 

landstingsfullmäktige redovisa sitt partistöd för ett kalenderår senast 30 juni 

året efter.  

Partierna ska utse en granskare, som ska lämna en granskningsrapport till 

landstinget med intyg om att partiets redovisning ger en rättvisande bild av 

hur partistödet har använts. 

Av redovisningen och granskningsrapport ska framgå om partistödet 

använts till avsett ändamål, enligt 2 kap. 9 § första stycket.  

Inkommer inte redovisningen eller granskningsrapporten inom utsatt tid så 

ska fullmäktige besluta om att partistöd inte ska betalas ut alternativt 

återkräva utbetalt partistöd. 

Partiernas redovisning av partistödets användande ska ge en rättvisande 

bild av hur man använt stödet.  

I redovisningen av partistödet från Landstinget Dalarna ska följande rubriker 

och redovisning ingå: 

Partistödets omfattning för det aktuella året  

(För 2014 avses 2/12-delar av 2014 års partistöd) 

Sparat partistöd från tidigare år  

(Gäller endast partistöd som redovisas fr.o.m. 2016)  

Hur har partistödet använts för att stärka partiets ställning i den 

kommunala demokratin? 

Överföring av partistöd till andra delar av partiorganisationen  

(Om sådan överföring skett ska anges eventuell motprestation som erhållits) 

Redovisningen ska vara undertecknad av behörig företrädare för partiet. 

Redovisningen ska ha inkommit till Landstinget Dalarna senast 30 juni året 

efter det år redovisningen avser. 
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Granskningsrapporten från granskare, som partiet utsett, ska tydligt intyga 

att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts 

och att de uppgifter som partiet redovisar är korrekta. Granskarens namn 

och kontaktuppgifter ska tydligt framgå. Granskningsrapporten ska ha 

inkommit till Landstinget Dalarna senast 30 juni året efter det år 

redovisningen avser. 
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 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
 2014-11-10 Landstingsstyrelsen 
  
  
  

Stöd till samverkansmodell för läkemedel 

Ordförandens förslag

1. Landstinget Dalarna ska medverka i föreslagen samverkansmodell för 
läkemedel enligt bilaga b).  

2. Landstingets medverkan omprövas efter att utvärdering av modellen 
skett och innan beslut fattas om finansiering inför 2016. 

 
 

Sammanfattning 

SKL:s sjukvårdsdelegation rekommenderar alla landsting/regioner att 
medverka i, och finansiera, en samverkansmodell för läkemedel. Frågan har 
diskuterats och förankrats av SKL i nätverken för landstingsdirektörer och 
hälso- och sjukvårdsdirektörer.  

Det största värdet av det gemensamma arbetet är att det bidrar till att 
patienter kan få tillgång till läkemedel tidigare, på ett mer kunskapsbaserat 
och jämlikt sätt. Landstingen stärker sin marknadsbevakning och förmåga 
till gemensam prispress på läkemedel.  

Landstinget Dalarna är positivt till medverkan i föreslaget samarbete.  

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) SKLs förslag: Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel 
– i samverkan  

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Utifrån erfarenheter och resultat från olika läkemedelsprojekt föreslår SKLs 
sjukvårdsdelegation en fortsatt utveckling och struktur för samverkan mellan 
landstingen på läkemedelsområdet.  

Syftet med samarbetet är att det ska bidra till välgrundade, 
kunskapsbaserade och snabba beslut runt användning av nya och mer 
kostsamma läkemedel. Uppträder landstingen mer gemensamt som 
kravställare och stark köpare, kan det leda till l en mer kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning, bättre läkemedelspriser och snabbare åtkomst till 
nya behandlingsmetoder. Förslaget är avsett för läkemedel men kan på sikt 
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utökas till andra områden, till exempel apotekstjänster, medicinsk teknik och 
metoder.  

Det är viktigt att den medicinska professionen ska ingå i 
samarbetsmodellens struktur. Den kliniska förankringen är väsentlig för att 
beslut ska få genomslag i verksamheterna. En representant för LOK 
(Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium) bör därför ingå i 
styrgruppen.  

Det är positivt att NT-gruppen (Nya terapier) får ett tydligare mandat från 
landstingen än den tidigare NLT-gruppen (Nya läkemedelsterapier). 
Rekommendationerna ska vara starkt vägledande för landstingens 
hantering och införande av nya läkemedel, även om det kräver 
landstingsinterna diskussioner framför allt beträffande finansiering. 

I den föreslagna modellen bedrivs arbetet i den så kallade Fyrlänsgruppen 
men nära samarbete ska ske med övriga landsting.  

Sjukvårdsdelegationen föreslår att gemensamma, nationella upphandlingar 
företrädesvis ska utföras av SKL Kommentus. Landstinget Dalarna anser 
dock att en specifik utförare inte ska utses i förväg. 

Återkoppling från de olika funktionerna i samverkansmodellen ska göras 
minst två gånger per år till styrgruppen/styrelsen som i sin tur återkopplar till 
SKLs sjukvårdsdelegation. Landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer ska 
ges möjlighet till återkoppling av att givna rekommendationer motsvarar 
betalningsviljan och att möjlighet till följsamhet finns.  

Enligt förslaget ska samverkansmodellen utvärderas av oberoende part, på 
uppdrag av styrgruppen, vilket är viktigt inför ställningstagande till 
finansieringen från och med 2016.  

Patientperspektiv och likabehandling 

Förutsättningarna för jämlik vård ökar när alla landsting tar gemensamma, 
kunskapsbaserade beslut om eventuell introduktion av nya läkemedel. 
Många nya läkemedel är utvecklade för små patientgrupper med svåra 
sjukdomar och kostnaden per patient kan vara väldigt hög i förhållande till 
effekten.  

Mer kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och bättre läkemedelspriser 
kan leda till snabbare åtkomst till nya behandlingsmetoder.  

Ekonomi och finansiering 

Budget för SKL:s förslag för år 2015 är 11 mkr. Kostnaden fördelas mellan 
landsting och regioner efter antal invånare, utan medfinansiering från 
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staten. För Landstinget Dalarnas del innebär det 318 tkr för 2015, om alla 
landsting deltar. För 2013 var kostnaden för landstinget ca 180 tkr. 
Fakturering kan komma att göras från och med 2014, i och med att 
förslagets funktioner redan delvis har börjat gälla.  

Eventuellt deltagande i NT-rådet för en landstingsrepresentant från Dalarna 
förväntas finansieras av det egna landstinget. Ledamöter utses av hälso- 
och sjukvårdsdirektörerna.  

Värdet i ekonomiska termer av deltagande i samverkansmodellen för 
Landstinget Dalarnas del är svårt att fastslå. Vinster av ett ordnat införande 
av läkemedel finns definitivt liksom av gemensamma upphandlingar och 
prisförhandlingar, eftersom dessa frågor måste hanteras oavsett 
samverkan. Mindre landsting som Dalarna har begränsade resurser för 
marknadsbevakning, utredning och hälsoekonomisk analys. Kostnaden 
318 tkr (merkostnad ca 140 tkr) bör sättas i relation till landstingets totala 
läkemedelskostnad som uppgår till ca 800 Mkr.  

Finansieringen av merkostnaden beslutas som en del av fullmäktiges 
budgetbeslut för 2015. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Förslaget är inte föremål för facklig samverkan.  

Uppföljning 

Eftersom den beräknade budgeten är preliminär och en utvärdering behövs 
bör Landstinget Dalarna ompröva fortsatt medverkan efter utvärdering. 
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 Forskningsberedningen 2014-10-22 
 Landstingsstyrelsen 2014-11-10 
  
  
  

Inrättande av Jakobsgårdarnas vårdcentral som Akademisk 
vårdcentral 

Ordförandens förslag

1. Jakobsgårdarnas vårdcentral ges uppdraget att vara Akademisk 
vårdcentral för perioden 2015-01-01–2017-12-31. 

2. Landstinget Dalarna finansierar 50 % forskningstid för två disputerade 
medarbetare vid Jakobsgårdarnas vårdcentral. Kostnaden beräknas 
till 1 000 000 kr per år och finansieras genom utökad ram för Centrum 
för Klinisk Forskning, som handhar utbetalning. 

