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Inledning och protokollsjustering 

§97 Information 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Lägesrapport ekonomi och personal 
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inkl Atgärdsplan för ekonomi i balans - genomlysning av hälso- och 
sjukvården. 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Bilaga § 97 A: 1-2 

B. Aterrapportering - Uppdraget "Samling för social hållbarhet 
Dalarna" ska avrapporteras årligen till landstingsstyrelsen. 
(LD11/02794) samt 
information om Strategin "Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion" 
Folkhälsochef Suzanna Westberg 
Bilaga § 97 B: 1-3 

C. Information om asylsjukvård 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Fransen 
Bilaga§ 97 C 

D. Åtgärder med anledning av strömavbrottet 30 oktober 
El-ingenjör Niklas Bodin 

ABB har inte hittat några fel. Det var en rad olyckliga omständigheter som 
orsakade strömavbrottet. Niklas Bodin ger en schematisk beskrivning av hur 
el-tillförseln till Falu lasarett är uppbyggd samt redovisar vilka säkerhets
åtgärder som hittills vidtagits. Framför allt säkerställs där riskerna är som 
störst. Falu Energi kommer att göra vissa omprioriteringar och tidigarelägga 
byte av gamla nät. 

Följande punkter utgår vid dagens sammanträde och kommer att tas upp 
vid senare tillfälle: 

• Landstingsdirektören informerar inkl information om tjänster och löner 
- jämförelser med andra landsting 

• Rapport - 'Vart tar sjuksköterskorna vägen" 
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§98 Anmälan av delegeringsbeslut 

Landstingsstyrelsens beslut. 
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Förvaltningschef 
Bilaga§ 98 A 

B) Övriga chefer 
Bilaga§ 98 B 

§99 Övriga anmälningsärenden 

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

Bilaga§ 99 
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Landstingsful/mäktiges Bes/utsärenden 

§100 Delårsrapportjanuari-augusti 2014 
Diarienummer LD14/02952 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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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. Bilaga § 100 A 
b) Delårsrapport augusti 2014. Bilaga§ 100 B 
c) Måluppfyllelse 2014. Bilaga§ 100 C 
d) Bilaga förvaltningar. Bilaga § 100 D 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet tillsammans med 
divisionschefema Ulf Börjesson, Primärvård, Pär Lennart Ågren, Medicinska 
specialiteter, Tomas Riman, Kirurgiska specialiteter och Per Söderberg, 
Psykiatriska specialiteter. 

Bilaga 100 E-H 

Se även bilaga§ 97 A:1-2 Lägesrapport ekonomi och personal. 
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§101 Budget 2015. Finansplan 2015-2018 
Diarienummer LD14/01315 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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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. lnvesteringsramar beviljas för år 2015 med 355 mkr för 
fastighetsinvesteringar och med 241 mkr för övriga investeringar enligt 
bilaga d). 

4. Med åberopande av synnerliga skäl justeras det ackumulerade 
underskottet ned med 679 mkr till 124 mkr. 

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

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

Landstingsstyrelsen föreslår dessutom fullmäktige: 
7. En förstärkning på 10 miljoner kronor varje år till primärvården åren 

2015-2018, totalt 40 miljoner kronor under planperioden. 

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 
8. Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning 

av all administration i landstinget. 
9. Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning 

av landstingets folkhögskolor. 

Förslag till beslut: 

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. lnvesteringsramar beviljas för år 2015 med 355 mkr för 

fastighetsinvesteringar och med 241 mkr för övriga investeringar enligt 
bilaga d). 

4. Med åberopande av synnerliga skäl justeras det ackumulerade 
underskottet ned med 679 mkr till 124 mkr. 

5. Partistöd 2015 beviljas med totalt 10 987 600 kr varav 1 O procent 
utgör grundstöd. 
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6. Atgärdsplan 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 86 mkr, vilket innebär en ökning 
av det egna kapitalet med motsvarande belopp. 

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

Med åberopande av synnerliga skäl föreslås att det ackumulerade 
underskottet justeras ned med 679 mkr. Med synnerliga skäl avses de 
negativa verksamhetsmässiga konsekvenser som bedöms uppstå genom 
de besparingar som ett återställande ställer krav på, vilket innebär att 
landstinget inte kan uppfylla hälso- och sjukvårdslagens mål. 

