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1 § Firma 
00 00 50 

Bolagets firma är Aktiebolaget Dalatrafik. 

2 § Föremål för bolagets verksamhet 

Bolaget skall inom Dalarnas län samt angränsande om.råden genom avtal med andra 
trafikföretag eller i egen regi bedriva kollektivtrafik samt annan därmed förenlig 
verksamhet. 

3 § Ändamål med verksamheten 

Bolaget är Region Dalarnas, Landstinget Dalarnas och Dalarnas kommuners 
gemensamma expertorgan för kollektivtrafiken. Kommunerna och landstinget har 
beslutat att den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt lagen 2010:1065 om 
kollektivtrafik skall organiseras inom Region Dalarna som är ett kommunalförbund 
där Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna är medlemmar. Bolaget skall 
fullgöra de uppgifter, utifrån likställighetsprincipen, som den regionala kollektiv
trafikmyndigheten uppdrar åt bolaget att utföra. 

4 § Styrelsens säte 

Styrelsen har sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län. 

5 § Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 23 000 000 kronor och högst 92 000 000 
kronor. 

6 §Aktier 

I bolaget skall finnas lägst 23000 aktier och högst 92000 aktier. 

7 §Region Dalarna väljer styrelse 
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Bolagets styrelse skall väljas av Region D alarnas direktion och skall bestå av minst tre 
och högst sju ordinarie ledamöter och minst tre och högst sju personliga suppleanter. 
Vid samma tillfälle väljs av Region Dalarna styrelsens ordförande och vice 
ordförande. 

Styrelsen utses året efter det år då val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. 
Styrelsen utses för tiden från närmast följande stämma och intill slutet av den 
ordinarie bolagsstämman som avhålls under andra kvartalet året efter det år då nästa 
val till kommunfullmäktige enligt lag hållits. 

8 § Revisorer 

Bolaget skall ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant med 
samma mandatperiod som gäller för styrelsen enligt § 7 ovan. 
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9 § Region Dalarna väljer lekmannarevisorer 

Bolaget skall ha två lekmannarevisorer med samma mandatperiod som gäller för 
styrelsen enligt § 7 ovan. Lekmannarevisorerna skall väljas av Region Dalarnas 
direktion. 

10 § Kallelse till stämma 

Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske genom 
brev med posten tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Till 
stämman kallas Region Dalarnas direktion i sin helhet. 

11 § Bolagsstämma 

Ordinarie bolagsstämma ska hållas under andra kvartalet i anslutning till Region 
Dalarnas direktionssammanträde. Vid bolagsstämman har direktionens ledamöter 
och ersättare närvaro och yttranderätt. 

Följande ärenden skall tas upp till behandling vid ordinarie bolagsstämma under 
andra kvartalet: 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av stämmans ordförande 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Val av ett ombud, att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna
revisorernas granskningsrapport. 

7. Beslut om: 
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning 

och koncernbalansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 

9. Val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisorssuppleant. 

10. Årenden som Region Dalarna hänskjutit till stämman. 

11. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till bolagsstämman. 
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12 § Bolagsstämmans kompetens 

• Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre 
räkenskapsåren. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fastställande av budget för verksamheten . 

Ram för upptagande av krediter . 

Ställande av säkerhet. 

Bildande av bolag . 

Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant . 

Köp eller försäljning av fast egendom och andra köp, förvärv eller upplåtelser av 
principiell betydelse eller annars av större vikt. 

Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 

13 § Räkenskapsår 

Kalenderåret är räkenskapsår. 

14 § Teckning av aktie 

Bolagets aktier f'ar genom teckning eller överlåtelse endast förvärvas av Landstinget 
Dalarna och kommunerna i Dalarnas län. 

15 § Region Dalarnas rätt att ta ställning 

Bolaget skall mellan bolagsstämmorna bereda Region Dalarnas direktion möjlighet 
att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vil~t fattas. 

16 § Inspektionsrätt 

Region Dalarnas direktion 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 författningsreglerad sekretess. 

17 § Offentlighetsprincipen 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller 
för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och 
Offentlighets- och Sekretesslagen. 
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18 § Likvidation 

Skulle bolaget träda i likvidation skall dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 

19 §Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Region Dalarnas 
direktion. 
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Ver.nr: 0.1 000 054 Godkänt: Dnr: LD18/01258 

Giltigtt.o.m: 

Bolagsordning för AB Dalatrafik 

1 § Firma 
Bolagets firma är Aktiebolaget Dalatrafik. 

2 § Föremål för bolagets verksamhet 
Bolaget ska inom Dalarnas län samt angränsande områden 
genom avtal med andra trafikföretag eller i egen regi bedriva 
kollektivtrafik samt annan därmed förenlig verksamhet. 

3 § Ändamål med verksamheten 
Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner har beslutat att 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten enligt lagen (2010:1065) 
om kollektivtrafik ska organiseras inom Landstinget Dalarna 
fr.o.m. 2018-01-01 . Verksamheten fullgörs i förvaltn ingsform 
under Kollektivtrafiknämnden . Enligt nämndens reglemente ska 
AB Dalatrafik avbolagiseras och övergå i egen förvaltning . 
Bolaget ska fullgöra de uppgifter som ännu inte har överförts till 
kollektivtrafikförvaltn ingen samt de uppgifter, som 
Kollektivtrafiknämnden uppdrar åt bolaget att utföra. Bolagets 
syfte är inte att generera vinst till sin ägare. 

4 § Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län. 

5 § Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 6 000 000 kronor och 
högst 24 000 000 kronor. 

6 § Aktier 
I bolaget ska finnas lägst 6 000 aktier och högst 24 000 aktier. 

Upprättat av: Cederberg Kerstin /Central förvaltning Ledningsenhet /Falun 

Godkänt av: 

För verksamhet: Kollektivtrafiknämnd 

AB Dalatrafik 
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7 § Landstinget Dalarna väljer styrelse 

Bolagets styrelse ska väljas av Landstingsfullmäktige i april 2018 
och bestå av minst tre och högst sju ordinarie ledamöter och 
minst tre och högst sju personliga suppleanter. Bland de 
ordinarie ledamöterna väljer Landstingsfullmäktige en ordförande 
och en vice ordförande. 

Styrelsen utses för tiden från närmast följande bolagsstämma 
intill slutet av den ordinarie bolagsstämman som avhålls under 
andra kvartalet 2019. 

Om det behövs väljer därefter Regionfullmäktige i Dalarnas län 
bolagets styrelse enl igt första stycket för tiden från närmast 
följande bolagsstämma och längst intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som avhålls under andra kvartalet året efter det år 
då val till regionfullmäktige hållits. 

8 § Revisorer 
Bolaget ska ha en auktoriserad revisor och en auktoriserad 
revisorssuppleant med samma mandatperiod som gäller för 
styrelsen enligt§ 7 ovan. 

9 § Landstinget Dalarna väljer lekmannarevisorer 
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer med samma mandatperiod 
som gäller för styrelsen enligt§ 7 ovan. Lekmannarevisorerna 
väljs av Landstings- eller Regionfullmäktige. 

10 § Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till 
aktieägaren ska ske genom brev med posten tidigast sex veckor 
och senast två veckor före stämman. 

11 § Bolagsstämma 
Ordinarie bolagsstämma ska hållas under and ra kvartalet i 
Borlänge eller Falun . 