3. Landstinget finansierar med 250 000 kr per år drift av den akademiska 
vårdcentralen för kommunikation, utbildningsinsatser, administration 
m.m. Denna kostnad finansieras genom utökad ram för Centrum för 
Klinisk Forskning som handhar utbetalning. 

4. Utvärdering av vetenskaplig produktion samt utbildnings- och 
utvecklingsaktiviteter görs i samband med utgången av treårsperioden 
för ställningstagande till fortsatt status som akademisk vårdcentral. 

 

Sammanfattning 

Akademisk vårdcentral (AVC) utgör en del av Landstingets Dalarnas 
forskningssatsning. En första AVC inrättades vid Gagnefs vårdcentral 2013. 
AVC, oberoende av driftsform, är en verksamhet där universitet, högskola 
och landsting gemensamt arbetar med forskning, utbildning, utveckling och 
fortbildning inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner. Detta förväntas 
ge bättre förutsättningar för en kostnadseffektiv, evidensbaserad, god och 
säker primärvård. 

Vid Jakobsgårdarnas vårdcentral finns en bas med bra kompetens och 
förutsättningar för att bygga upp en AVC som också kan stimulera andra i 
primärvården att bedriva forskning, utbildning och utveckling. Förslaget 
innebär bl a att två medarbetare vid vårdcentralen utses till adjungerade 
lektorer vid Akademin för utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan 
Dalarna. Kostnaden beräknas sammantaget till 1 250 000 kr per år. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Beskrivning av Jakobsgårdarnas VC och dess potential som AVC 
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c) Protokollsutdrag, Forskningsberedningens sammanträde 2014-10-22, 
§ 4  

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Framtiden ställer ökande krav på att vården ska vara evidensbaserad. 
Aktuella och relevanta forskningsrön behöver implementeras samtidigt som 
icke vetenskapligt underbyggda åtgärder behöver utmönstras. Det finns en 
stor brist på allmänläkare, som riskerar att öka ytterligare under de 
närmaste åren om åtgärder inte vidtas. 

Landstinget Dalarna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och behöver 
medverka till kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Genom att 
ha avsatta medel för forskningsverksamhet och en organisation för att 
fördela och administrera dessa medel (Centrum för Klinisk Forskning) har 
landstinget en strategi för att stödja klinisk forskning.  

Landstingsstyrelsen beslöt 2013-05-27 att inrätta funktionen Akademisk 
vårdcentral (AVC) som ett led i landstingets forskningssatsning. I 
beslutsunderlaget ställdes följande mål för AVC i Landstinget Dalarna: 

 befolkningen ges vård med hög kvalitet baserad på vetenskap och 
beprövad erfarenhet 

 ökad rekrytering av kompetent personal inom primärvården, med 
speciellt fokus på allmänläkare 

 ökad och kvalificerad patientnära primärvårdsforskning  

 lokala, nationella och internationella forskningsresultat kommuniceras 
med medarbetare och allmänhet och implementeras i den egna 
verksamheten i ökad omfattning 

 utökad volym och högre kvalitet i utbildning på såväl grund som 
avancerad nivå för alla professioner inom primärvården 

Följande övergripande kriterier angavs för att en vårdcentral ska kunna 
utses till AVC: 

 vårdcentralen har tjänster för minst 5 läkare/ca 10 000 listade 
personer. Övrig bemanning inkluderar sjuksköterskor, 
distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och barnmorskor 
och har samarbete med kurator och psykolog 

 verksamhetschefen för vårdcentralen är forsknings- och 
utvecklingsinriktad 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

3 (4) 2014-11-10 LD14/03239 
 

 

 

 

 vid vårdcentralen finns medarbetare med sådan forskningserfarenhet 
att de har möjlighet att utses till adjungerade lektorer/kliniska lektorer 

 adekvata och funktionella undervisnings- och arbetsutrymmen inom 
egen lokal eller i nära anslutning  

 

AVC är, oberoende av driftsform, en verksamhet där universitet, högskola 
och landsting gemensamt arbetar med forskning, utbildning (på grundnivå, 
avancerad nivå och forskarnivå), utveckling och fortbildning i det dagliga 
arbetet inom primärvårdens samtliga yrkesprofessioner. Inrättandet av AVC 
skapar förbättrade möjligheter för klinisk forskning i primärvården samt 
utbildning och handledning inom vårdcentralens olika verksamheter med 
fokus på patienten i primärvården. Inrättandet av en första AVC i 
Landstinget Dalarna skedde 2013 då Gagnefs vårdcentral utsågs till AVC. 
Akademiska vårdcentraler utgör ett viktigt tillskott i Landstinget Dalarnas 
forskningsstrategi.  

Vid Jakobsgårdarnas vårdcentral finns en bas med bra kompetens och 
förutsättningar för att bygga upp en AVC som också kan stimulera andra i 
primärvården att bedriva forskning, utbildning och utveckling. Vårdcentralen 
har Dalarnas mest mångkulturella sammansättning av sina patienter. 
Forskningsinriktningen på mångfald, hälsa och levnadsvanor har potential 
att vara av vitalt intresse för landstinget.  

Vårdcentralen har idag fyra fast anställda medarbetare som är disputerade 
varav en allmänläkare och en fysioterapeut är forskningsaktiva. Dessa två 
bedriver framför allt patientnära forskning inom ämnesområdet mångfald, 
hälsa och levnadsvanor, med projekt som bl a behandlar implementering av 
fysisk aktivitet på recept (FaR) och utvärdering av en rehabiliteringsmodell 
för patienter med långvariga smärttillstånd. Vid vårdcentralen finns även en 
läkare som har inlett forskarutbildning med fokus på etnicitet och 
levnadsvanor och relationen till D-vitaminbrist. Jakobsgårdarnas 
vårdcentrals verksamhetschef har visat förmåga att både leda utveckling av 
vårdcentralens verksamhet och att stödja klinisk forskning. 

Inrättandet av en AVC vid Jakobsgårdarnas vårdcentral inkluderar att de två 
disputerade forskningsaktiva medarbetarna finansieras med 50 % 
forskningstid samt utnämns till adjungerade lektorer vid Akademin för 
utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna med 20 % 
tjänstgöring vid högskolan. Likaså förutsätts att de forskare som erhåller 
stöd från landstinget deltar i seminarieaktiviteter vid CKF Dalarna samt 
utgör en resurs i utbildningsaktiviteter vid CKF. Patientperspektiv och 
folkhälsa 
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Skapandet av AVC i en interprofessionell miljö avser att stärka klinisk 
patientnära forskning, utbildning, utveckling och fortbildning samt ge bättre 
förutsättningar för en kostnadseffektiv, evidensbaserad, god och säker 
primärvård i Landstinget Dalarna. 

Ekonomi och finansiering 

För att möjliggöra att Jakobsgårdarnas vårdcentral utnämns till AVC 
finansierar Landstinget Dalarna forskningstid om 50 % för två disputerade 
medarbetare, vilket beräknas kosta 1 000 000 kr per år. Den kliniska 
tjänstgöringen, som utgörs av 50 %, betalas av vårdcentralen inom ramen 
för hälsovalsuppdraget. Utöver detta tillskjuts 250 000 kr per år för drift av 
AVC avseende t ex kommunikation, utbildningsinsatser och administration. 
Finansieringen sker genom ökad ram för Centrum för Klinisk Forskning som 
handhar överföringen av medlen för AVC. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 2014-11-05. Samverkan ska också 
ske på Jakobsgårdarnas vårdcentral. 