Resultaten i budget- och planförslaget tillsammans med prognostiserat 
resultat 2014, 327 mkr, innebär att det justerade ackumulerade 
underskottet, 124 mkr, återställs under planperioden. 

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. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 101 A 
b) Finansplan 2015-2018 och budget 2015. Bilaga§ 101 B 
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c) Driftbudgetramar 2015. Bilaga § 101 C 
d) lnvesteringsramar 2015. Bilaga § 101 D 
e) Juridik. Bilaga§ 101 E 

Alliansen - Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna -
och Dalarnas sjukvårdsparti lämnar ett gemensamt budgetförslag. 

Bilaga § 101 F 

Centerpartiet lämnar ett eget budgetförslag. 
Bilaga§ 101 G 

Sverigedemokraternas budgetförslag är oförändrat sedan redovisningen 
inför fullmäktige 16-17 juni . 

Bilaga§ 101 H 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Kompletterande 
information avseende nedjustering av det ackumulerade underskottet (punkt 
4 ovan) lämnas av chefsjurist Kerstin Cederberg som refererar till lagtext 
och förarbetsuttalanden. 

Bilaga§ 101 I 

Yrkanden, beslutsgång och omröstning 

Clas Jacobsson (M) yrkar på återremiss av budgetärendet, alternativt - om 
detta inte går - yrkar han bifall till Alliansens och Dalarnas sjukvårdspartis 
gemensamma budgetförslag. 

Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar att beslut om budgeten ska tas vid 
dagens sammanträde samt yrkar bifall till ordförandens förslag enligt punkt 
1-6 ovan. 

Lena Reyier (C) framför följande yrkanden från Centerpartiet: 
- En förstärkning på 10 miljoner kronor varje år till primärvården åren 2015-
2018, totalt 40 miljoner kronor under planperioden . 
- Att en genomlysning av all administration genomförs i landstinget. 
- Att en genomlysning av landstingets folkhögskolor genomförs. 

Ordföranden Ingalill Persson (S) yrkar bifall till Lena Reyiers yrkande. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen 
godkänner: 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2014-11-1 0 Sida 10 (32) 

Först ställs proposition om bifall till ordförandens yrkande att beslut om 
budgeten ska tas idag, mot Clas Jacobssons yrkande att budgetförslaget 
ska återremitteras. 
Sedan ställs proposition om bifall eller avslag till Lena Reyiers yrkanden. 
Därefter ställs proposition om bifall eller avslag till Alliansens och Dalarnas 
sjukvårdspartis budgetförslag. 
Slutligen ställs proposition om bifall eller avslag till sverigedemokraternas 
budget förslag. 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande mot Clas Jacobssons 
yrkande om återremiss av ärendet och finner att landstingsstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandens förslag: Beslut i budgetärendet ska tas 
vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej beslutar styrelsen att bifalla Clas Jacobssons förslag om 
återremiss av ärendet. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 
Ja: Ordförande Ingalill Persson (S), Lena Olsson (V), Gunnar Barke (S), 
Anders Björkman (S), Kristina Svensson (S), Per-Inge Nyberg (S), Mursal 
Isa (MP), Lena Reyier (C), Göran Engström (C) och Jenny Nordahl (SD). 
Nej: Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank (M), Lisbeth 
Mörk-Amnelius (DSP) och Birgitta Sacredeus (KD). 

Landstingsstyrelsen beslutar således med 10 röster mot 5 enligt 
ordförandens förslag: Beslut om budgeten ska tas vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer sedan proposition om bifall eller avslag på Lena Reyiers 
yrkanden och finner att landstingsstyrelsen bifaller yrkandena om en 
förstärkning på 10 miljoner kronor varje år till primärvården åren 2015-2018, 
totalt 40 miljoner kronor under planperioden och att en genomlysning 
genomförs av all administration i landstinget samt av landstingets 
folkhögskolor. 