Följande ärenden ska tas upp till behandling vid ordinarie 
bolagsstämma. 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av stämmans ordförande 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Godkännande av dagordning 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Val av ett ombud, att jämte stämmans ordförande justera 

protokollet 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport 
8. Beslut om 

a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 
10. Val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad 

revisorssuppleant 
11 . Ärenden som Landstings- eller Regionfullmäktige hänskjutit till 

stämman 
12. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman 

12 § Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

• Fastställande av budget för verksamheten 

• Ram för upptagande av krediter 

• Ställande av säkerhet 

• Bildande av bolag 

• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 

• Köp eller försäljning av fast egendom och andra förvärv, 
försäljningar eller upplåtelser av principiell betydelse eller annars 
av större vikt 

• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av 
större vikt 

13 § Räkenskapsår 
Kalenderåret är räkenskapsår. 

14 § Firmateckning 
Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 
två personer i förening. 

15 § Landstingsfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska mellan bolagsstämmorna bereda Landstings- eller 
Regionfullmäktige möjlighet att ta ställning till beslut, som är av 
principiell betydelse eller annars av större vikt. 

16 § Inspektionsrätt 
Landstings- eller Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden 
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 
författn ingsreglerad sekretess. 
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17 § Offentlighetsprincipen 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de 
grunder som gäller för allmänna handlingars offentl ighet i 2 kap. 
Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. 

18 §Likvidation 
Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna tillgångar 
tillfalla ägaren och användas för den allmänna kollektivtrafiken i 
länet. 

19 § Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av 
Landstings- eller Regionfullmäktige. 
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I~ Landstinget 
- DALARNA 

Central förvaltning 

OJUSTERATPROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2018-04-09 

000 058 

Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden 

§ 33 Revidering av AB Dalatrafiks bolagsordning 
Diarienummer LD18/01258 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
1. AB Dalatrafiks bolagsordning revideras enligt bilaga c). 

Sida 1 (2) 

2. Kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att revidera ägardirektiven till 
bolagen och återkomma med förslag till landstingsfullmäktige i juni 
samt att i enlighet med nedanstående komplettering företa en extra 
bolagsstämma. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets övertagande av rollen som regional kollektivtrafikmyndighet 
från Region Dalarna vid årsskiftet 2018 medförde att AB Dalatrafik 
förvärvades från Region Dalarna. Som en konsekvens av ägarbytet krävs 
förändringar i bolagsordningen så att den överensstämmer med de nya 
ägarförhållandena. Ägardirektiven bör även ses över, vilket 
Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att göra. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 33 A 
b) Nuvarande bolagsordning för AB Dalatrafik Bilaga§ 33 B 
c) Förslag på reviderad bolagsordning för AB Dalatrafik Bilaga § 33 C 

Yrkande 

Ulf Berg (M) yrkar med instämmande av Gunnar Barke (S) att 
Landstingsstyrelsens ordförande ges i uppdrag att sammankalla till en extra 
bolagsstämma i slutet av april månad. 

Utdrag exp 2018-04-1 O till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Föredragande 

Protokollsutdrag 
Landstingsstyrelsen 
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Ekonomidirektör Peter Hansson lämnar kompletterande information i 
ärendet. 

Bilaga§ 33 D 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Ledningsenhet C-fv 

Datum 2018-04-23 Sida 1 (2) 
Dnr LO 18/01259 

Uppdnr 1950 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

0 00 06 0 
2018-04-09 Landstingsstyrelsen 
2018-04-23 Landstingsfullmäktige 

Revidering av landstingets reglementen med anledning av 
nya dataskyddsförordningen 

Ordförandens förslag 
1. Fr.o.m. den 25 maj 2018 ersätts "Personuppgiftslagen" i 15 § 

Landstingets nämndreglementen med "dataskyddsförordningen" enligt 
nedanstående ändringsförslag. 

2. Det felaktiga SFS-numret på kommunallagen tas bort ur 26 § 
Landstingsstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation) i kraft och personuppgiftslagen upphör att 
gälla. Landstingets nämndreglementen behöver uppdateras med anledning 
av förändringen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation) i kraft och personuppgiftslagen upphör att 
gälla. 

I 15 § i Landstingets nämndreglementen återfinns under rubriken 
"Personuppgiftsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar" följande 
bestämmelse: 

"Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgifts/agen (SFS 
1998:204) inom sitt verksamhetsområde. 

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

Nämnden äger rätt att avskriva osäkra fordringar inom sitt eget 
verksamhetsområde." 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

\ -- I 
Handläggare 
Cederberg Kerstin 023-49 11 13 
Chefsjurist 
kerstin.cederberg@Ltdalarna.se 
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I Landstingsstyrelsens reglemente skiljer sig lydelsen endast på det sättet 
att ordet "nämnden" är ersatt av "styrelsen" och att det i första stycket också 
är angivet att bestämmelsen ej avser utskott. 

Rubriken och första stycket ändras till nedanstående lydelse: 

Dataskyddsansvar, katastrofplanering och osäkra fordringar 

Nämnden är dataskyddsansvarig enligt dataskyddsförordningen inom sitt 
verksamhetsområde. 

För Landstingsstyrelsen kommer lydelsen av det första stycket istället att bli: 

Styrelsen (gäller ej utskott) är dataskyddsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen inom sitt verksamhetsområde. 

Av misstag har det gamla SFS-numret på kommunallagen blivit kvar i 26 § 
Landstingsstyrelsens reglemente. Då SFS-numret plockades bort vid 
revideringen av reglementena i samband med att kommunallagen ändrades 
den 1 januari 2018 revideras 26 §enligt följande: 

26§ 

Landstingsstyrelsen utövar ledningen av den centrala förvaltningen enligt 
kommunal/agen och de övriga lagar som styr ingående enheters arbete. 

Juridik 

Justeringarna görs med anledning av förändrad lagstiftning. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Ärendet är ej föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Beslutet kräver inte någon uppföljning. 



I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

OJUSTERATPROTOKOLLSUTDRAG 
Landsti n gsstyrelsen 

Central förvaltning Sammanträde 2018-04-09 

000 06 2 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 36 Revidering av landstingets reglementen med anledning av nya 
dataskyddsförordningen 
Diarienummer LD18/01259 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

Sida 1 (1) 

1. Fr.o.m. den 25 maj 2018 ersätts "Personuppgiftslagen" i 15 § 
Landstingets nämndreglementen med "dataskyddsförordningen" 
enligt nedanstående ändringsförslag. 

2. Det felaktiga SFS-numret på kommunallagen tas bort ur 26 § 
Landstingsstyrelsens reglemente. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation) i kraft och personuppgiftslagen upphör att 
gälla. Landstingets nämndreglementen behöver uppdateras med anledning 
av förändringen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 36 A 

Föredragande 

Biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist föredrar ärendet. 

Utdrag exp 2018-04-10 till 1. 
2. 
3. 