Uppföljning 

Uppdraget som akademisk vårdcentral gäller för en tre-årsperiod. 
Utvärdering av vetenskaplig produktion, utbildnings- och 
utvecklingsaktiviteter görs för ställningstagande till fortsatt status som 
akademisk vårdcentral.  
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Beskrivning av Jakobsgårdarnas vårdcentral och dess potential som 

Akademisk vårdcentral 

 

Vårdcentral Jakobsgårdarna invigdes 1980. Vårdcentralen har Dalarnas mest mångkulturella 

sammansättning av sina patienter. Vårdcentralen har för närvarande 13 300 listade 

patienter, och tjänsteutrymme för 9 allmänläkare. På vårdcentralen finns tjänster för 18 

sjuksköterskor och distriktssköterskor, och 3 samtalsterapeuter/psykologer. I geografisk 

anslutning till vårdcentralen, och med gemensam verksamhetschef, ligger Primärvårdsrehab 

och ungdomsmottagningen. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster på 

Primärvårdsrehab betjänar såväl Jakobsgårdarnas som Kvarnsvedens vårdcentraler. 

Ungdomsmottagningen har 3 barnmorskor, kurator och psykolog anställda och som 

timanställda barnläkare och gynekolog. Ungdomsmottagningen är en gemensam resurs för 

primärvården i Borlänge.  Mödrahälsovården är, i Borlänge, centraliserad till Borlänge 

sjukhus. Den verksamheten sköter mödrahälsovården för såväl de offentligt drivna 

vårdcentralerna som den privata. Verksamheten är organisatoriskt fristående med 

verksamhetschefen för Domnarvets vårdcentral som formell chef. 

På vårdcentralen pågår en ombyggnadprocess som kommer att innebära att vårdcentralen 

får tillgång till bra lokaler för en akademisk vårdcentral. I den aktuella VBL:n 

(verksamhetsbeskrivning för lokalförändring), som landstingsfastigheter projekterar efter, är 

lokalbehovet för den akademiska vårdcentralen beskriven. 

Vårdcentralen har under lång tid genomfört ett stort antal utvecklingsprojekt. 

Upptagningsområdets karaktär av snabba demografiska förändringar har också gjort 

utveckling till en nödvändighet. 

Forskning 

Klinisk primärvårdsforskning 

På vårdcentralen bedrivs sedan länge klinisk forskning av flera aktiva forskare. 
Sammanfattningsvis har forskningsprojekten hittills utvecklat sig relativt oberoende av 
varandra, men ändå har många gemensamma drag: Inriktning på levnadsvanor, 
implementering av hälsofrämjande metoder i primärvård, och att de ofta har ett särskilt 
intresse för patienter som är födda i andra länder. Som akademisk vårdcentral kommer 
vårdcentralen att samordna forskningen, och tydligare inrikta den både mot att utveckla ny 
kunskap och att implementera utvärderade metoder inom området ”Mångfald, hälsa, 
levnadsvanor”.  

På vårdcentralen (inklusive Primärvårdsrehab) finns idag fyra disputerade forskare bland den 
fast anställda personalen (fysioterapeuten Catharina Gustavsson, allmänläkarna Lars 
Englund, Lars Jerdén och Witold Pisarek). Allmänläkaren Paul Kalliokoski har nyligen antagits 
som doktorand vid Uppsala universitet. Dessutom tjänstgör de disputerade läkarna Olle 
Hellström och Lars Holmberg på vårdcentralen.  

Vårdcentralens viktigaste pågående och planerade forskningsprojekt: 

Implementering av Fysisk Aktivitet på Recept  
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Ett regionalt primärvårdsprojekt, som är centrerat kring levnadsvanan fysisk aktivitet. I 

dagens Sverige har fysisk aktivitet på gruppnivå ett samband med etnicitet, och i projektet 

kommer särskild uppmärksamhet att ägnas åt detta. Projektets syfte är att undersöka 

patient-, ordinatörs- och organisationsrelaterade faktorers betydelse för respektive 

landstings implementering av metoden Fysisk Aktivitet på Recept (FaR). FaR har länge 

uppvisat goda resultat i vetenskapliga studier, men genomslaget i praktisk hälso- och 

sjukvård har varit väldigt ojämnt. Förutom Dalarna deltar forskare från Gävleborg, Uppsala, 

Västmanland och Värmland, och projektet har beviljats medel från Regionala 

Forskningsrådet. 2400 patienter som fått FaR kommer att besvara enkäter, ordinatörer 

kommer att intervjuas liksom beslutsfattare på chefsnivå, och landstingens styrdokument 

kommer att inventeras. Utifrån fynden planeras en interventionsstudie, där olika sätt att 

implementera metoden FaR i primärvården kommer att jämföras. För närvarande pågår 

planeringen av en pilotstudie, där interventionen kommer att testas på några vårdcentraler i 

Dalarna. Planeringen och genomförandet sker i samarbete med avdelningen för 

hälsofrämjande på Landstinget Dalarnas kansli. Därefter planeras en randomiserad 

kontrollerad studie, där resultaten kommer att jämföras mellan interventions- och 

kontrollvårdcentraler. Ansvariga för projektet på vårdcentralen är Catharina G och Lars J. 

Projektet har fått ekonomiskt stöd från REHSAM, RFR och från CKF Dalarna, och nya 

ansökningar planeras under våren.  

 

ALAR – Aktivitets- och Livsrollsinriktad ArbetsRehabilitering  

Ett patientnära interventionsprojekt av en rehabiliteringsmodell i primärvården med 
inriktning mot levnadsvanor, för personer med långvariga smärttillstånd. ALAR är en 
patientcentrerad strategi med fokus på att stärka patientens egna resurser och möjligheter 
till ett aktivt förhållningssätt till den egna hälsan och levnadsvanor i dagliga livets aktiviteter. 
En pilotstudie som har genomförts för att testa modellen i faktisk primärvårdsmiljö visar 
lovande resultat på arbetsförmåga hos deltagarna och hälsoekonomiska fördelar jämfört 
med sedvanlig rehabilitering. I pilotstudien deltog Primärvårdsrehab, Vårdcentral 
Jakobsgårdarna. En fullskalig randomiserad kontrollerad studie är under planering, vilken 
även den kommer att genomföras som en interventionsstudie i primärvårdens rehabilitering. 
Ansvarig på vårdcentralen är Catharina G. Projektet har fått ekonomiskt stöd från REHSAM, 
RFR och från CKF Dalarna. Fortsatta forskningsanslag har sökts från Vetenskapsrådet (besked 
i december).  

D-vitamin  

Projektet behandlar ett viktigt och otillräckligt beforskat hälsoproblem, som har ett nära 
samband med etnicitet och med levnadsvanor. Studier av D-vitamin hos 123 gravida och 
nyligen gravida somaliska och svenska kvinnor har genomförts på vårdcentralen. Den första 
vetenskapliga artikeln med utgångspunkt från studierna handlar om fysisk prestation och D-
vitaminnivåer och har publicerats denna vinter. D-vitaminbrist visade sig vara utbredd hos de 
somaliska kvinnorna (90 % hade 25-(OH) D < 25 nmol/L) men var också vanlig hos de svenska 
kvinnorna efter vintern (10 %). Nivåerna av vitamin D sågs sammanhänga med kvinnornas 
handstyrka. En behandlingsstudie med D-vitamin med mätningar före behandling och med 
en långtidsuppföljning har också genomförts. Studierna ligger till grund för Paul Kalliokoskis 



3 
 

forskarutbildning, Paul är antagen som doktorand vid institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap, Uppsala universitet. Projektet har fått ekonomiskt stöd av CKF Dalarna, och 
Pauls forskarstudier har ekonomiskt stöd från vårdcentralen. 