Ordföranden ställer sedan proposition om bifall eller avslag till Alliansens 
budgetförslag och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt ordförandens 
förslag 1-6 ovan, med komplettering enligt Centerpartiets yrkanden. 
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Ordföranden ställer sedan proposition om bifall eller avslag till 
sverigedemokraternas förslag och finner att landstingsstyrelsen beslutar 
enligt ordförandens förslag 1-6 ovan, med komplettering enligt 
Centerpartiets yrkanden. 

Reservationer 
Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank (M), Lisbet Mörk
Amnelius (DSP) och Bo Brännström (FP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Alliansens och Dalalarnas sjukvårdspartis eget budgetförslag. 

Bilaga § 101 J 
Jenny Nordahl (SO) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sverigedemokraternas budgetförslag. 

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

Landstingsstyrelsens beslut 
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 finansierings
behov. 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 Il, som ställer högre kapitaltäckningskrav än tidigare. Garanti
kapitalet bokförs som finansiell tillgång varför tillskottet i sig inte belastar 
resultatet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 102 A 
b) Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14. Bilaga§ 102 B 
c) Protokoll bolagsstämma 2014-05-14. Bilaga§ 102 C 
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d) Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll. Bilaga § 102 D 
e) Förslag till ny bolagsordning för LÖF. Bilaga§ 102 E 
f) PM LÖF 2014-06-26. Bilaga§ 102 F 

§103 Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB 
Diarienummer LD14/02158 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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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. 

3. Förtydliganden görs i bolagsordningarna enligt chefsjuristens förslag 
nedan. 

Förslag till beslut: 
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. Bilaga § 103 A 
b) Bilaga Dala AirportAB Bolagsordning. Bilaga§ 103 B 
c) Bilaga AB Dalaflyget Bolagsordning. Bilaga § 103 C 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet och pekar på ett par 
förtydliganden som bör göras i dokumenten bilaga b) resp bilaga c): 

Bolagsordning för Dala Airport AB: 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet, 3:e stycket: 
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. 
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Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför
ordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Bolagsordning för AB Dalaflyget: 
§ 19 Offentlighetsprincipen. 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför
ordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Ordförande Ingalill Persson finner att landstingsstyrelsen bifaller 
chefsjuristens förslag till förtydliganden i bolagsordningarna. 

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

Landstingsstyrelsens beslut 
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 
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. 
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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. Bilaga§ 104 A 
b) Förslag till uppdrag för AB Dalaflyget. Bilaga§ 104 B 
c) EU-kommissionens beslut. Bilaga § 104 C 
d) Framställan från AB Dalaflyget. Bilaga § 104 D 
e) Komplettering av framställan. Bilaga§ 104 E 
f) Rättsutredning . Bilaga§ 104 F 

Göran Engström (C) yrkar bifall till förslaget. 

§105 Revidering av Avtal Hälsoval Dalarna 
Diarienummer LD14/02670 

Landstingsstyrelsens beslut 
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. Bilaga§ 105 A 
b) Bilaga Information och föreskrifte r. Bilaga§ 105 B 
c) Avtal Hälsoval Dalarna. Bilaga§ 105 C 
d) Bilaga Ersättning . Bilaga§ 105 D 
e) Protokollsutdrag , hälsovalsberedningens sammanträde 2014-10-02 § 7. 

Bilaga § 105 E 

Hälovalschef Helen Kastemyr föred rar ärendet. 
Bilaga § 105 F 

Kristina Svensson (S) yrkar bifall till förslaget. 
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§106 Lönepolicy för Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD14/01798 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 15 (32) 

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. Bilaga § 106 A 
b) Lönepolicy för Landstinget Dalarna. Bilaga § 106 B 
c) Protokollsutdrag från MBA LD 2014-05-21, § 33. Bilaga§ 106 C 

Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar - med instämmande av Lena Olsson 
(V), Gunnar Barke (S), Anders Björkman (S), Kristina Svensson (S), Per
Inge Nyberg (S), Mursal Isa (MP) - bifall till förslaget. 
Lena Reyier (C) och Göran Engström (C) instämmer i ordförandens 
bifallsyrkande. 

Protokollsanteckning 
Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M) Håkan Frank (M), Lisbet Mörk
Amnelius (DSP) och Birgitta Sacredeus (KD) avstår från att delta i beslutet. 

