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Inledning och protokollsjustering 

§62 Information 

Ordförandes förslag 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Lägesrapport om sommarsituationen 
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg 
Områdessamordnare Hans Liljeberg 
Bilaga § 62 A 
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Hans Liljeberg redovisar och kommenterar rapporten som är en förhands
rapport avseende hälso- och sjukvården. Den slutliga rapporten beräknas 
kunna redovisas först i september. 
Sommaren har fungerat relativt bra för de allra flesta verksamheter -
betydligt bättre än vad som befarades innan sommaren. Detta är till mycket 
stor del den lojala personalens förtjänst (flytt av semester, extra pass). 
Inom flera slutenvårdsverksamheter kan man även konstatera att utflödet av 
patienter till rehab och till kommunerna har fungerat bra. 
Ekonomiskt sett har dock sommaren varit dyr på grund av relativt högt 
övertidsuttag och kostnader för "köp" av semesterveckor. 
Kvarstående bemanningsproblem beträffande främst sjuksköterskor. 

Karin Stikå Mjöberg lämnar kompletterande information. 

Karin informerar även om ett möte med Regional sjukvårdsledning som 
uppmärksammat det planerade torgmötet med Svenskarnas parti i slutet av 
veckan och risken för oroligheter i samband med detta. 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
Bilaga § 62 B 

Inledningsvis presenteras personaldirektör Anna Cederlöf som hälsas 
välkommen till Landstinget Dalarna. 
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• Volymer Hälso- och sjukvården 
• Sommarkostnader 

• SKL prognos 
• Kostnadsutveckling 
• Sammanfattning, tendens jmf prognos 

• Likviditet 
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Fortsättningsvis kommer ekonomi- och personaldirektören att under 
informationspunkten redovisa en gemensam lägesrapport för ekonomi och 
personal. 

C. Aterrapportering av landstingsdirektörens uppdrag 
- Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
LD13/03489 
Utredare Robert Carlsson 
Pensionshandläggare Kaisa Rothoff 
Bilaga § 62 C:1-3 

Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2014-06-02 § 56 B informerades om 
SKLs förslag till Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
Ordförande Ingalill Persson gav då landstingsdirektören i uppdrag att för
bereda införandet av nya regler utifrån SKLs förslag (Cirkulär 13:75 med 
bilagor), med en återrapportering i arbetsutskottet 25 augusti 2014. 

Vid dagens sammanträde redovisas Förslag till bestämmelser om omställ
ningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Ärendet kommer att 
överlämnas tilllandstingsstyrelsen 8 september 2014 för ställningstagande. 

D. Kollektivtrafiken 
Ordförande Ingalill Persson 

Ordföranden kommenterar den starkt kritiserade kollektivtrafiken. Analys
eringsarbete pågår nu utifrån de klagomål som inkommit. 
I går träffades företrädare för Dalatrafik, landstinget och flera kommuner för 
att diskutera problematiken. Ett nytt möte är inbokat nästa söndag. 
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Arbetsutskottets beslutsärenden 

§63 Svar på remiss från Socialdepartementet - Os 2014:19 Statlig 
ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter 
pandemivaccinering 
Diarienummer LD14/01866 

Arbetsutskottets beslut 
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1. Yttrande, enligt bilaga c) ska utgöra Landstinget Dalarnas svar till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
En gemensam politisk utfästelse gjordes 2012 om statlig ersättning till barn 
och ungdomar, som drabbats av narkolepsi efter vaccineringen med 
Pandemrix under vaccinationskampanjen 2009-2010. I det remitterade 
förslaget till "lag om ersättning till vissa narkolepsidrabbade" har den 
politiska utfästelsen konkretiserats. Ersättning ska i första hand utgå från 
Läkemedelsförsäkringen och staten ska betala kompletterande ersättning 
om betalningarna från försäkringen inte ger full ersättning. Landstinget 
välkomnar förslaget och har ingenting att erinra mot den legala lösningen. 

Landstinget Dalarna välkomnar förslaget och har ingenting att erinra mot 
den planerade hanteringen av dessa ersättningsärenden. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 63 A 
b) Remiss. 
c) Yttrande. Bilaga § 63 C 

§64 Svar på remiss från SKL - Assisterad befruktning -
uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och 
utvecklingsområden 
Diarienummer LD14/01747 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet ställer sig bakom remissvaret vilket är likalydande för 

de sju landstingen inom Uppsala/Örebroregionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna har beretts tillfälle att svara på en remiss från SKL om 
assisterad befruktning i Sverige. I denna framkommer att det fortfarande 
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finns skillnader mellan landstingen, vilket leder till att infertila par får en 
ojämlik vård. SKL har därför lämnat behandlingsrekommendationer om vilka 
gränser och begrepp som bör gälla. 

Efter samråd inom sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro föreslås ett 
likalydande remissvar från regionens sju landsting. Förslaget medför i stort 
inga förändringar för Landstinget Dalarna eller par i Dalarna som önskar 
genomgå assisterad befruktning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 64 A 
b) Remissvar (likalydande för landstingen inom UppsalaIÖrebroregionen) 

Bilaga § 64 B 
c) Assisterad befruktning - uppföljningsrapport maj 2014 
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Landsfingsfullmäkfiges beslufsärenden 

§65 Skattesats för 2015 
Diarienummer LD14/02060 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
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1. Skattesatsen för år 2015 behålls oförändrad d v s 11,16 kr per 
skattekrona. 

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

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 65 A 

§66 Lönepolicy för Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD14/01798 

Arbetsutskottets beslut 
1. Ärendet överlämnas tilllandstingsstyrelsen utan eget förslag till beslut 

för att ge partigrupperna mer tid att diskutera ärendet innan 
landstingsstyrelsens sammanträde 8 september. 