Förutom dessa projekt medverkar forskare på vårdcentralen i ett antal forskningsprojekt 
med bäring för utvecklingen av Jakobsgårdarnas vårdcentral som AVC: 

Catharina G medverkar i en rikstäckande enkätstudie där läkare delgett sina upplevelser av 
att arbeta med sjukskrivning vid upprepade mätningar åren 2004 - 2012. Forskningsprojektet 
genomförs vid Karolinska Institutet och ger stora möjligheter till fördjupade analyser av 
bland annat primärvårdsläkares upplevelser, liksom behov av kunskap och organisatoriskt 
stöd. Catharina gör även en långtidsuppföljning av sitt avhandlingsarbete, där patienter i 
primärvården deltog i ett egenvårdsprogram för smärt- och stresshantering, och planerar för 
fortsatt forskning avseende implementering av rehabiliteringsmodellen som behandling i 
primärvården. Catharina ingår också i ett forskarsamarbete vid Mälardalens högskola i 
Västerås; där planeras för ett interventionsprojekt i primärvård riktat mot levnadsvanor och 
egenvård för patienter vilka uppvisar tecken på metabola syndromet. Projektet avser testa 
ett egenvårdsprogram i form av en ”livsstilsmottagning” på vårdcentral. 

Lars J medverkar i ett forskningsprojekt kring somaliska barns psykiska hälsa, som sker i 
samarbete mellan Högskolan Dalarna och Borlänge kommun, och med ekonomiskt stöd från 
Folkhälsomyndigheten. Ett föräldrastödsprogram har nyligen startat och kommer att 
utvärderas i en kontrollerad studie. Forskningen sker för närvarande inte i primärvården, 
men i ett andra skede kan primärvårdsmedverkan bli aktuell i en intervention som riktar sig 
till somaliska och svenskfödda ungdomar. Lars J deltar även i forskning kring 
implementeringen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  

Lars E forskar kring sjukskrivning tillsammans med distriktsläkarna Lars Carlsson, Ludvika, 
som innehar en av CKFs doktorandtjänster, och Bo Pettersson, Falun. Olle H har tagit initiativ 
till en pilotstudie på vårdcentralen under 2014, ledd av Ersta Sköndal högskola, med syftet 
att öka kompetensen för handläggningen av psykosomatiska hälsoproblem.   

Forskarutbildning i primärvården 

Paul Kalliokoski har antagits som doktorand vid Uppsala universitet, Institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin. 

Vårdcentralen planerar att som AVC utlysa minst en Forskar-ST-tjänst, med inriktning på 

forskning inom området ”Mångfald, hälsa, levnadsvanor”. Forskningen kommer att ske i 

anslutning till vårdcentralens projekt inom området, med utrymme för anpassning till ST-

läkarens eget forskningsintresse. Handledare blir Lars J. Vårdcentralen kommer också att ha 

målsättningen att stimulera forskarutbildning bland alla yrkesgrupper på vårdcentralen som 

har en akademisk utbildning. 

I nuläget handleder forskare på vårdcentralen fyra doktorander. Catharina G är biträdande 

handledare för Lars Carlsson, allmänläkare i Landstinget Dalarna och doktorand vid Uppsala 

universitet. Lars J är huvudhandledare för Junia Joffer, folkhälsovetare och utredare på 

Landstinget Dalarna, och biträdande handledare för Eva Randell, socionom och adjunkt vid 

Högskolan Dalarna, och Therese Kardakis, sjuksköterska, folkhälsovetare och 

företagsekonom. Alla tre är forskarstuderade vid Umeå universitet. Catharina G har sökt 
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medel för en doktorand inom ALAR-projektet. Forskargruppen planerar för att rekrytera en 

doktorand i den planerade kontrollerade studien i FaR-projektet. 

Anställa lektorer och adjunkter 

För närvarande innehar Catharina G och Lars J post doc-tjänster på CKF (Catharina G 2014 – 

2015, Lars J 2014). Båda två har ambitionen att ansöka om docentur, och beräknar att 

uppfylla kriterierna för detta under 2015. Inrättandet av AVC vid vårdcentralen bygger på att 

Catharina G och Lars J utses till adjungerade lektorer vid Högskolan Dalarna med 20% 

tjänstgöring på högskolan. Landstinget Dalarna kommer att finansiera halvtids tjänstgöring 

för de adjungerade lektorerna, medan den kliniska tjänstgöringen (50%) betalas av 

vårdcentralen.  

Som AVC har vårdcentralen ambitionen att vidga den akademiska anknytningen genom att 

succesivt kliniska adjunkter/lektorer inom andra vårdprofessioner utses vid eller kopplas till 

vårdcentralen. Möjligheterna att inrätta lektorat på Högskolan Dalarna med klinisk 

förläggning till vårdcentralen kommer att utredas. Vårdcentralen strävar aktivt efter att det 

kliniska lektoratet inom omvårdnad som redan inrättats kommer att placeras vid 

vårdcentralen. Kontakter har även tagits med forskare inom professionerna arbetsterapeut, 

barnmorska och socionom. 

Utbildning 

Handleda studenter inom berörda utbildningsprogram 

Som AVC har vårdcentralen målsättningen att ta emot många studenter från många 

utbildningsprogram, och att ge dem en handledning med hög kvalitet. Vårdcentralen 

kommer också att handleda studerande på olika nivåer och olika utbildningar i att 

genomföra examensarbeten med klinisk inriktning.   

För närvarande tar vårdcentralen emot fyra sjuksköterske- och två 

distriktssköterskestudenter årligen. Elva sjuksköterskor på vårdcentralen har 

handledarutbildning, tre har magisterexamen.  

Vårdcentralen har under åren tagit emot en del läkarstudenter under deras grundutbildning. 

Framöver kommer en del av studenterna på Läkarprogrammet i Örebro att tillbringa större 

delen av sin elfte termin i Dalarna. Den första gruppen kommer eventuellt redan 

vårterminen 2016, senast vårterminen 2017. Som AVC kommer Jakobsgårdarna att ta emot 

ett antal av dessa studenter. För att kunna uppfylla handledaruppdraget på bästa sätt 

behövs rekrytering av allmänläkare. 

Sjukgymnast/fysioterapeutstuderande från Uppsala (termin 5) tas kontinuerligt emot på 

Primärvårdsrehab. Barnmorskestuderande från Högskolan Dalarna har regelbundet tagits 

emot inom Borlänge MHV.  

Utveckla metoder som ökar antalet VFU-platser i primärvården 

Som AVC kommer vårdcentralen att ha ambitionen att utöka antalet VFU-platser för alla de 

utbildningar där handledningskompetens finns. Vårdcentralen kommer under vårterminen 
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2015 ta emot fler sjuksköterskestudenter då antalet utbildningsplatser kommer att öka. En 

utvecklingsmöjlighet är exempelvis att ta emot arbetsterapeut-studerande från Örebro 

universitet. 

Utvecklingsarbete 

Som AVC kommer vårdcentralen att satsa hårdare på utvecklingsarbeten, framför allt inom 

området ”Mångfald, hälsa, levnadsvanor”, inom de ekonomiska ramar som sätts av 

ersättningen från hälsovalssystemet. Genom vårdcentralens mångkulturella sammansättning 

av patienter har det varit naturligt att utveckla arbetet inom området ”mångfald”. Här finns 

också både stort engagemang och hög kompetens hos flera medarbetare. Vårdcentralen har 

en aktiv asyl-flykting-mottagning, som kommer att utvecklas vidare. Tuberkulos har blivit ett 

vanligt förekommande hälsoproblem på vårdcentralen. Här pågår ett utvecklingsarbete kring 

latent och aktiv tbc upptäcks, hur aktiv sjukdom förebyggs, och hur behandlingen av aktiv 

sjukdom får full effekt. Abdiaziz Shire, nybliven specialist i allmänmedicin, skrev sitt ST-

arbete om aktiv tuberkulos bland vårdcentralens patienter. Invandrarkvinnor är en viktig 

målgrupp för vårdcentralen. Här stöttar vårdcentralen olika former av gruppverksamhet. 