§107 Forskningspolicy 
Diarienummer LD14/03238 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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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 
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. Bilaga § 107 A 
b) Förslag till policy för forskning i Landstinget Dalarna . Bilaga§ 107 B 
c) Protokollsutdrag, Forskningsberedningens sammanträde 2014-10-22, 

§ 3. Bilaga§ 107 C 

Kristina Svensson (S) yrkar bifall till förslaget. 

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

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1 . Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från Svante Parsjö Tegner (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. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 108 A 
b) Motionen. Bilaga§ 108 B 

Yrkanden och beslutsgång 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till motionen. 
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Ordföranden Ingalill Persson (M) yrkar att motionen är med vad som anförts 
besvarad. 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Clas Jacobssons 
yrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag: Motionen 
är med vad som anförts besvarad. 

§109 Svar på motion från Lena Reyier (C): Sociala hänsyn vid 
upphandlingar 
Diarienummer LD14/01896 

Landstingsstyrelsens beslut 
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. Bilaga§ 109 A 
b) Motionen. Bilaga§ 109 B 

§110 Reviderat riksavtal för utomlänsvård 
Diarienummer LD14/01230 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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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. 

Landstingsfullmäktige beslutade 2002-06-17-18 § 65 att landstings
förbundets 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. Bilaga§ 110 A 
b) Reviderat riksavtal. Bilaga§ 110 B 
c) Landstingsfullmäktiges beslut 2002-06-17 § 65. Bilaga § 110 C 
d) Landstingsstyrelsens beslut 2009-05-11 § 79. Bilaga § 110 D 

Yrkanden och beslutsgång 

Clas Jacobsson (M) yrkar med instämmande av Gunilla Franklin (M) , Håkan 
Frank (M), Lisbeth Mörk Amnelius och Birgitta Sacredeus (KO) att 2:a 
beslutssatsen avseende remisskrav ska tas bort, alternativt yrkas avslag. 

Ingalill Persson (S) yrkar med instämmande av Lena Olsson (V), Gunnar 
Barke (S) , Anders Björkman (S), Kristina Svensson (S), Per-Inge Nyberg (S) 
och Mursal Isa (MP) bifall till punkt 2 ovan. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen 
godkänner: 
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Först ställs proposition om bifall eller avslag till förslag enligt punkt 1. ovan. 
Sedan ställs proposition på Clas Jacobssons med fleras yrkande att punkt 
2 ovan tas bort, alternativt avslås, mot Ingalill Perssons med fleras 
bifallsyrkande till punkt 2. 
Sedan ställs proposition om bifall eller avslag till förslag enligt punkt 3. 
ovan. 

Ordföranden ställer först proposition om bifall eller avslag till punkt 1 ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag. 
Ordföranden ställer sedan proposition på Clas Jacobssons med fleras 
yrkande att punkt 2 ovan tas bort, alternativt avslås, mot sitt eget med 
fleras bifallsyrkande och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag: 
Landstinget Dalarnas remisskrav i öppen specialiserad vård och sluten vård 
bibehålls. 
Ordföranden ställer slutligen proposition om bifall eller avslag till punkt 3 
ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt förslag. 

Reservationer 
Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank (M), Lisbet Mörk 
Amnelius (DSP) och Birgitta Sacredeus (KD) reserverar sig mot punkt 2 i 
beslutet. 

Bilaga§ 110 E 
Protokollsanteckning 
Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i 
reservationen. 
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§111 Svar på remiss från Socialdepartementet: "Rätt information på rätt 
plats i rätt tid" SOU 2014:23 
Diarienummer LD14/02107 

Landstingsstyrelsens beslut 
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. Bilaga§ 111 A 
b) Sammanfattning och innehåll. Bilaga § 111 B 
c) Samverkansnämndens yttrande. Bilaga § 111 C 
d) Förslag till yttrande. Bilaga § 111 D 

Landstingsjurist Lena Jönsson föredrar ärendet. 
Bilaga § 111 E 
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§112 Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra 
Dalarna angående kallelse via e-post till patienter 
Diarienummer LD14/01621 

Landstingsstyrelsens beslut 
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. Bilaga§ 112 A 
b) Utdrag ur protokoll§ 25/2014 från lokal hälso- och sjukvårdsberedning 

Västerdalarna-Nedansiljan. Bilaga § 112 B 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till förslaget. 