Förslag till beslut: 
Arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Lönepolicyn är arbetsgivarens ställningstaganden i principiella frågor som 
rör inriktning och styrning av den lokala lönebildningen och lönesättningen. 
Landstingets nuvarande lönepolicy, "Lönepolitik för landstinget Dalarna", 
fastställdes 1991. Sedan dess har det framförallt skett betydande 
förändringar i de kommunala löneavtalen som påverkar förutsättningarna för 
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den lokala lönepolitiken. Lönepolicyn har därför omarbetats för att få en 
aktuelllandstingsgemensam värdegrund för lönebildning och lönesättning. 
En partssammansatt arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till reviderad 
lönepolicy. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 66 A 
b) Lönepolicy för Landstinget Dalarna. Bilaga § 66 B 

Jan Wiklund (M), Lena Reyier (C) och Bo Brännström (FP) meddelar att de 
behöver mer tid för att diskutera ärendet i sina partigrupper inför landstings
styreisen och avstår därför från att delta i beslutet. 

Yrkanden 

Gunnar Barke (8) yrkar med instämmande av ordföranden Ingalill Persson 
(8), Elin Noren (8) och Ann-Catrin Lofvars (MP) att ärendet överlämnas till 
landstingsstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas till 
landstingsstyrelsen utan eget förslag till beslut, för att ge partigrupperna mer 
tid att diskutera ärendet innan landstingsstyrelsens sammanträde 8 
september. 

§67 Arsredovisning och verksamhetsberättelse 2013, Region Dalarna 
Diarienummer LD14/01867 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Överlämna ärendet till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna överlämnar verksamhetsberättelse och årsredovisning samt 
revisionsberättelse. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning godkänns 
och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2013. 
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Enligt årsredovisningen ingår följande ledamöter från Landstinget Dalarna i 
direktionen: Lena Reyier, förste vice ordförande, Ingalill Persson andre vice 
ordförande, Sören Bertilsson, Bo Brännström, Gunilla Franklin, Mikael 
Rosen, Torsten Larsson, Bengt Lindström, Thomas Ylven, Ann-Catrin 
Lofvars. 
Landstingets ersättare i direktionen är: Gunnar Barke, Hans Gleimar, Nils 
Gossas, Elin Noren, Lisbeth Mörk-Amnelius, Mai Olofsson, Anders Ahlgren, 
Birgitta Sacredeus, Kristina Svensson och John Thornander. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 67 A 
b) Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013, revisionsberättelse. 

§68 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Borlänge 
Diarienummer LD14/01746 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Borlänge Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Borlänge Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 68 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse. 
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§69 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Falun 
Diarienummer LD14/01738 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Falun Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Falun Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 69 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport. 

§70 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Nedansiljan 
Diarienummer LD14/01364 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Nedansiljans Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2013. 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 70 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport. 
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§71 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Södra Dalarnas 
samordningsförbund, Finsam 
Diarienummer LD14/02364 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
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1. Styrelsen för Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 71 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse. 

§72 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Västerdalarna 
Diarienummer LD14/01567 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Västerdalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013. 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 72 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport. 
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§73 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet 
Finsam Västerbergslagen 
Diarienummer LD14/01745 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Finsam Västerbergslagens Samordningsförbund överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2013. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 73 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse, revisionsrapport. 

§74 Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Norra Dalarnas 
Finsamförbund 
Diarienummer LD14/02361 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Styrelsen för Finsam Norra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Finsamförbund överlämnar årsredovisning, revisionsrapport 
och revisionsberättelse för 2013. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2013. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 74 A 
b) Arsredovisning och revisionsberättelse. 
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§75 Förlängning av samverkansavtal inom UppsalaIÖrebroregionen 
Diarienummer LD14/02390 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen : 
1. Avtal om regional samverkan inom Uppsala/Örebroregionen förlängs 

att gälla till 2015-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkansavtal mellan landstingen inom Uppsala/Örebro
regionen upphör att gälla 2014-12-31. Det finns önskemål om tid för 
fördjupad dialog om framtida samverkan och arbetsformer varför 
Samverkansnämnden föreslår landstingen att förlänga nuvarande avtals 
giltighetto m 2015-12-31. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 75 A 
b) Protokollsutdrag, Uppsala/Örebroregionens Samverkansnämnd 

2014-07-04-05 § 7. Bilaga § 75 B 
c) Avtal om regional samverkan i Uppsala - Örebroregionen. Bilaga § 75 C 

Yrkande 

Jan Wiklund (M) yrkar bifall till förslag till beslut ovan. 

§76 Samarbetsavtal mellan landstingen i UppsalaIÖrebroregionen om 
ambulanshelikopterverksamhet 
Diarienummer LD14/02391 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Förslaget till "Samarbetsavtal mellan landstingen i Uppsala/Örebro 

sjukvårdsregion om ambulanshelikopterverksamhet" antas 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 76 A 
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b) Utdrag ur Samverkansnämndens protokoll från 2014-06-04-05 § 8 
inklusive bilagt förslag till samverkansavtal för ambulanshelikopter
verksamhet. Bilaga § 76 B 

Yrkande 
Jan Wiklund (M) yrkar bifall till förslag till beslut ovan. 
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Protokollsjustering Zo14-0B-ZC) 
Vid protokollet 

E~I~ 
Nämndsekreterare 

~~e~~i/~b~ -
Ordförande 

Lena Reyier 

Justering 

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 

Zo/lt-09-:Z~ 
Anslagstid: 
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