Primärvårdsrehabs sjukgymnaster stöttar bland annat gympa via Friskis & Svettis. En 

framgångsrik gruppbehandling av kurdiska kvinnor baserad på begreppet mindfulness har 

genomförts som ett pilotprojekt, och en ny och större gruppbehandling genomfördes under 

våren 2014. 

En livsstilsmottagning har nyligen startats på vårdcentralen, och kommer att utveckla sina 

arbetsformer kring stöd till förändring av levnadsvanor, inte minst riktat till sårbara grupper. 

Fortbildning 

Främja interprofessionell fortbildning 

Vårdcentralen har ett forum för interprofessionell fortbildning en timme varannan vecka. 

Detta forum kommer att använda och utvecklas, och utnyttja både egna resurser som 

föreläsare, och externa föreläsare. 

Främja fortbildning för kliniskt verksamma medarbetare inom primärvården 

Alla medarbetare har både rättighet och möjlighet till fortbildning, och som AVC kommer 

vårdcentralen att lägga ökade resurser på detta.  

Organisera pedagogisk utbildning för samtliga medarbetare vid en AVC 

Vårdcentralens forum för fortbildning kommer att användas för sådan utbildning. 

Medverka i utbildning i forskningsmetodik inom landstinget 

Catharina G och Lars J är inom ramen för sina Post doc-tjänster på CKF aktiva som lärare i 

landstingets kurser i forskningsmetodik. Lars J är en av två ansvariga för 

seminarieverksamheten vid CKF. 
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På vårdcentralen pågår för närvarande tre ST-arbeten inom området Mångfald: Förskolebarn 

och parasiter (ST-läkare, infektionskliniken), latent tuberkulos (ST-läkare, infektionskliniken) 

och tolkanvändning (ST-läkare Shah Nazri). 

Kommunicera forskningsresultat med allmänheten 

Vårdcentralen har en tradition av gott samarbete med lokalsamhället, och deltagande i 

”folkbildning”. Inte minst har medarbetare på vårdcentralen kommunicerat direkt med olika 

invandrargrupper vid många tillfällen. Vårdcentralen har även vid flera tillfällen medverkat i 

landstingets kvällsföreläsningar riktade till befolkningen. Som AVC kommer vårdcentralen att 

sträva efter att utveckla dessa arbetssätt.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis uppfyller Vårdcentral Jakobsgårdarna idag de krav som ställs på en 

akademisk vårdcentral. Vårdcentralen har ambitionen att fortsätta att utveckla 

verksamheten inom alla fyra områden: forskning, utbildning, utvecklingsarbeten och 

fortbildning. En satsning på vårdcentralen som AVC har förutsättningar att vara positiv för 

vårdcentralens patienter, rekrytering och medarbetare. Om Jakobsgårdarna får stöd som 

akademisk vårdcentral har Landstinget Dalarna två sådana centra för forskning, utbildning 

och utveckling. Detta ger bättre förutsättningar för rekrytering till och utveckling av 

landstingets primärvård, och för utveckling av hela landstingets verksamhet. 

 

För Jakobsgårdarnas vårdcentral, oktober 2014 

Vesa Juujärvi, Lars Jerdén, Catharina Gustavsson 
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Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets 
derivat 

Ordförandens förslag

1. Återkopplingen till revisorerna om granskning av landstingets derivat 
godkänns. 

 
 

Sammanfattning 

Landstingets revisorer har under 2013 genomfört en granskning för att 
bedöma om landstingsstyrelsen följer gällande redovisningslagstiftning, 
praxis och interna regelverk vid redovisning och handel med derivat. 

Granskningen visar att gällande regelverk följs. Vad gäller den swaption 
som landstinget ställt ut bedömer dock revisorerna att den ekonomiska risk 
som är förenad med swaptionen inte är förenlig med styrelsens ansvar att 
förvalta allmänna medel. Revisorerna rekommenderar därför 
landstingsstyrelsen att begränsa möjligheten att använda olika former av 
optioner i syfte att spekulera i t ex framtida ränteförändringar. 

Landstingsstyrelsen kommer i samband med att styrdokumentet Föreskrifter 
för Finansförvaltningen ses över ta ställning till en eventuell förändring av 
reglerna i 4.4.1 över tillåtna derivatinstrument. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Revisorernas skrivelse och granskningsrapport. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstingets revisorer har under 2013 genomfört en granskning för att 
bedöma om landstingsstyrelsen följer gällande redovisningslagstiftning, 
praxis och interna regelverk vid redovisning och handel med derivat. 
Revisorerna bedömer att den ekonomiska risk som är förenad med 
landstingets swaption inte är förenlig med styrelsens ansvar att förvalta 
allmänna medel. Revisorerna rekommenderar därför landstingsstyrelsen att 
begränsa möjligheten att använda olika former av optioner i syfte att 
spekulera i t ex framtida ränteförändringar. 

 



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

2 (2) 2014-11-10 LD14/00849 
 

 

 
Landstinget har derivat av två slag, ränteswapar och en swaption. 

Ränteswaparna innebär att en rörlig ränta byts mot en fast ränta och har 
tecknats för att ändra ränteexponeringen i lån. Landstinget har rörliga räntor 
för lån och ränteswapar har tecknats för att byta bort den rörliga räntan och i 
stället få en fast ränta genom swapavtalen med banken. Landstinget har tre 
ränteswapar på 354 Mkr. Lånen som säkras uppgår till 410 Mkr. Detta 
innebär en räntesäkringsgrad på 86 procent. 

Swaptionen uppgår till 100 Mkr och innebär att Landstinget har sålt 
rättigheten, men inte skyldigheten, till Nordea att ingå en swap där 
Landstinget betalar fast ränta, 2,98 procent till Nordea, och i gengäld 
erhåller rörlig ränta, Stibor 3M, f n 0,51 procent från Nordea. Swaptionen 
ingick i ett paket med stängda och startade swapar vid affärstillfället i 
november 2011. Nordea anger att swaptionen var värd ca 5 Mkr vid 
affärstillfället. Med nuvarande räntenivåer kommer Nordea att ingå 
swapavtalet med löptid 2014-12-30—2021-11-15. 

Landstinget Dalarna har utnyttjat både ränteswap och swaption, i enlighet 
med gällande föreskrifter, för att begränsa fluktuationer i räntenivåers 
påverkan på landstingets ekonomiska resultat. Att enbart begränsa 
möjlighet till ränteswap innebär en minskad möjlighet att hålla nere effekten 
av varierande räntenivåer. Landstinget Dalarna kommer att beakta 
revisorernas synpunkter inför revideringen av styrdokumentet Föreskrifter 
för finansförvaltningen. 

Juridik 

Enligt Kommunallagen 8 kap 2 §, som reglerar den ekonomiska 
förvaltningen, ska landstinget förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav 
på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. 
Landstingsfullmäktige (2012-11-19—20 § 156) har i Föreskrifter för 
Finansförvaltning beslutat om regler för medelsförvaltning i Landstinget 
Dalarna. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Återkopplingar till revisorerna är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 

Uppföljning sker inom ramen för årlig översyn av föreskrifter för 
Finansförvaltning. 
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Utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 

Ordförandens förslag

1. Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 2014-2018 
enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att Högskolan Dalarna 
fattar samma beslut.  

2. Till ledamöter i gemensam styrgrupp med mandatperiod t o m 2015-
12-31 utses: 

XX (majoriteten), XX (oppositionen), landstingsdirektör Karin Stikå 
Mjöberg, biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist och 
personaldirektör Anna Cederlöf 

3. Till ledamöter i gemensam samverkansgrupp med mandatperiod t o m 
2015-12-31 utse hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson och 
utbildningschef Niklas Hermansson. 