Bilaga§ 36 B 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Pågående aktiviteter -GDPR 
• Inventering, klassificering och rapportering 
• (GAP)-Analys av resultat - leder till åtgärdsplaner 

• GDPR-lnformation i verksamheterna 
• Ledningssystem för GDPR 
• Förstärkning av organisation för att uppfylla personuppgiftsansvar 
• Stödsystem för förteckning av register och personuppgiftsbehandlingar implementeras 
• Planering av åtgärder, klara före resp efter 05-25 

Samarbeten 
• Andra landsting och regioner 
• Dalatrafik och Region Dalarna 
• Andra projekt i LO - Gemensamt diarium och FOA-projektet 

20 18-04-10 2 
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Kommande aktiviteter -GDPR 
• Detaljplanering - fortsatt arbete före respektive efter GDPR ikraftträdande 
• Genomförande av åtgärdsplaner 
• Policy och riktlinjer för informationssäkerhet 
• Organisation - bemanning av nya roller 

• Utbildning av företrädare för PuA 
• Dataskyddsombud 

• Information till allmänheten om landstingets hantering av personuppgifter 
• lnformationsäkerhetsvecka genomförs vecka 16 
• Fortsatt utbildning i verksamheterna - ev. nya rutiner 
• lnrapportering av personuppgiftsbehandlingar i nya stödsystemet 
• Tecknande av nya PUB-avtal 
• Fördjupande analyser - konsekvensanalys 
• Uppföljning och dokumentation - för uppfyllande av GDPR 
• Överlämningsaktiviteter från projekt till förvaltning 

I 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Ledningsenhet C-fv 

Datum 2018-04-23 

00 00 65 
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Dnr LO 17 /00896 

Uppdnr 1907 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2018-03-26 LandstinQsstyrelsens arbetsutskott 
2018-04-09 Landstingsstyrelsen 
2018-04-23 LandstinQsfullmäktiQe 

Namn och visuell identitet nya regionen 

Ordförandens förslag 
1. Namnet för den nya regionen fastställs till Region Dalarna 
2. Logotyp för den nya regionen, enligt bilaga b), fastställs 

Sammanfattning 
I arbetet med regionbildning 2019 ingår att ta fram och fastställa namn, 
logotyp samt grafisk profil för den nya regionen. I ett internt arbete har tagits 
fram förslag för dessa i vilket har beaktats att regionbildningens fusion av 
Landstinget Dalarna och Region Dalarna också ska kunna spåras här. 
Igenkänning och en kostnadseffektiv övergång till ett nytt varumärke har 
varit andra viktiga utgångspunkter för arbetet 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Förslag till logotype 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstingsfullmäktige har ansökt om att Dalarna ska få bilda regionkommun 
2019. Ärendet har i en departementsskrivelse, där regeringskansliet 
tillstyrkt, varit ute på remiss. Lagrådet har sedan i beslut meddelat att man 
inget har att erinra mot förslaget. Regeringen planerar att den 12 april pröva 
en proposition för slutlig behandling av riksdagen innan sommaruppehållet. 

I Dalarna pågår parallellt med detta ett arbete med att göra de 
förberedelser, som krävs för att bildandet av en region ska kunna 
genomföras, fullt ut till den 1 januari 2019. Som en del av det har förslag t ill 
varumärke och namn för den nya regionen tagits fram. För båda dessa 
krävs ett beslut minst sex månader innan så de inte ska blockera annat i 
regionbildningsarbetet. 

Nuvarande lagstiftning anger att det officiella namnet på organisationen ska 
vara landsting. Dock har de 14 län som redan bildat region också antagit ett 
namn innehållande region. Det har i en tidigare regeringsproposition 
angivits att ett eget "taget" namn, som inte överensstämmer med det 
officiella, inte strider mot lagen. Lagen om regionalt utvecklingsansvar 
medger därtill att de får nyttja beteckningarna regionfullmäktige och 
regionstyrelse. 
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Ett byte av varumärke i form av namn och logotyp drar ofrånkomligen med 
sig kostnader för byte/kompletteringar av skyltar, arbetskläder m.m. Vid en 
sammanslagning av organisationer kan en fusion av tidigare varumärken 
underlätta för prioriterade utbyten och successiv utfasning av material som 
håller nere kostnaderna. En plan för ett sådant arbete med utgångspunkt i 
kostnader under strikt kontroll kommer att tas fram och fastställas innan 
arbetet startar. 

Arbetet med förslag till namn, logotyp och visuell identitet har i sin helhet 
gjorts internt och inte dragit några externa kostnader. 

Miljö 

Miljöperspektivet kommer, liksom ekonomi, att vara en faktor som kommer 
att beaktas i upprättandet av planen för utbyten av profilkläder m.m. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan inom hela regionbildningsarbetet sker löpande i den 
gemensamma samverkansgruppen med fackliga företrädare från 
landstinget och Region Dalarna. 

Uppföljning 
Beslutet är ej i behov av särskild uppföljning. 
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Landstingsfullmäktige tog i september 2017 ett viljeinriktningsbeslut om att 
använda beteckningen region vid en regionbildning i Dalarna. 

En statlig kommitte har haft i uppdrag att utreda vad den regionala politiska 
nivån ska ha för benämning. I deras slutbetänkande, som nyligen lämnades, 
sägs att den officiella beteckningen för kommuner på regional nivå, dvs 
landsting, från och med 2020 ska vara region. Beslut i frågan tas först under 
2019. 

För en enhetlighet, avseende alla regioner, föreslås att de officiella namnen 
ska utformas så att ordet Region placeras före namnet på respektive län 
vilket för Dalarna innebär Region Dalarnas län. Om utredningens förslag 
fastställs innebär det ändringar av många lagar och bland dem vallagen, 
exempelvis blir valet 2022 till regionfullmäktige. 

För arbetet med varumärke beslöt styrgruppen att bara den del som krävs 
för en regionbildning nu ska genomföras nämligen namn, visuell identitet 
och logotyp. Resten blir då en fråga för den nya regionen om man önskar 
starta ett arbete med allt som ingår i en varumärkesplattform. 

Regionaliseringen i Dalarna innebär en fusion av Landstinget Dalarna och 
Region Dalarna. Utgångspunkten i arbetet med visuell identitet etc. har varit 
att behålla de värden som finns i befintliga varumärken och ha kvar en 
igenkänning för medborgare, medarbetare och samarbetspartners. Viktigt 
har också varit att finna former för att möjliggöra en kostnadseffektiv 
övergång till ett nytt varumärke. Genom en fusion av varumärkena kan detta 
bidra till att hålla nere kostnaderna för omställningen genom prioriterade 
utbyten och en över tid successiv utfasning av det nuvarande varumärket 
för landstinget. En särskild återhållsam plan för detta kommer att upprättas. 

Region Dalarna har genomfört ett omfattande varumärkesarbete som 
resulterade i en dalahäst i logotypen där hästens styrka som symbol för 
Dalarna såväl lokalt, nationellt som internationellt nyttjas. Landstinget gjorde 
nyligen en revidering av sin grafiska profil för att stärka, modernisera och 
tydliggöra varumärket och det även med beaktande av en kommande 
regionbildning. 

I förslaget som nu tagits fram används färger, typsnitt och grafisk manual 
från landstinget medan symbolen i omarbetad version har hämtats från 
Region Dalarna. De är framtagna för att fungera i alla kanaler; tryck, skyltar, 
digitala media, sociala medier m.m. Kraven på läsbarhet har beaktats 
liksom att logotypen ska harmonisera i sina olika sammanhang. 
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OJUSTERATPROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsstyrelsen 

Central förvaltning Sammanträde 2018-04-09 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 32 Namn och visuell identitet nya regionen 
Diarienummer LD17/00896 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår Landstingsfullmäktige: 
1. Namnet för den nya regionen fastställs till Region Dalarna 
2. Logotyp för den nya regionen, enligt bilaga b), fastställs 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (2) 

I arbetet med regionbildning 2019 ingår att ta fram och fastställa namn, 
logotyp samt grafisk profil för den nya regionen. I ett internt arbete har 
tagits fram förslag för dessa i vilket har beaktats att regionbildningens 
fusion av Landstinget Dalarna och Region Dalarna också ska kunna spåras 
här. Igenkänning och en kostnadseffektiv övergång till ett nytt varumärke 
har varit andra viktiga utgångspunkter för arbetet 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 32 A 
b) Förslag till logotype Bilaga§ 32 B 

Yrkande 

Göran Engström (C) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C) och 
Birgitta Sacredeus (KO), avslag på ordförandens förslag till beslut 
avseende namnet för den nya regionen och föreslår att namnet även i 
fortsättningen ska vara Landstinget Dalarna. 

