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Inledning och protokollsjustering 

§1 Protokollsjustering 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Kajsa Fredholm utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

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

§2 Information Beställarenhet för tandvård 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om 
Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstod år 2013, Sveriges 
Kommuner och Landsting. Rapporten finns publicerad på Landstinget 
Dalarnas internetsida. 
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§3 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Av tandvårdschefen enligt bemyndigande TN § 16/1.3 fattade beslut: 
Dnr LD14/00445, Samarbetsavtal mellan Folktandvården, Landstinget 
Dalarna och Malmö högskola, Odontologiska fakulteten ang 
medarbetarenkät. 
Dnr LD14/03927, Avtal om undervisning vid tandskoterskeutbildningen. 
Dnr LD15/00462, Avtal mellan Specialisttandvården, Folktandvården 
Gävleborg AB om specialistutbildning i ortodonti. 
Av verksamhetschef Folktandvården Säter enl bemyndigande TN § 16/13 
fattade beslut: 
Dnr LO 14/263: 1, Avtal om försäljning av steriltjänster till Vårdcentralen 
Säter. 
Dnr LD14/263:2, Avtal om försäljning av steriltjänster till Allmänpsykiatrisk 
slutenvård APK. 

§4 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Av förvaltningschefen enligt bemyndigande TN § 16/13 fattade beslut: 
Dnr15/00253, Uppräkning av ersättningsbelopp för uppsökande tandvård. 
Dnr 15/00481. Överenskommelse om ersättning för nödvändig tandvård och 
tandvård som led i sjukdomsbehandling. 
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Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 

§5 Internkontroll 2015 
Diarienummer LO 15/00497 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta föreslagen internkontrollplan för 2015 gallande Folktandvårdens 

verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Tandvårdsnämndens plan för internkontroll gälläride Folktandvården 
2015. 

§6 Folktandvårdens delegeringsordning och reglemente fr 2015 
Diarienummer LD15/00467 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Fastställa folktandvårdens delegeringsordnirig och reglemente att 

gälla tillsvidare from 2015-01-01. 
2. Delegeringsbesluten dokumenteras i protokoll. 

Sammanfattning av ärendet 
För tandvårdsnämnden gäller bestämmelserna om nämnder i 
kommunallagen, som är ens k ramlag. Utöver denna lag finns ett 
Reglemente för tandvårdsnämnden indelat i allmänna, övriga och särskilda 
bestämmelser. 
Ett reviderat förslag till delegeringsordning för Folktandvården har tagits 
fram. 
Förslaget är indelat i två delar: 
Delegeringsordn ing inom Folktandvården. 
Delegeringsbeslut skall dokumenteras i protokoll, älislås på landstingets 
centrala anslagstavla samt anmälas till tandvårdsnämnden. Anmälan sker 
genom att besluten fortlöpande noteras i tandvårdsnämndens protokoll. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Folktandvårdens delegeringsordning och reglemente fr 2015. 
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§7 Omorganisation av helgjouren 
Diarienummer LD15/00482 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Omorganisation av helgjouren med samman$1agning av 

jourverksamheten, idag förlagd till Mora och Borlänge, till att förläggas 
i Falun. Omorganisationen innebär även en h~lvering av antalet 
jourteam, från idag tolv, till sex team. Förändringen gäller from 2015-
06-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Folktandvården planerar att halvera antalet jourteam och effektivisera 
helgjourverksamheten genom att samordna den till Falun. 
Samordnings- och kvalitetsvinster kan då uppnås genom att: 
befintlig käkkirurgisk beredskap länkas bättre samman med 
jourverksam heten 
sjukvårdens akutverksamhet och käkkirurgin avlastås 
akuta patienter erbjuds mer effektiv hjälp 
medborgarna får tillgång till en utökad tandvårdsupplysning 
Förslaget innebär att 
akut tandvård under helgtid erbjuds i enlighet med principer för BEON 
(bästa effektiva omhändertagandenivå) 
fokus läggs på tandvårdsbesök av verkligt akut karaktär 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Risk och konsekvensanalys Omorganisation Helgjouren 

Yrkande och beslutsgång 
Ingvar 11 Nille11 Niilimaa (DSP) yrkar avslag på ärendet. Elin Noren (S) yrkar 
bifall till förslaget till beslut. 
Ordföranden Elin Noren (S) ställer förslaget till proposition och finner att 
tandvårdsnämnden beslutar bifalla förslaget till beslut. 
Reservation 
Kjell Gustafsson (M), Gunilla Berglund (C) och Ingvar 11 Nille11 Niilimaa (DSP) 
reserverade sig mot beslutet. 

§8 Bokslut 2014 
Diarienummer LD15/00493 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för Folktandvården. 
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2. Överlämna den omfattande verksamhetsberattelsen till landstingets 
centrala ekonomienhet och revision. 

3. Det överskott som genererats, 1,2 Mkr, skall behållas av 
Folktandvården. Avkastningskrav redan justerat i 
Landstingsersättningen, 5 Mkr. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen skall landstingsstyrelsen, med samtliga nämnders 
redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och 
sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall öyerlämnas till 
landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 §). 
Landstingsfullmäktige ska före utgången av junibesluta om ansvarsfrihet. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsberättelse 
c) Måluppfyllelse 
d) Bokslut i siffror 
e) Miljöredovisning 
f) Nyckeltal m iljöredovisning 
g) Patientsäkerhetsberättelse 
h) Måluppfyllelse. Uppdrag från Landstingsplanen 2014. 

§9 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna 
Diarienummer LD15/00485 

Tandvårdsnämndens beslut 
1 . En ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna 

oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat 
besöket. Beslutet skall gälla fr 2015-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 5ÖOkr för uteblivet besök 
för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad öch hos vem man har 
bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig 
linje i diskussioner med patienten. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Ledningssystemet: Ekonomiprocessen: Betalningar- arbetsbeskrivning 
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Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård 

§10 Landstingets tandvårdsstöd, lokala anvisningar 2015 
Diarienummer LD15/00483 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta föreliggande lokala anvisningar för det sarskilda tandvårdsstödet 

-Landstingets Tandvårdsstöd 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets tolkning av Tandvårds lagen ( 1985: 125) och 
Tandvårdsförordningen (1998:1 338) avseende landstingets särskilda 
tandvårdsstöd, anges i dokumentet Landstingets Tåndvårdsstöd, Lokala 
anvisningar. Dokumentet revideras regelbundet och nu föreligger versionen 
2015-01-01. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Landstingets tandvårdsstöd, lokala anvisningar 2ö15. Dokumentet fås vid 
sammanträdet. 

§11 Bokslut 2014 
Diarienummer LD15/00504 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Godkänna årsredovisningen och bokslut 2014 för Beställarenheten för 

tandvård 
2. Överlämna den omfattande verksamhetsberattelsen till landstingets 

centrala ekonomienhet och revision 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen skall landstingsstyrelsen, med samtliga nämnders 
redovisningar som grund, avsluta räkenskaperna (bokslutet) och 
sammanfatta dessa i en årsredovisning som skall oyerlämnas till 
landstingsfullmäktige och revisorerna senast den 15 april (KL 8 kap 17 §) 
Landstingsfullmäktige ska före utgången av juni besluta om ansvarsfrihet. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Beställarenheten för tandvård - Verksamhetsberättelse 2014 
c) Beställarenheten för tandvård - Måluppfyllelse 
d) Beställarenheten för tandvård - Bokslut 2014 
e) Beställarenheten för tandvård - Miljöredovisning 2014 
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

An slagstid: 