Sammanfattning 

Hittills gällande utvecklingsavtal mellan Landstinget Dalarna och Högskolan 
Dalarna var i kraft från 2009 t.o.m. 2013-12-31. Landstinget har under 
avtalstiden betalat 2 miljoner kronor till högskolan årligen, som bidrag till 
uppbyggande av kunskapsmiljöer för forskning och utbildning. Det bedöms 
fortsättningsvis vara angeläget för landstinget att upprätthålla ett 
avtalsreglerat samarbete av detta slag. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Våren 2009 slöts ett utvecklingsavtal mellan Högskolan Dalarna och 
Landstinget Dalarna. Enligt avtalet skulle landstinget bidra till 
uppbyggnaden av forskningsmiljöer vid högskolan med 2 miljoner kronor 
per år fram till och med 2013. Avtalet omfattade även inrättande av särskild 
styrgrupp och avtalsgrupp.  

Då tidsperioden för landstingets ekonomiska åtagande enligt avtalet löpte ut 
2013-12-31, måste parterna ta upp förhandlingar om huruvida avtalet ska 
förlängas. 
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Det bedöms alltjämt vara viktigt för landstinget att bidra till vidareutveckling 
av kunskapsmiljöer för forskning och utbildning, med huvuduppgiften att 
bidra till kunskapsuppbyggnad i länet. Landstinget bedömer även fortsatt 
samarbetet med Högskolan Dalarna vara angeläget för att underlätta 
rekryteringen av kvalificerad arbetskraft, bland annat till hälso- och 
sjukvården.  

Den föreslagna avtalstexten sammanfaller i stort med texten från det 
tidigare avtalet. Vissa redaktionella ändringar har gjorts. Eftersom 
Högskolan Dalarna numera har erhållit egen forskarutbildningsrätt inom ett 
område, har § 2 ändrats till att lyfta fram vikten av att högskolan erövrar 
forskarutbildningsrätt inom fler områden.  

Som ett led i förstärkningen av den medicinska och vårdvetenskapliga 
forskningen inom Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna har 
högskolan tillsatt en professor inom omvårdnad. Tjänsten är förenad med 
uppdrag 50 % som forskningschef vid landstinget. 

Den gemensamma arbetsgrupp som tidigare benämnts ”avtalsgruppen” ges 
i det nya utvecklingsavtalet namnet ”samverkansgruppen”. 

Avtalet föreslås löpa till utgången av 2018. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 

Medel avsätts enligt samma förfarande som under tidigare avtalsperiod och 
ryms inom planerad budget. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 kommer att äga rum 2014-11-05. 

Uppföljning 

Högskolan ska årligen till landstinget lämna en skriftlig rapport avseende 
den verksamhet som bedrivits med stöd från landstinget enligt avtalet. 
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 UTVECKLINGSAVTAL  

 

 
 
Utvecklingsavtal mellan Landstinget Dalarna och  
Högskolan Dalarna 
 

 
Mellan Högskolan Dalarna, 791 88 Falun, organisationsnummer 202100-2908, 
nedan kallad högskolan, och Landstinget Dalarna, Box 712, 791 29 Falun, 
organisationsnummer 232100-0180, nedan kallat landstinget, träffas följande avtal 
om samarbete avseende utveckling av utbildning och forskning inom Högskolan 
Dalarna. 

 
§1 
 
Samarbetet har sin utgångspunkt i ett för parterna gemensamt intresse att bidra till 
en positiv utveckling i Dalarna. Den grundläggande idén bakom högskolans vision är 
att skapa och vidareutveckla kunskapsmiljöer för forskning och utbildning, med 
huvuduppgiften att bidra till kunskapsuppbyggnad i länet och till ökad livskvalitet för 
invånarna i Dalarna. Samarbetet med högskolan är också angeläget för att underlätta 
framtida rekrytering av kvalificerad arbetskraft, bl a till hälso- och sjukvården. 

 
§2  
 
Ett viktigt inslag i en fortsatt positiv utveckling är att högskolan kan erövra 
examensrätt för forskarutbildning inom fler områden. Högskolan arbetar långsiktigt 
mot detta mål genom en systematisk kompetensuppbyggnad inom forskning och 
utbildning. Landstinget medverkar genom detta avtal till detta arbete. 

 
§3 
 
Som ett led i förstärkningen av den medicinska och vårdvetenskapliga forskningen 
inom högskolan och landstinget har högskolan tillsatt en professor inom omvårdnad. 
Tjänsten är förenad med ett uppdrag på 50 % som forskningschef vid landstinget. 
Samverkan kring tjänsten regleras i ”Avtal mellan Högskolan Dalarna och 
Landstinget Dalarna angående samverkan om tjänst samt Landstinget Dalarnas köp 
av tjänst för uppdrag som forskningschef” (LD13/03205, DUC 2013/1725/10)  
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§4 
 
För att ytterligare stärka forskningen inom högskolan och landstinget och samarbetet 
mellan parterna, har under 2013 två forskningscentra med inriktning Implementering 
och patientsäkerhet, respektive Äldreforskning, inrättats vid högskolan. Syftet är att 
profilera forskningen samt utveckla samverkan forskare-landsting-kommuner för att 
gemensamt producera kunskap inom angelägna områden och åstadkomma 
förbättringar inom vård och omsorg. Viktigt i sammanhanget är även satsningen på 
samfinansierade tjänster som klinisk lektor, vilka knyts till avgränsade 
vårdverksamheter vid landstinget. 

 
§5 
 
Landstingets medverkan enligt detta avtal omfattar stöd i form av medel till utveckling 
av forskning och utbildning uppgående till 2 miljoner kronor per år under perioden 
2014-2018. Merparten av dessa medel syftar till att stärka verksamheten vid de två 
tidigare beskrivna forskningscentra. Medlen utbetalas halvårsvis respektive år efter 
rekvisition från högskolan. 

 
§6 
 
Landstingets medel ska användas till uppbyggnad av högskolans forskningsmiljöer 
inom vårdområdet och stödja en fortsatt utveckling av de två tidigare beskrivna 
forskningscentra.  

 
§7 
 
Högskolan och landstinget har en gemensam styrgrupp med uppgift att följa arbetet 
och besluta om eventuell omfördelning till andra ändamål av de medel som 
landstinget avsätter enligt detta avtal. Styrgruppen ska bestå av den högsta 
ledningen från respektive part. Beslut om omfördelning av medel förutsätter enighet 
mellan parterna.  
 
Därtill finns en gemensam samverkansgrupp med uppgift att kontinuerligt följa upp 
hur medlen används och hur samverkan mellan högskolan och landstinget kring 
utbildning och forskning kan utvecklas. Samverkansgruppen bereder eventuella 
förslag till förändringar av medelsanvändningen inför beslut i styrgruppen.  

 
§8 
 
Högskolan ska årligen till landstinget lämna en skriftlig rapport avseende den 
verksamhet som bedrivits med stöd från landstinget enligt detta avtal. 
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§9 
 
Parterna äger rätt att med sex månaders skriftlig uppsägning säga upp detta avtal till 
del eller i dess helhet om väsentliga förändringar sker inom de områden som berörs 
av detta avtal. Avtalet ska också kunna sägas upp om arbetet i styrgruppen inte sker 
på ett, som part bedömer, tillfredsställande sätt. 

 
§10 
 
I god tid innan detta avtal går ut ska parterna ta upp förhandlingar om en fortsättning 
av avtalet. 
 