Utdrag exp 2018-04-1 O till 1. 
2 . 
3. 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Ordförande Gunnar Barke (S) ställer proposition på sitt eget förslag mot 
Göran Engströms yrkande och finner att Landstingsstyrelsen bifaller sitt 
eget förslag. 



I~ Landstinget 
IJ DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Administrativ enhet 00 0(~1-\ 

Datum 2018-04-23 Sida 1 (2) 
Dnr LD17/03112 

Uppdnr 1727 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

0 0 0 0 7 'I 2018-03-26 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2018-04-09 Landstingsstyrelsen 
2018-04-23 Landstingsfullmäktige 

Ny lnformationssäkerhetspolicy 

Ordförandens förslag 
1. lnformationssäkerhetspolicy, enligt bilaga b), fastställs 

Sammanfattning 
lnformationssäkerhetspolicyn anger Landstinget Dalarnas övergripande mål 
och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet i syfte att 
säkerställa informationstillgångarnas tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet 
och spårbarhet. lnformationssäkerhetspolicyn utgör landstingets 
gemensamma plattform för detta arbete. Landstinget Dalarnas 
informationssäkerhetspolicy, fastställd av fullmäktige 2013-11-18-19 
föreslås revideras och anpassas till rådande informationssäkerhetsstandard 
SS-ISO/IEC 27001. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 
b) I nformationssäkerhetspolicy 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstinget Dalarnas informationssäkerhetspolicy, fastställd av fullmäktige 
2013-11-18-19 föreslås revideras och anpassas till rådande 
informationssäkerhetsstandard SS-ISO/IEC 27001 . 

Patientperspektiv 

Information är en av landstingets mest strategiska resurser. Patienterna 
skall kunna förlita sig på den information som landstinget behandlar och 
vara förvissade om att informationen som hanteras får ett tillräckligt skydd. 

Ekonomi och finansiering 

Ny lagstiftning i form av bl.a. Dataskyddsförordningen GDPR(EU) 2016/79 
och kommande NIS-direktivet kan ge kännbara viten om inte fundamentet 
till lagarna, dvs informationssäkerheten, är på plats. 

Juridik 

Enligt 3 kap. § 4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 
2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och 
sjukvården ansvarar vårdgivaren för att det finns en 
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informationssäkerhetspolicy. Den ska ange vårdgivarens övergripande mål 
för och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet i syfte 
att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och 
spårbarhet. 

GDPR(EU) 2016/79 Art 32-34 ställer krav på ett dokumenterat systematiskt 
arbetssätt, där informationssäkerhetspolicyn är en grund. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ett förankrat informationssäkerhetsarbete med policyn som grund ger 
medarbetaren förutsättningar att hantera informationstillgångar på ett lagligt 
och patientsäkert sätt. Alla medarbetare deltar i och har ett ansvar för detta 
arbete. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan enligt MBA äger rum 2018-03-28. 

Uppföljning 
Uppföljning av denna policy sker i samband med den årliga 
informationssäkerhetsrapporten och revidering ska ske vid behov. I 
samband med revidering ska tillhörande riktlinjer och instruktioner samt 
handlingsplanen för informationssäkerhet revideras på motsvarande sätt. 
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lnformationssäkerhetspolicy 

Inledning 
Information är en av landstingets mest strategiska resurser. Invånarna skall 
kunna förlita sig på den information som landstinget behandlar och vara 
förvissade om att informationen som samlas in får ett tillräckligt skydd. 

lnformationssäkerhetsarbetet syftar till att skydda information mot 
förekommande hot, förhindra avbrott i verksamheten samt att stödja och 
säkerställa landstingets verksamhet. Alla medarbetare deltar i och har ett 
ansvar för detta arbete. 

Denna policy beskriver övergripande principer för landstingets 
informationssäkerhetsarbete. 

Mål 

Målet för Landstinget Dalarnas informationssäkerhetspolicy är att delge 
ledningens inriktning och stöd för informationssäkerhetsarbetet. 

Landstingets informationssäkerhetsarbete ska skydda informationen inom 
verksamheten och vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav samt 
aktuell hotbild. 

lnformationssäkerhetsarbetet ska främja verksamheternas funktionalitet, 
kvalitet och effektivitet, invånares rättigheter och personliga integritet, 
landstingets förmåga att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser 
samt förtroendet för landstingets informationshantering och IT-system. 

Omfattning 
lnformationssäkerhetspolicyn utgår från landstingets säkerhetspolicy och 
gäller för hantering av information, i alla dess former, i Landstinget Dalarna 
inklusive bolag och stiftelser och av samtliga som arbetar på uppdrag av 
landstinget. Det sistnämnda regleras genom avtal. 

lnformationssäkerhetsarbetet bygger på SS-ISO/IEC 27001 "Ledningssystem 
för informationssäkerhet", landstingets verksamhetskrav samt gällande lagar 
och föreskrifter. 

Upprättat av: Brusquini Anna-Karin /Central förvaltning Administrativ enhet /Falun 

Godkänt av: 

För verksamhet: LO 



lnformationssäkerhetspolicy Policy 

0000 74 
Allt informationssäkerhetsarbete utgår från denna policy och tillhörande 
riktlinjer och instruktioner. De innehåller de nödvändiga processer och rutiner 
som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven på en 
ändamålsenlig informationssäkerhet. 

Innebörd 
lnformationssäkerhetsarbetet innebär att värdera all information efter sin 
känslighet och med hjälp av administrativa och tekniska skyddsåtgärder 
säkerställa att den finns tillgänglig när den behövs, att den är korrekt och att 
obehöriga inte kan få tillgång till den. 

Utöver dessa säkerhetsaspekter måste behov av spårbarhet uppfyllas - att i 
efterhand kunna avgöra vem som tagit del av informationen, vilka förändringar 
som skett och av vem dessa utförts. 

Landstinget Dalarna har en anpassad säkerhetsnivå som ska leda till : 

Konfidentialitet (rätt person): Information får endast göras tillgänglig för 
behöriga användare. 

Riktighet (rätt information): Informationen får inte förändras eller gå förlorad, 
av misstag, genom inverkan av obehörig eller på grund av tekniskt fel. 

Tillgänglighet (rätt tid och plats): Informationen ska kunna användas i 
förväntad utsträckning, inom önskad tid och på rätt plats. 

Spårbarhet: Händelser i informationsbehandlingen ska kunna spåras. 

Dessa aspekter gäller även när landstingets information eller 
informationssystem hanteras av extern part. 

Ansvar 
Landstingsfu/lmäktige fastställer policy för informationssäkerhet. 

Landstingsstyrelsen ansvarar för att landstingets informationssäkerhetspolicy 
utarbetas och hålls aktuell. Landstingsstyrelsen ansvarar också för 
samordningen av informationssäkerhetsarbetet i landstinget och ska därför 
årligen fastställa en övergripande handlingsplan för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Landstingsstyrelsen och varje annan nämnd och styrelse är ansvarig för 
informationssäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Det åligger även varje 
nämnd och styrelse att årligen planlägga och löpande följa upp 
informationssäkerheten och i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att uppnå 
och upprätthålla tillräcklig intern kontroll. 

Landstingsrevisorerna ansvarar för granskningen av att den interna kontrollen 
är tillräcklig . 

Landstingsdirektören har det operativa ansvaret, och rapporterar till 
landstingsstyrelsen. Landstingsdirektören ansvarar för att övergripande 
riktlinjer, direktiv och årlig handlingsplan för informationssäkerhet tas fram. 