§113 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser 
Diarienummer LD14/01455 

Landstingsstyrelsens beslut 
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 . Bilaga§ 113 A 
b) Reviderade delegeringsbestämmelser för Landstingsstyrelsen. 

Bilaga§ 113 B 

§114 Rutiner för partistöd 
Diarienummer LD14/02121 

Landstingsstyrelsens beslut 
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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 årl igen 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. Bilaga§ 114 A 
b) Rutiner för redovisning av partistöd. Bilaga§ 114 B 

§115 Stöd till samverkansmodell för läkemedel 
Diarienummer LD14/01800 

Landstingsstyrelsens beslut 
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 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. 
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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 . Bilaga§ 115 A 
b) SKLs förslag: Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel -

i samverkan. Bilaga§ 115 B 

§116 Inrättande av Jakobsgårdarnas vårdcentral som Akademisk 
vårdcentral 
Diarienummer LD14/03239 

Landstingsstyrelsens beslut 
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 
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 
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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. Bilaga § 116 A 
b) Beskrivning av Jakobsgårdarnas VC och dess potential som AVC. 

Bilaga§ 116 B 
c) Protokollsutdrag, Forskningsberedningens sammanträde 2014-10-22, 

§4.Bilaga§116C 

§117 Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets derivat 
Diarienummer LD14/00849 

Landstingsstyrelsens beslut 
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 landstings
styrelsen att begränsa möjligheten att använda olika former av optioner i 
syfte att spekulera i tex 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. Bilaga § 117 A 
b) Revisorernas skrivelse och granskningsrapport. 
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§118 Utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna 
Diarienummer LD13/03476 

Landstingsstyrelsens beslut 
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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: 
Ingalill Persson (S), Gunilla Franklin (M), 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 Fransen 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. Bilaga § 118 A 
b) Förslag till nytt utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna. Bilaga§ 118 B 
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§119 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Landstingsstyrelsens arbetsutskott väljs enligt förslag. 
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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. Ingalill Persson (S) ordförande 
2. Lena Olsson 0/) 1 :a vice ordförande 
3. Clas Jacobsson (M) 2:e vice ordförande 
4. Gunnar Barke (S) ledamot 
5. Elin Noren (S) ledamot 
6. Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) ledamot 
7. Lena Reyier (C) ledamot 

1. Kristina Svensson 
2. Per Inge Nyberg 
3. Anders Björkman 
4. Mursal Isa 
5. Gunilla Franklin 
6. Birgitta Sacredeus 
7. Göran Engström 

(S) 
(S) 
(S) 
(MP) 
(M) 
(KO) 
(C) 

ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 

§120 Länshandikapprådet i Dalarnas län 

Landstingsstyrelsens beslut 
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. 
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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. Gunnar Barke (S) ordförande 
2. Kjell Persson (S) ledamot 
3. Britt-Inger Remning (M) ledamot 
1. Joakim Nissinen M ersättare 
2. Niklas Henriksson (MP) ersättare 
3. Åsa Nilser (FP) ersättare 

1. Yvonne Törnkvist Gruppen Rörelsehindrade Ledamot 
2. Fredrik Lindström Gruppen Rörelsehindrade Ledamot 
3. Helena Fridlund Gruppen Synskadade Ledamot 
4. Anita Skagerud Gruppen Hörselskadade, döva Ledamot 

och dövblinda 
5. Kjell lvarsson Gruppen Medicinskt handikappade Ledamot 
6. Therese Westlund Gruppen Medicinskt handikappade Ledamot 
7. Lars Jalkevik Gruppen Utvecklingsstörda och Ledamot 

psykiskt funktionshindrade 
1. Annelie Eriksson Gruppen Rörelsehindrade Ersättare 
2. Gunnar Nilsson Gruppen Rörelsehindrade Ersättare 
3. Gun-Britt Jansson Gruppen Synskadade Ersättare 
4. Kristina Nord Gruppen Hörselskadade, döva Ersättare 

och dövblinda 
5. Axel Gustavsson Gruppen Medicinskt handikappade Ersättare 
6. Britta Strandberg Gruppen Medicinskt handikappade Ersättare 
7. Renata Tidebäck Gruppen Utvecklingsstörda och Ersättare 

psykiskt funktionshindrade 
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1. Landstingets Pensionärsråd väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet består av 12 ledamöter och 12 ersättare. 
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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 pensionärsorganisa
tioner 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. Gunnar Barke (S) ordförande 
2. Kjell Persson (S) ledamot 
3. Gösta Sarholm (DSP) ledamot 