 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 
 
 
 
 
Falun den Falun den 

 
 
För Högskolan Dalarna För Landstinget Dalarna 
 
 
 
 
 

Marita Hilliges Karin Stikå-Mjöberg 
Rektor Landstingsdirektör 
 



M, DSP, FP och KD  2015

RESULTATBUDGET, mkr Bokslut 
2013

Budget 
2014

Prognos 
2014

Budget 
2015

 Plan 
2016

 Plan 
2017

Plan 
2018

Verksamhetens intäkter 1 150

Jämförelsestörande intäkt 99

Verksamhetens kostnader -8 071

Netto -6 822 -7 024 -7 245 -7 165 -7 412 -7 643 -7 839

Avskrivningar -246 -285 -279 -300 -315 -325 -340

Verksamhetens nettokostnad -7 068 -7 309 -7 524 -7 465 -7 727 -7 968 -8 179

Skatteintäkter  1) 5 556 5 701 5 724 5 952 6 197 6 462 6 698

Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) 1 698 1 783 1 769 1 802 1 822 1 824 1 836

Finansiella intäkter 8 10 12 7 7 7 7

Finansiella kostnader   3) -65 -57 -43 -61 -81 -108 -158

Jämförelsestörande finansiell kostnad -228

Sa skatteintäkter och finansnetto 6 969 7 437 7 462 7 700 7 945 8 185 8 383

Årets resultat -99 128 -62 235 218 217 204

Årets resultat enl balanskrav 129
Återställande av tidigare års 
balanskravsresultat 129 128 -62 -235 -218 -217 -204

Ack balanskravsresultat -803 -675 -865 -630 -412 -195 9

1) Skatteintäkter:

        Preliminära skatteintäkter 5 584 5 710 5 704 5 937 6 197 6 462 6 698

        Avräkning innevarande år -32 -9 26 15

        Avräkning föregående år 4 -6

       Summa 5 556 5 701 5 724 5 952 6 197 6 462 6 698

2) Utjämningsbidrag och statsbidrag

        Inkomstutjämningsbidrag 1 051 1 052 1 050 1 113 1 158 1 190 1 237

        Regleringsavgift -65 -70 -69 -97 -129 -163 -199

        Strukturbidrag 4 4 4 4 4 4

        Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag 49 137 136 132 139 143 144

        Statsbidrag för läkemedel 641 660 648 650 650 650 650

        Stb sjukskrivningsprocessen 22

       Summa 1 698 1 783 1 769 1 802 1 822 1 824 1 836

3) Finansiella kostnader

       Ränta på pensionsavsättning -50 -42 -31 -47 -71 -98 -148

       Ränta LÖF, lån och övrigt -15 -15 -12 -14 -10 -10 -10

       Summa -65 -57 -43 -61 -81 -108 -158



	  

	  

 
Budget 2015 
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10 november 2014 



Centerpartiet Budget 2015 

	  

	  

	  

Landstingsstyrelsen / Hälso- och sjukvård

  Landstingsbidrag föreg år, exkl  förmånsläkemedel 4 704 665
  Löne- och prisuppräkning 131 735
  Prisjustering 2014 -15 000
  Medicinsk utveckling, omdisp från centralt  anslag 20 000
  Sparkrav, (beslut budget 2014) -10 000
  Generellt sparkrav -20 000
  Ambulanshelikopter 15 000
  Höjd ob-ers fr o m 1 okt 2014, helårseffekt 4 300
  Lönestrategiska satsningar, ssk 20 000
  Omdisp förmånsläkemedel till rekv.läkemedel 10 000
  Palliativa vpl Mora lasarett 2 000
  Akutgeriatriska vpl Ludvika lasarett 1 000
  Dialysplatser Ludvika lasarett 2 000
  Psykiatri, tillskott 1 800
  Ny organisation, divisioner 3 000

  Landstingsbidrag föreg år,  förmånsläkemedel 439 000
  Omdisp förmånsläkemedel till rekv.läkemedel -10 000
  Prisjustering förmånsläkemedel -9 000

Summa 5 290 500

Landstingsstyrelsen / Hälsoval, beställarenhet

Hälsovalsersättning
  Landstingsbidrag föreg år, exkl förmånsläkemedel 952 920
  Löne- och prisuppräkning 26 680
  Prisjustering 2014 -3 100
  Primärvårdsatsning  21 000
  Lönestrategiska satsningar, ssk 5 000
  Missbruksvård, utökad satsning 4 000
  Sjukresor, överförs till "hälsoval övrigt" -6 800

  Landstingsbidrag föreg år, förmånsläkemedel 178 000
  Prisjustering förmånsläkemedel -3 740
Sa hälsovalsersättning 1 173 960

Hälsoval övrigt
  Landstingsbidrag föregående år     23 320
  Löne- och prisuppräkning 650
  Sjukresor, överförs från hälsovalsers. 6 800
  Stickavgifter 4 000
  Familjecentraler, utökning 300
S:a hälsoval övrigt 35 070

Summa 1 209 030



	  

	  

	  

	  

Landstingsstyrelsen / Hjälpmedel LD

  Landstingsbidrag föregående år 55 269
  Löne- och prisuppräkning 1 551
  Prisjustering 2014 -180
  Generellt sparkrav -700
  Sparkrav utöver generellt sparkrav -2 000

Summa 53 940

Landstingsstyrelsen / Central förvaltning 

  Landstingsbidrag föregående år  464 960
  Löne- och prisuppräkning 6 805
  Prisjustering 2014 -650
  Generellt sparkrav -1 300
  Utbildningsförmåner 3 000
  Nationell forskningsfond, CKF  800
  Kollektivtrafik 45 000
  E-hälsa  4 000
  CKF, Akademisk vårdcentral 1 000
  CKF, projekt pv 200
  Regionsamverkan (RCC och ambulansflyg) 1 000
  Kommunikation 2 000
  Nationella riktlinjer, projektanställning 500
  Bidrag inom handikappverksamhet 75
  Sparkrav MiT -3 000
  Sparkrav övr enheter utöver generellt sparkrav -3 000

Summa 521 390

Landstingsstyrelsen / Finansförvaltningen

  Pensionskostnader inkl löneskatt 587 000
  Internt påslag för pensioner schablon (12%)   -380 000
  Patientförsäkring, premie 29 500
  Förändring löneskuld föregående månad 4 000
  Interna räntor     -80 000
  Statsbidrag, netto -12 000
  Medicinsk utveckling, ökade behov/volymer, hög 
investeringsvolym 70 000
  Moms, tandvård -13 000
  Placeringsråd 700

Summa 206 200

Fastighetsnämnden

  Avkastningskrav -18 700

Servicenämnden

  Avkastningskrav -3 000



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Kultur- och bildningsnämnden

  Landstingsbidrag föregående år 136 890
  Löne- och prisuppräkning 3 830
  Prisjustering 2014 -450
  Generellt sparkrav -500

Summa 139 770

Tandvårdsnämnden / folktandvård

  Landstingsbidrag föregående år 168 130
  Löne- och prisuppräkning 4 700
  Prisjustering 2014 -560
  Generellt sparkrav -1 000
  Sparkrav utöver generellt sparkrav     -3 000

Summa 168 270

Tandvårdsnämnden / beställartandvård
  Landstingsbidrag föregående år 33 160
  Löne- och prisuppräkning 920
  Prisjustering 2014 -100
  Ramjustering -1 000

Summa 32 980

Gemensam nämnd hjälpmedel Dalarna  

  Landstingsbidrag föregående år 2 491
  Löne- och prisuppräkning 69

Summa 2 560

Patientnämnden
  Landstingsbidrag föregående år 4 650
  Löne- och prisuppräkning 130
  Stödpersonverksamheten, utökat anslag 250

Summa 5 030

Revision
  Landstingsbidrag 5 700



	  

	  

	  

	  

RESULTATBUDGET, mkr Bokslut 
2013

Budget 
2014

Prognos 
2014

Budget 
2015

 Plan 
2016

 Plan 
2017

 Plan 
2018

Verksamhetens intäkter 1 150
Jämförelsestörande intäkt 99
Verksamhetens kostnader -8 071

Netto -6 822 -7 024 -7 245 -7 314 -7 498 -7 743 -7 992
Avskrivningar -246 -285 -279 -300 -315 -325 -340
Verksamhetens nettokostnad -7 068 -7 309 -7 524 -7 614 -7 813 -8 068 -8 332