Förvaltningschef ska säkerställa att all informationshantering inom den egna 
verksamheten sker i enlighet med denna policy och tillhörande riktlinjer samt 
ansvarar för att förvaltningsspecifika riktlinjer, direktiv och årlig handlingsplan 
för informationssäkerhet tas fram och fastställs. 

Sida: 2(3) 
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Policy 

Informationssäkerhets- och IT-säkerhetsstrateg ansvarar för att vidmakthålla 
och utveckla "Ledningssystemet för informationssäkerhet". Rollerna verkar på 
en strategisk nivå med att samordna och följa upp Landstingets 
informationssäkerhetsarbete. 

lnformationssäkerhetssamordnare på förvaltningsnivå ansvarar för den egna 
förvaltningens informationssäkerhetsarbete. 

lnformationssäkerhetsrådets uppgift är att främja, stödja, samordna och följa 
upp landstingets informationssäkerhetsarbete på en övergripande nivå. 

Varje användare ansvarar för att uppställda säkerhetsregler följs samt att 
störningar och fel i informationssystem, utrustning och informationsinnehåll 
rapporteras. 

lnformationssäkerhetsansvaret följer det delegerade verksamhetsansvaret. 

Hantering av incidenter 
Det ska finnas en formellt fastlagd rutin för rapportering och uppföljning av 
informationssäkerhetsincidenter 

Uppföljning och revidering 
Uppföljning och revidering av denna policy ska ske regelbundet vid ledningens 
genomgång. I samband med revidering ska tillhörande riktlinjer och 
instruktioner samt handlingsplanen för informationssäkerhet revideras på 
motsvarande sätt. 

Brott mot policyn 
Alla medarbetare i Landstinget Dalarna är skyldiga att följa denna 
informationssäkerhetspolicy och ska vara medveten om att brott mot policyn 
kan medföra påföljder. 
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Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden 

§ 34 Ny lnformationssäkerhetspolicy 
Diarienummer LD17/03112 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. lnformationssäkerhetspolicy, enligt bilaga b) , fastställs 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (1) 

lnformationssäkerhetspolicyn anger Landstinget Dalarnas övergripande mål 
och inriktning på verksamhetens arbete med informationssäkerhet i syfte att 
säkerställa informationstillgångarnas tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet 
och spårbarhet. lnformationssäkerhetspolicyn utgör landstingets 
gemensamma plattform för detta arbete. Landstinget Dalarnas 
informationssäkerhetspolicy, fastställd av fullmäktige 2013-11-18-19 
föreslås revideras och anpassas till rådande informationssäkerhetsstandard 
SS-ISO/IEC 27001 . 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 34 A 
b) lnformationssäkerhetspolicy Bilaga§ 34 B 

Föredragande 

Biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist föredrar ärendet. 

Utdrag exp 2018-04-10 till 1. 
2. 
3. 

Bilaga§ 34 C 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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2018-04-23 Landstingsfullmäktige 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Ordförandens förslag 
1. Carl Gudmundsson utses som Landstinget Dalarnas 

dataskyddsombud (DSO) fr.o.m. 2018-05-01. 

Sammanfattning 
EU:s dataskyddsförordning ställer nya krav på behandling av 
personuppgifter. För att kontrollera att lagen efterföljs ska varje myndighet 
utse ett dataskyddsombud. Landstingsfullmäktige föreslås förordna ett 
dataskyddsombud för hela landstingskoncernen fr.o.m. den 1 maj 2018. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den 25 maj 
2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger 
utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag. Såväl 
en ny dataskyddslag som en ny dataskyddsförordning kommer att träda i 
kraft samma dag, samtidigt som personuppgiftslagen och 
personuppgiftsförordningen upphör att gälla. 

För att förbereda Landstinget för de nya krav som ställs på 
personuppgiftsbehandlingen har ett särskilt projekt riggats, Projekt EU 
dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). 

Enligt EU:s dataskyddsförordning ska alla myndigheter som behandlar 
personuppgifter utnämna dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska 
besitta kunskaper om det tillämpliga regelsystemet och ha en självständig 
ställning i organisationen. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den 
personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå. 

Dataskyddsombudet ska finnas tillgänglig så att den registrerade kan 
kontakta dataskyddsombudet med avseende på alla frågor som rör 
behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
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Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den 
personuppgiftsansvarige ska se till att sådana uppgifter och uppdrag inte 
leder till en intressekonflikt. 

Landstinget har annonserat efter ett dataskyddsombud som ska ha juridisk 
kompetens. Landstingsjurist Carl Gudmundsson har befunnits vara den 
mest kvalificerade sökande till tjänsten. Han föreslås därför bli Landstingets 
nya dataskyddsombud. 

Bernt Palmebrants förordnande som personuppgiftsombud upphör samtidigt 
att gälla. Landstinget kommer i den nya organisationen som ska ansvara för 
dataskyddsförordningens efterlevnad också att behöva ha en roll som 
förvaltare för registerförteckning över personuppgifter. Bernt Palmebrant 
kvarstår således med dessa uppgifter. 

Dataskyddsombudet kommer att vara anställd på Rättsavdelningen och 
även ha andra juridiska uppgifter. Organisatoriskt kommer han att ha en 
självständig ställning i förhållande till de verksamheter som han har tillsyn 
över. 

Patientperspektiv 

För patienter som har frågor kring Landstingets dataskydd av personliga 
uppgifter, kommer dataskyddsombudet att vara den kontaktperson man 
vänder sig till . 

Ekonomi och finansiering 

Tjänsten som dataskyddsombud är finansierad inom ramen för Landstingets 
GDPR-projekt. 

Juridik 

EU:s dataskyddsförordning ger den enskilde ett starkare integritetsskydd. 
Vid olaglig behandling av personuppgifter har den enskilde rätt till ersättning 
för den skada som han lidit. Dataskyddslagen innehåller också 
sanktionsavgifter om bestämmelserna överträds. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Förhandling enligt MBA kommer att äga rum 2018-03-28. 

Uppföljning 
Anställningen som dataskyddsombud kommer att följas upp efter ett halvår 
av chefen för Rättsavdelningen och chefen för Miljö- och 
säkerhetsavdelningen tillsammans med dataskyddsombudet för att 
säkerställa att uppgifterna ryms inom en halvtidstjänst. 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 35 Utnämnande av dataskyddsombud 
Diarienummer LD18/01061 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
1 . Carl Gudmundsson utses som Landstinget Dalarnas 

dataskyddsombud (DSO) fr.o.m. 2018-05-01 . 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (1) 

EU:s dataskyddsförordning ställer nya krav på behandling av 
personuppgifter. För att kontrollera att lagen efterföljs ska varje myndighet 
utse ett dataskyddsombud. Landstingsfullmäktige föreslås förordna ett 
dataskyddsombud för hela landstingskoncernen fr.o.m. den 1 maj 2018. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 35 A 

Föredragande 

Biträdande landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist föredrar ärendet. 

Utdrag exp 2018-04-10 till 1. 
2. 
3. 

Bilaga§ 35 B 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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2018-04-23 Landstingsfullmäktige 

Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Fokus på 
digitalisering och prioritering 

Ordförandens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning 
Katarina Gustavsson (KO) yrkar i sin motion att fullmäktige ger 
landstingsstyrelsen i uppdrag att identifiera utvecklingsområden lämpliga för 
digitalisering i hälso- och sjukvårdens verksamhet och upprätta en 
handlingsplan med en prioriteringsordning. 