1 . Katrin Lohed Söderman (V) ersättare 
2. Anneli Qvicker (MP)) ersättare 
3. Krister !versen (FP) ersättare 

1. Karin Jacobsson PRO ledamot 
2. Rolf Fällman PRO ledamot 
3. Kjell Mider PRO ledamot 
4. vakant RPG ledamot 
5. Maj-Britt Arvidsson SPF ledamot 
6. Lennart Lidström SPF ledamot 
7. * SKPF ledamot 
8. * SPRF ledamot 
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1. Ulla Fredriksson 
2. Ulla Bäckström 
3. Birgit lvarsson 
4. vakant 
5. Margareta Dunkars 
6. Siv Gustavsson 
7. * 
8. * 

PRO 
PRO 
PRO 
RPG 
SPF 
SPF 
SKPF 
SPRF 
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ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 
ersättare 

Sida 29 (32) 

* Pensionärsorganisationerna SKPF och SPRF har ännu inte nominerat 
sina ledamöter och ersättare. 

§122 Nätverk Hälsa och demokrati 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Nätverk Hälsa och demokrati väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen utser två ledamöter och två ersättare. 

Med mandatperiod 2015-01-01--2018-12-31 väljs Nätverk Hälsa och 
demokrati. 

Nominerade: 
1. Agneta Andreasson-Bäck (S) 
2. Björn Hammarskjöld (DSP) 
1. Kajsa Fredholm \V) 
2. Daniel Ericgörs (KO) 

§123 Tolk- och hörselråd 

Landstingsstyrelsens beslut 

ledamot 
ledamot 
ersättare 
ersättare 

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. 
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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. Gunnar Barke 
2. Gunilla Spjotgard 

(S) 
(M) 

ordförande 
vice ordförande 

Brukarorganisationerna - DDF, HRF, FSDB och VIS - har ännu inte 
nominerat sina ledamöter och ersättare. 

§124 Transitio, politiskt ägarråd 

Landstingsstyrelsens beslut 
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. Ingalill Persson 
2. Clas Jacobsson 

(S) 
(M) 

§125 Nämnden för kostsamverkan 

Landstingsstyrelsens beslut 

ledamot 
ledamot 

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. 
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Nominerade: 
1. Elin Noren 
2. Björn Hammarskjöld 
1 . Matts Hammarqvist 
2. Birgitta Sacredeus 

(S) 
(DSP) 
(V) 
(KO) 
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ordförande 
ledamot 
ersättare 
ersättare 
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§126 Läkemedelskommitten 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Ledamöter i Läkemedelskommitten väljs enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalarnas Läkemedelskommitte ska, i enlighet med lagen (1996:1157) om 
läkemedelskommitteer 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. 
Kommitten ska bestå av 13 ledamöter med representation enligt nedan. 

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

Nominerade: 
1. Annika Braman Eriksson 
2. Åsa Wiberg 
3. Elisabet Kallin 
4. Pehr Gullbrand 
5. Bo Sjödin 
6. Annika Lindell Lang 
7. Roland Karlsson 
8. Vakant 
9. Kristin Lindblom 
10. Harald Broberg 
11. Lena Tillman 
12. Margaretha Ahlberg 
13. Lilian Lindvall 

Läkare tillika ordförande 
Läkare tillika vice ordförande 
Farmaceut tillika sekreterare 
Chefsläkare inom somatiska specialistvården 
Chefsläkare inom psykiatriska specialistvården 
Chefsläkare inom primärvården 
Läkare med särskilt läkemedelsansvar 
Läkare från privat hälso- och sjukvård 
Barnläkare 
Tandläkare 
Sjuksköterska från somatiska specialistvården 
Distriktssköterska 
Sjuksköterska från kommunal hälso- och 
sjukvård. 
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun . 
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Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 
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