Skatteintäkter  1) 5 556 5 701 5 724 5 952 6 197 6 462 6 698
Utjämningsbidrag och statsbidrag 2) 1 698 1 783 1 769 1 802 1 822 1 824 1 839
Finansiella intäkter 8 10 12 7 7 7 7
Jämförelsestörande reavinst
Finansiella kostnader   3) -65 -57 -43 -61 -81 -108 -158
Jämförelsestörande finansiell kostnad -228
Sa skatteintäk ter och finansnetto 6 969 7 437 7 462 7 700 7 945 8 185 8 386

Årets resultat -99 128 -62 86 132 117 54
Årets resultat enl balanskrav   4) 129

 1) Skatteintäkter:  
        Preliminära skatteintäkter 5 584 5 710 5 704 5 937 6 197 6 462 6 698
        Avräkning innevarande år -32 -9 26 15
        Avräkning föregående år 4 -6
       Summa 5 556 5 701 5 724 5 952 6 197 6 462 6 698

 2)  Utjämningsbidrag och statsbidrag
        Inkomstutjämningsbidrag 1 051 1 052 1 050 1 113 1 158 1 190 1 237
        Regleringsavgift -65 -70 -69 -97 -129 -163 -199
        Strukturbidrag 4 4 4 4 4 4
        Kostnadsutjämningsavgift/-bidrag 49 137 136 132 139 143 147
        Statsbidrag för läkemedel 641 660 648 650 650 650 650
        Stb sjukskrivningsprocessen 22
       Summa 1 698 1 783 1 769 1 802 1 822 1 824 1 839

 3) Finansiella kostnader
       Ränta på pensionsavsättning -50 -42 -31 -47 -71 -98 -148
       Ränta LÖF, lån och övrigt -15 -15 -12 -14 -10 -10 -10
       Summa -65 -57 -43 -61 -81 -108 -158

  4) Årets resultat enl balanskrav 129 128 -62 86 132 117 54
      Återställande av tidigare års 
balanskravsresultat 129 128 -62 86 132 117 54

      Justerat ackumulerat balanskrav -124 4 -186 -100 32 149 203



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

BALANSBUDGET, mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Plan
2013 2014 2015 2016 2017 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 793 1 997 2 222 2 442 2 652 2 852
Maskiner och inventarier 654 756 827 812 797 777
Pågående investeringar 161
Finansiella anläggningstillgångar 40 47 47 47 47 47
Summa anläggningstillgångar 2 648 2 800 3 096 3 301 3 496 3 676

Omsättningstillgångar
Förråd 31 30 30 30 30 30
Kortfristiga fordringar 550 491 506 485 470 470
Kortfristiga placerade pensionsmedel 402 420 420 420 620 820
Kassa/bank 201 167 56 204 191 202
Summa omsättningstillgångar 1 184 1 108 1 012 1 139 1 311 1 522

SUMMA TILLGÅNGAR 3 832 3 908 4 108 4 440 4 807 5 198

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital -124 -186 -100 32 149 203
varav årets resultat -99 -62 86 132 117 54

Avsättningar
Pensionsavsättning 2 158 2 315 2 480 2 680 2 930 3 267
Summa avsättningar 2 158 2 315 2 480 2 680 2 930 3 267

Skulder
Kortfristiga skulder 1 414 1 395 1 357 1 357 1 357 1 357
Långfristiga skulder 384 384 371 371 371 371
Summa skulder 1 798 1 779 1 728 1 728 1 728 1 728

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 3 832 3 908 4 108 4 440 4 807 5 198



	  

	  

FINANSIERINGSBUDGET, mkr Bokslut 
2013

Prognos 
2014

Budget 
2015

Plan 
2016

Plan 
2017

Plan 
2018

Den löpande verksamheten
Årets resultat -99 -62 86 132 117 54
Avskrivningar 246 279 300 315 325 340
Försäljningar/utrangeringar/justering 10
Avsättning pensionsskuld Not1 386 157 165 200 250 337
Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av rörelsekapital 543 374 551 647 692 731

Förändring i rörelsekapital
Förändring av förråd 0 0 0 0 0 0
Förändring av kortfristiga fordringar Not2 121 59 -15 21 15 0
Förändring av kortfristiga skulder Not3 -31 -19 -38 0 0 0
Totalt kassaflöde från löpande verksamhet 633 414 498 668 707 731

Investeringsverksamhet
Investeringar -472 -430 -596 -520 -520 -520
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 2
Kassaflöde från investeringsverksamhet -470 -430 -596 -520 -520 -520

Finansieringsverksamhet
Förändring av långfristiga skulder Not4 -50 0 -13 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -50 0 -13 0 0 0

Årets kassaflöde 113 -16 -111 148 187 211
Likvida medel, inkl plac medel  vid årets början 490 603 587 476 624 811
Likvida medel, inkl plac medel  vid årets slut 603 587 476 624 811 1 022
Förändring likvida medel 113 -16 -111 148 187 211
varav lån vid årets början 250 200 200 400 400 400
varav lån vid årets slut 200 200 400 400 400 400



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Not 1 Pensionsskuld
Förändring av pensionsskuld inkl löneskatt 126 118 129 152 189
Värdesäkring av pensionsskuld 31 47 71 98 148

157 165 200 250 337
Not 2 Förändring av kortfristiga fordringar
Skatt slutavräkning 2012 80
Skatt slutavräkning 2014 -21 21
Skatt slutavräkning 2015 -15 15

59 -15 21 15 0
Not 3 Förändring av kortfristiga skulder
Utbetalning innestående komp.tid -25
Skatt slutavräkning 2013 6 -38

-19 -38 0 0 0
Not 4 Förändring av långfristiga skulder
Upplåning 200
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 
(LÖF), lösen av lån och kapitaltillskott -213

-13

Driftbudget, tkr
Budget 

2014
Budget 

2015
Plan      
2016

Plan      
2017

Plan      
2018

Landstingsstyrelsen;
  Hälso- och sjukvård 5 143 665 5 290 500 5 452 280 5 610 120 5 775 610
  Central förvaltning, hälsoval 1 154 240 1 209 030 1 254 375 1 302 610 1 338 480
  Central förvaltning, övrigt 464 960 521 390 529 390 538 390 546 390
  Hjälpmedel LD 55 269 53 940 55 610 57 390 59 230
  Finansförvaltning 158 700 206 200 178 200 204 200 245 200

Fastighetsnämnden -18 700 -18 700 -18 700 -18 700 -18 700
Servicenämnden 0 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Kultur- och bildningsnämnden 136 890 139 770 144 100 148 710 153 470
Tandvårdsnämnden, folktandvård 168 130 168 270 173 490 179 040 184 770
Tandvårdsnämnden, beställartandvård 33 160 32 980 34 000 35 090 36 210
Gemensam nämnd hjälpmedel Dalarna 2 491 2 560 2 640 2 720 2 810

Patientnämnden 4 650 5 030 5 190 5 360 5 530
Revision 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

Summa driftbudget 7 309 155 7 613 670 7 813 275 8 067 630 8 331 700



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

INVESTERINGSBUDGET, mkr

Bokslut Prognos
Invest-

ram
Invest-

ram
Invest-

ram
Invest-

ram
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Landstingsstyrelsen
   Hälso och sjukvård 88 100 95 80 80 80
   Ambulanshelikopter 3 63
   Central förvaltning, IT 69 66 42 41 41 41
   Hjälpmedel LD 30 1,5 3
S:a landstingsstyrelsen 187 171 203 121 121 121

Servicenämnden 3 3 2,6 2,6 2,6 2,6
Tandvårdsnämnden 4 5 3 4 4 4
Kultur- och bildningsnämnden 1 2 2,4 2,4 2,4 2,4
 " varav Konstnärlig utsmyckning 1 1 1,4 1,4 1,4 1,4
Gemensam nämnd hjälpmedel 33 30 30 30 30
Gemensam nämnd, kostsamv. 1 0
S:a utrustningsinvesteringar 196 214 241 160 160 160
Fastighetsinvesteringar     276 216 355 360 360 360
Summa investeringar 472 430 596 520 520 520
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