En Digitaliseringsstrategi är under framtagande, och processas i beslutade 
styrformer, övergripande och med föreslagna fokusområden, som förstärker 
digitaliseringsområdets fortsatta hantering och prioritering. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Katarina Gustavsson (KO) yrkar i sin motion att fullmäktige ger 
landstingsstyrelsen i uppdrag att identifiera utvecklingsområden lämpliga för 
digitalisering i hälso- och sjukvårdens verksamhet och upprätta en 
handlingsplan med en prioriteringsordning. 

Svar 

Landstinget Dalarna bör, som en viktig samhällsaktör, medverka i 
anpassning till nya förväntningar och krav på effektivitet, tillgänglighet och 
transparens i samhället på flera nivåer. Genom att utveckla och införa nya 
och bättre produkter, processer och organisationsformer kan Landstinget 
Dalarna uppnå en ökad kvalitet och högre effektivitet i sin samlade 
verksamhet. Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. I området ingår såväl redan 
pågående arbeten för patient/allmänhet, som förändrad hantering av 
arbetssätt och informationshantering. 

En övergripande strategi togs fram av MiT (Medicinsk teknik och IT) 2012 
för eHälsa och medicinteknisk utrustning i landstinget. En 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 
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Handläggare 
Gingby Ulf 
IT strateg 
ulf.gingby@ltdalarna.se 
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Digitaliseringsstrategi är under framtagande, och processas i beslutade 
styrformer, övergripande och med föreslagna fokusområden , som förstärker 
digitaliseringsområdets fortsatta hantering och prioritering. Samtliga 
verksamheter inom landstinget bör använda digitalisering som ett strategiskt 
verktyg för att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, 
erbjuda bättre samhällsservice, öka patienters delaktighet, samt bli en 
attraktivare arbetsgivare. Landstinget Dalarnas ambitioner i 
digitaliseringsområdet ska även samverka med de pågående nationella 
arbeten som tas fram av bl a lnera och SKL. 

Patientperspektiv 

Digitalisering av kontaktformer och alternativa kanaler för patientmedverkan 
kan underlätta individens aktiva medskapande i sin egen vård och hälsa. 

Digitalisering kan även frigöra resurser för kontakt med resurssvaga grupper 
som inte lätt kan tillgodogöra sig ny teknik. 

Ekonomi och finansiering 

En tydlig inriktning mot digitalisering kan under omställningsprocesserna 
medföra riktade investeringar kopplat till effekt och effektiviseringsmål. 

Miljö 

En digital utveckling av landstingets arbetsrutiner och medborgarkontakter I 
vårdmöten, kan bedömas i någon mån positivt påverka miljöområdet, främst 
ur reseaspekten . 

Juridik 

För att både säkerställa individens rätt och möjliggöra en aktiv digital 
inriktning behöver området bevakas. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ett ökat digitalt stöd i verksamheternas flöden och processer kan bedömas 
som positivt för medarbetare och arbetsmiljö. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Detta beslut behöver inte följas upp. 
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Motion ställd till landstingsfullmäktige 

Fokus på digitalisering och prioritering 

Vi befinner oss mitt i utvecklingen från industrisamhälle till ett digitalt samhälle. 
Digitaliseringen innebär att de saker som vi redan gör kan göras på helt annat sätt och 
framförallt att helt nya saker är möjliga att göra. I tider av genomgripande förändringar är det 
särskilt angeläget att bygga upp bred kunskap om utvecklingen genom att lyfta fram och 
beskriva perspektiv och aspekter på olika områden. 

Digitaliseringen är en av faktorerna som påverkar utvecklingen mest. Därför behöver vi 
bredda kompetensen genom olika möten och diskussioner både på ledande nivå och i 
verksamheterna för att kunna möta framtida utmaningar. Det digitala öppnar för möj ligheter 
för bättre effektivitet och högre kvalitet i verksamheten. 

Tänk bara på hur mycket tidsbesparing det skulle bli om man nyttjande digitaliseringen för att 
diagnosticera och behandla patienter - detta kan vara ett svar på den nya utvecklingen som går 
oss tillmötes och som kan underlätta tillvaron. 

Därför är det viktigt att Landstinget Dalarna gör en kartläggning på hur man kan börja arbeta 
mer målinriktad och med strategier där digitalisering kan vara en del av lösningen när det 
gäller den framtida utvecklingen. 

Därför föreslår ,jag att landstingsfullmäktige ge landstingsstyrelsen i uppdrag 

att identifiera utvecklingsområden lämpliga för digitalisering i hälso- och sjukvårdens 
verksamhet och upprätta en handlingsplan med en prioriteringsordning. 

~~o~ 
Katarina Gustavsson (KD) 

2017-05-18 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 38 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Fokus på 
digitalisering och prioritering 
Diarienummer LD17/02152 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (1) 

Katarina Gustavsson (KD) yrkar i sin motion att fullmäktige ger 
landstingsstyrelsen i uppdrag att identifiera utvecklingsområden lämpliga 
för digitalisering i hälso- och sjukvårdens verksamhet och upprätta en 
handlingsplan med en prioriteringsordning. 

En Digitaliseringsstrategi är under framtagande, och processas i beslutade 
styrformer, övergripande och med föreslagna fokusområden, som förstärker 
digitaliseringsområdets fortsatta hantering och prioritering. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga § 38 A 
b) Motionen Bilaga§ 38 B 

Utdrag exp 2018-04-1 O till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Svar på motion från Christer Carlsson (M): Leasingbilar 

Ordförandens förslag 
1 . Motionen är med vad som anförts besvarad 

Sammanfattning 
Christer Carlsson (M) motionerar om att landstingsdirektören ges i uppdrag 
att göra en översyn i syfte att minska antalet leasingbilar och därmed även 
kostnaderna. 

Landstinget Dalarna har under tio års tid bedrivit ett omfattande och 
framgångsrikt arbete för att minska antalet leasingbilar i koncernen . Syftet 
har varit att sänka kostnaderna men också att minska miljöpåverkan, 
onödigt resande mm. Arbetet har lett till ett ökad nyttjande av 
videokonferens /-skypemöten, kollektivt resande och en omfattande 
minskning av antalet leasingbilar. När arbetet startades fanns ca 600 bilar i 
koncernen och i skrivande stund finns ca 350 leasingbilar kvar. 

Arbetet har genomförts med både kraft och varsamhet. En allt för hård linje, 
avseende nyttjande av leasingbilar, riskerar att försvåra vårdens arbete och 
utestänga medarbetare från viktiga möten alternativt öka kostnaderna för 
resor med privat bil. 

Mot bakgrund av det omfattande och breda arbete som genomförts, för att 
minska och hålla antalet leasingbilar på en acceptabel nivå, bedöms 
ytterligare åtgärder inte i nuläget vara verkningsfulla i ett koncernperspektiv. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Christer Carlsson (M) motionerar om att landstingsdirektören ges i uppdrag 
att göra en översyn i syfte att minska antalet leasingbilar och därmed även 
kostnaderna. 

Landstinget Dalarna har sedan 2007 bedrivit ett framgångsrikt arbete med 
att minska antalet leasingbilar i koncernen . Ansatsen har varit bred med 
utgångspunkt att möjliggöra möten på ett så tidsbespararande och effektivt 
sätt som möjligt. Den största besparingen i arbetstid , miljö och kostnad för 
leasingbilar är förstås i de fall möten kan ske via video/Skype. Redan vid 

\ 
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Kontakt 
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Handläggare 
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uppstarten av billeasingprojektet skedde stora satsningar på 
videokonferenssystem vilka löpande över åren blivit fler att nyttjats mer och 
mer frekvent. Under senare år har möjlighet via Skype tillkommit och 
förbättrat möjligheten till möten utan restid . 

Ytterligare exempel på aktiviteter som genomförts; 

• Utveckling av programvaran vid bilbokning. Syftet var/är att underlätta 
samåkning, effektivt nyttjande av bilarna samt uppföljning av 
nyttjande. 

• Samverkan med Dalatrafik har genomförts för ett ökat nyttjande av 
kollektivtrafiken, då genom informationsaktiviteter, klinikspecifika 
busskort/företagskort mm. Analyser har visat att nyttjandet av 
kollektivtrafiken ökat över åren. 

• Administrativa mötestider, anpassade till kollektivtrafikens 
anslutningar, har beslutats. 

• Avveckling av leasingbilar har underlättats genom att dessa flyttats 
från specifik verksamhet, där behoven minskat, till bilpoolen för att få 
en direkt ekonomisk effekt i verksamheten . Bilpolen har då avvecklat 
dessa bilar så snart något bilavtal i länet gått ut, genom ett 
rotationsförfarande av bilarna. 

• Noggranna genomgångar av faktiskt behov av antalet bilar, i 
koncernen , har skett i flera omgångar under åren och bilar som 
nyttjats för lite har avvecklats. 

• Antalet leasingbilar i länets bilpoler har anpassats till en genomsnittlig 
förbrukningsnivå, och upphandling har genomförts för att kunna möte 
behovstoppar. 

Ovanstående aktiviteter redovisar huvuddelen av de åtgärder som 
genomförts över åren men också i närtid. När arbetet startade hade vi i 
Landstinget ca 600 leasingbilar. 

Landstingsdirektören gav 2015 ett uppdrag till en översyn av antalet 
leasingbilar vilket avrapporterades september 2016 med ytterligare 
uppföljning febr/mars 2017. Antalet leasingbilar var i juni 2015, 355 bilar. 
Målet var att minska antalet bilar till ca 330 vilket också uppnåddes under 
en period. 

En viss ökning av antalet leasingbilar har därefter skett i närtid , allt 
beroende på tillkommande verksamhet, nya behov och funktioner. 
Exempelvis har Dalatrafik införlivats i landstinget, vilket medfört en ökning 
med sex leasingbilar, tandvården har ökat antalet bilar p.g.a. ökade 
resebehov, Rehab Avesta har startat, Hjälpmedelscentralen har utökat med 
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tre bilar och konstarkivet en bil. I skrivande stund ligger antalet bilar på ca 
350 stycken. 

I arbetet har det också varit viktigt att finna en balans mellan dels 
vårdmedarbetarnas och annan personals möjligheter att utföra sitt arbete 
och dels få ner nyttjandet av leasingbilar. Detsamma för administrativa 
möten och det faktum att vi då skulle riskera att medarbetarna eventuellt 
ökar nyttjandet av egen bil , allt för att kunna delta på viktiga möten. Trots en 
nedåtgående trend avseende antalet leasingbilar har det inte under åren 
skett en ökning av privatbilsanvändandet utan Landstingets kostnader för 
resor med egen bil har legat konstant. 

Avslutningsvis bör det påpekas att det är respektive linjechefs ansvar att 
besluta kring vilka medarbetare som skall ha möjlighet att avropa bilar från 
bilpolen. 

Mot bakgrund av det omfattande och breda arbete som genomförts för att 
minska och hålla antalet leasingbilar på en acceptabel nivå bedöms 
ytterligare åtgärder inte vara verkningsfulla i nuläget. 

Ekonomi och finansiering 

Den ekonomiska effekten av genomförda aktiviteter har under åren varit 
betydande. 

Miljö 

Genomförda aktiviteter har minskat miljöpåverkan generellt. Användandet 
av bil till och från möten och sammanträden har inom landstinget generellt 
sett gått ned. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

En väl avvägd balans mellan minskningen av antalet leasingbilar och 
tillgången på bilar, och alternativa mötesmöjligheter, bedöms inte ha 
försvårat i dessa perspektiv. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Omfattas ej av facklig samverkan. 

Uppföljning 
Ärendet är inte i behov av uppföljning. 
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Leasingbilar 

Landstinget Dalarna har idag 336 bilar. Vid senaste årsskiftet hade landstinget 329 leasingbilar, som 

under 2016 körde totalt 587 578 mil, till en totalkostnad av 15 329 443 kr. Antalet bilar tycks åter öka 

i antal då anledningen uppges vara att behovet har ökat. 

Vi moderater anser att det ska vara lätt att både som patient och anställd ska ta sig till och från 

jobbet, oavsett transportsätt. När det gäller tjänsteresor för anställda är det dock det bästa om resan 

kan undvikas och mötet kan ske med hjälp av den digitala tekniken. 

Bättre planering borde även vara möjlig och öka samåkning eller anpassa så kollektivtrafiken kan 

nyttjas. Enligt de uppgifter vi erhållit är det helt fritt att teckna sig för en leasingbil och här anser vi 

att reglerna borde stramas upp. Färre leasingbilar medför även att antalet parkeringsplatser ökar för 

patienter och anställda. 

Därför yrkar vi att 

Landstingsdirektören ges i uppdrag att genomföra en översyn i syfta att minska antalet leasingbilar 

och därmed även kostnaderna. 

För moderata fullmäktigegruppen 

Ulf Berg (M) 
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§ 39 Svar på motion från Crister Carlsson (M): Leasingbilar 
Diarienummer LD17/04187 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (2) 

Christer Carlsson (M) motionerar om att landstingsdirektören ges i uppdrag 
att göra en översyn i syfte att minska antalet leasingbilar och därmed även 
kostnaderna. 

Landstinget Dalarna har under tio års tid bedrivit ett omfattande och 
framgångsrikt arbete för att minska antalet leasingbilar i koncernen . Syftet 
har varit att sänka kostnaderna men också att minska miljöpåverkan, 
onödigt resande mm. Arbetet har lett till ett ökad nyttjande av 
videokonferens /-skypemöten, kollektivt resande och en omfattande 
minskning av antalet leasingbilar. När arbetet startades fanns ca 600 bilar i 
koncernen och i skrivande stund finns ca 350 leasingbilar kvar. 

Arbetet har genomförts med både kraft och varsamhet. En allt för hård linje, 
avseende nyttjande av leasingbilar, riskerar att försvåra vårdens arbete och 
utestänga medarbetare från viktiga möten alternativt öka kostnaderna för 
resor med privat bil. 

Mot bakgrund av det omfattande och breda arbete som genomförts, för att 
minska och hålla antalet leasingbilar på en acceptabel nivå, bedöms 
ytterligare åtgärder inte i nuläget vara verkningsfulla i ett koncernperspektiv. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

Utdrag exp 2018-04-10 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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a) Beslutsunderlag Bilaga§ 39 A 
b) Motionen Bilaga § 39 B 

Yrkanden 

Ordförande Gunnar Barke (S) yrkar att landstingsstyrelsen ska besluta 
föreslå fullmäktige att motionen är med vad som anförts är besvarad. 

Christer Carlsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Christer Carlssons 
bifallsyrkande till motionen och finner att landstingsstyrelsen bifaller sitt 
eget yrkande. 
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Svar på motion från Christer Carlsson (M): Utred kostnader 
för att vaccinera dalfolket 

Ordförandens förslag 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning 
I en motion yrkar Christer Carlsson (M) att Landstinget Dalarna ska utreda 
kostnaderna och nyttan av att införa avgiftsfri vaccination mot influensa och 
lunginflammation för alla invånare i Dalarna, samt avgiftsfri vaccination mot 
mässling för de som inte har ett fullgott skydd. 

Utredning av vilka som ska vaccineras mot influensa har tidigare gjorts av 
Socialstyrelsen och rekommendationerna skrivs numera av 
Folkhälsomyndigheten. Båda myndigheterna har kommit fram till att det är 
riskgrupperna som ska erbjudas vaccination och någon allmän vaccination 
rekommenderas inte. 

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med landets smittskydd enats om 
att en allmän vaccination mot mässling inte bör genomföras. Undantag kan 
ske vid pågående utbrott, som det i Göteborg, och då vaccineras endast i 
utbrottsregionen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
I en motion yrkar Christer Carlsson (M) att Landstinget Dalarna ska utreda 
kostnaderna och nyttan av att införa avgiftsfri vaccination mot influensa och 
lunginflammation för alla invånare i Dalarna, samt avgiftsfri vaccination mot 
mässling för de som inte har ett fullgott skydd. 

Utredning av vilka som ska vaccineras mot influensa har tidigare gjorts av 
Socialstyrelsen och rekommendationerna skrivs numera av 
Folkhälsomyndigheten. Båda myndigheterna har kommit fram till att det är 
riskgrupperna som ska erbjudas vaccination och någon allmän vaccination 
rekommenderas inte. Bakgrunden är att det framför allt är hos riskgrupperna 
som man kan förhindra allvarlig sjukdom och död. Vad gäller övriga grupper 
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är nyttan inte visad på samma sätt. Skyddseffekten av vaccination beräknas 
till som mest 50 % beroende på hur väl vaccinet matchar de cirkulerande 
influensastammarna. Arets vaccin ger ca 30 % skyddseffekt. Därav följer att 
många kommer att insjukna trots vaccination. Vaccination ger dessutom 
kortare immunitet än genomgången influensa vilket innebär att personer 
utanför riskgrupperna får ett kortvarigare skydd vid vaccination än om de 
utsätts för influensa. Detta kan på sikt få konsekvenser för spridningen av 
influensa. 

Folkhälsomyndigheten har 2016 kommit ut med "Rekommendationer om 
pneumokockvaccination till riskgrupper", artikelnummer 16044, där man 
samlat expertisen i Sverige för att utarbeta rekommendationerna. Där finns 
angivet vilka riskgrupper som bör vaccineras. Pneumokockvaccination ingår 
i allmänt vaccinationsprogram för barn. Det har bedömts att det inte är 
medicinskt motiverat att utöka vaccinationen till att omfatta alla. Vaccinrådet 
i Dalarna håller på att ta fram ett förslag för avgiftsfri vaccination av 
riskgrupper. 

Mässlingvaccination av barn startade 1971 och sedan 1982 erbjuds alla 
barn i Sverige (liksom numera i de flesta länder) två doser mässlingvaccin . 
Personer födda före 1960 räknas som immuna då det utsatts för 
mässlingsvirus. Bland dem som är födda mellan 1960 och 1970 anses 90-
95 % vara immuna mot mässling. I Dalarna har enstaka mässlingsfall 
förekommit med flera år mellan fallen. Ett förslag att vaccinera vårdpersonal 
i Dalarna mot mässling har tagits fram . Folkhälsomyndigheten har 
tillsammans med landets smittskydd enats om att en allmän vaccination inte 
bör genomföras. Undantag kan ske vid pågående utbrott som det i 
Göteborg och då vaccineras endast i utbrottsregionen. 

För samtliga vaccinationer gäller att om det skulle gälla samtliga boende i 
Dalarna, kan vaccinbrist uppkomma vilket skulle medföra att riskgrupperna 
och barnen inte skulle kunna vaccineras fullt ut. Detta skulle få negativa 
medicinska konsekvenser som inte är önskvärda. 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts föreslås att motionen avslås. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Ett förslag att vaccinera vårdpersonal i Dalarna mot mässling har tagits 
fram . 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 
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Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige, men vanligare 
utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli 
allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation (vårdguiden 
1177). 
De allra flesta i Sverige har ett fullgott skydd mot mässlingen men undantag 
finns. Människor födda mellan 1970 - 1980 och utlandsfödda kan ha ett bristfälligt skydd. 
Därför bör det undersökas om de med ofullständigt skydd ska erbjudas gratis vaccinering. 

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar genom luften och sprids 
framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom 
att vaccinera dig. Rekommendationen är att du vaccinerar dig om du tillhör en riskgrupp, 
står det i vårdguiden 1177. Kan det vara en nytta att inte bara riskgrupper får vaccinera sig 
gratis, utan att alla får den möjligheten och att vi får en samhällsnytta av att färre insjuknar i 
influensan? 

I Sverige drabbas ca 100 000 personer varje år av lunginflammation, som i sig kan vara en 
livshotande sjukdom. De flesta blir friska inom någon månad men för personer i en riskgrupp 
kan konsekvenserna bli svåra. De allra flesta känner till att det finns vaccin mot influensan, 
men enligt en Sifo-undersökning, är det få som känner till att man kan vaccinera sig mot 
lunginflammation. Och mer än hälften av svenskarna vet heller inte att de tillhör en 
riskgrupp. Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också 
vaccinera sig mot pneumokocker. Vaccinet som oftast erbjuds majoriteten av riskpatienter 
skyddar till ca 70 % mot svår lunginflammation och räcker hela livet. Kan det vara en nytta 
att inte bara riskgrupper får vaccinera sig gratis utan att alla får den möjligheten och att vi 
får en samhällelig nytta av att färre insjuknar i lunginflammation? 

Med tanke på det lidande och de samhällskostnader som uppstår vid sjukdom, för både 
individen, arbetsgivare och Landstinget Dalarna, föreslår Moderaterna att: 

• utreda kostnaderna och nyttan av att införa avgiftsfri vaccination mot influensa för 
alla invånare i Dalarna. 

• utreda kostnaderna och nyttan av att införa avgiftsfri vaccination mot 

lunginflammation för alla invånare i Dalarna. 

• utreda kostnaderna och nyttan av att vaccinera de personer som inte har ett fullgott 
skydd mot mässlingen. 

För Moderaterna 

t:}!t-;sk r Urfuor1. 
Christer Carlsson 
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Landstingsful/mäktiges Bes/utsärenden 

§ 41 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Utred kostnader för att 
vaccinera dalfolket 
Diarienummer LD18/00418 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion yrkar Christer Carlsson (M) att Landstinget Dalarna ska utreda 
kostnaderna och nyttan av att införa avgiftsfri vaccination mot influensa och 
lunginflammation för alla invånare i Dalarna, samt avgiftsfri vaccination mot 
mässling för de som inte har ett fullgott skydd. 

Utredning av vilka som ska vaccineras mot influensa har tidigare gjorts av 
Socialstyrelsen och rekommendationerna skrivs numera av 
Folkhälsomyndigheten. Båda myndigheterna har kommit fram till att det är 
riskgrupperna som ska erbjudas vaccination och någon allmän vaccination 
rekommenderas inte. 

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med landets smittskydd enats om 
att en allmän vaccination mot mässling inte bör genomföras. Undantag kan 
ske vid pågående utbrott, som det i Göteborg, och då vaccineras endast i 
utbrottsregionen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag Bilaga§ 41 A 
b) Motionen Bilaga§ 4~ B 

\ 

Utdrag exp 2018-04-10 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

[Mötessekreterarens namn] 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Ordförande Gunnar Barke (S) yrkar att landstingsstyrelsen ska besluta 
föreslå fullmäktige att motionen ska avslås. 

Christer Carlsson (M) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. 

Proposition 

Ordförande Gunnar Barke ställer proposition på sitt eget yrkande om att 
motionen ska avslås mot Christer Carlssons yrkande om att motionen ska 
anses vara besvarad och finner att landstingsstyrelsen beslutar enligt 
föreliggande förslag. 




