
I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

PROTOKOLL 
Landstingsstyrelsens 
arbetsutskott 

Central förvaltning Sammanträde 2014-09-29 §§ 77-90 

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 

Tid: 2014-09-29, kl 10:00-12:05 och 13:00-14:10 
Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum 

Beslutande 
Ingalill Persson (S), Ordförande 
Thomas Ylven M, 1 :e vice ordförande 
Jan Wiklund (M), 2:e vice ordförande 
Gunnar Barke (S) 
Sören Bertilsson (S) 
Lena Reyier (C) 
Birgitta Sacredeus (KO) ersätter Bo Brännström (FP) 

Ersättare 
Ivan Eriksson (S) 
Elin Noren (S) 
Kristina Svensson (S) 
Clas Jacobsson (M) 
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) 

Föredragande 
Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg 
Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist 
Övriga föredragande framgår av respektive paragraf. 

Sekreterare 
Nämndsekreterare Eva Bergfeldt 

Övriga tjänstemän 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 

Sida 1 (15) 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Innehållsförteckning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträde 2014-09-29 Sida 2 (15) 

Inledning och protokollsjustering ............................................................. 3 
§77 Inledande beslut om offentligt sammanträde 3 
§78 Information 3 

Arbetsutskottets beslutsärenden .............................................................. 5 
§79 Svar på remiss från Socialdepartementet - Läkemedel för särskilda behov 

sou 2014:20 5 
§80 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till nya föreskrifter och 

allmänna råd - inklusive målbeskrivningar - om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring 5 

§81 Svar på remiss från Justitiedepartementet- Betänkandet Assisterad 
befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 6 

§82 Svar på remiss om förslag till kommunalförbund och förbundsordning för 
flygburen ambulanssjukvård 7 

Landstingsfullmäktiges beslutsärenden ................................................... 8 
§83 Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens ömsesidiga 

Försäkringsbolag LÖF 8 
§84 Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande 

tjänster inom landstinget 9 
§85 Svar på motion från Lena Reyier (C): Sociala hänsyn vid upphandlingar 10 

Landstingsstyrelsens beslutsärenden .................................................... 11 
§86 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser 11 
§87 Rutiner för partistöd 11 
§88 Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna 

angående kallelse via e-post till patienter 12 
§89 Stöd till samverkansmodell för läkemedel 13 
§90 Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets derivat 13 

Protokollsjustering ................................................................................... 15 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträde 2014-09-29 

Inledning och protokollsjustering 

§77 Inledande beslut om offentligt sammanträde 

Arbetsutskottets beslut 
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1. lnformationspunkten § 78 B vid dagens sammanträde ska vara 
offentlig. 

Birgitta Sacredeus framför önskemål om att få göra en ljudupptagning av 
informationspunkten § 78 B nedan. 

På ordförandens fråga om någon har något att invända mot detta, svarar 
samtliga nej. 

Ordföranden konstaterar att beslutet är enhälligt och att informationen § 78 
B vid dagens sammanträde ska vara offentlig. 

§78 Information 

Arbetsutskottets beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
Bilaga§ 78 A 

B. Kartläggning och förbättringsförslag av hjärnskaderehabiliteringen i 
Landstinget Dalarna (LD13/00590) 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson 
Verksamhetschef Lotta Jansson 
överläkare Per Åkerlund 
Bilaga§ 78 B 

C. Förslag till fristående asylsjukvård i Landstinget Dalarna 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson 
Bilaga§ 78 C 
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D. Placeringsrådet inkl information om nuvarande placeringsdirektiv 
och förslag till förändringar 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Finanschef Margareta Sjölund 
Finanshandläggare Emil Sivander 

Från placeringsrådet: 
Gunnar Eliasson 
Villy Bergström 
Richard Gröttheim 

Bilaga § 78 D: 1-2 
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§79 Svar på remiss från Socialdepartementet - Läkemedel för särskilda 
behov SOU 2014:20 
Diarienummer LD14/01977 

Arbetsutskottets beslut 
1. Bilagda yttrande ska utgöra Landstinget Dalarnas svar till 

Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet föreslår i en remiss, Läkemedel för särskilda behov, 
förändringar vad gäller smittskyddsläkemedel, licensläkemedel och 
extemporeläkemedel. 

Landstinget Dalarna anser att utredningen är gedigen och beskriver de 
aktuella områdena mycket väl. Landstinget har ett antal synpunkter men 
delar i huvudsak utredningens bedömningar och ställer sig bakom 
förslagen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 79 A 
b) Remiss 
c) Remissvar. Bilaga § 79 C 

Jan Wiklund (M) yrkar bifall till förslaget. 

§80 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd - inklusive målbeskrivningar - om läkarnas 
specialiseringstjänstgöring 
Diarienummer LD14/02080 

Arbetsutskottets beslut 
1. Förslaget till remissvar, enligt bilaga b), godkänns. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen föreslår i en remiss en revidering av de föreskrifter och 
allmänna råd som reglerar läkares specialiseringstjänstgöring. 

Landstinget lämnar generella synpunkter på remissförslaget. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 80 A 
b) Remiss 
c) Remissvar. Bilaga§ 80 C 
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§81 Svar på remiss från Justitiedepartementet- Betänkandet Assisterad 
befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29) 
Diarienummer LD14/01885 

Arbetsutskottets beslut 
1. Remissvar till Justitiedepartementet, enligt bilaga b), godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna har beretts tillfälle att svara på en remiss från 
Justitiedepartementet om assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. 
I ett delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling 
av ofrivillig barnlöshet föreslås nu att ensamstående kvinnor ska få möjlighet 
till insemination och befruktning utanför kroppen inom den svenska hälso
och sjukvården. Vid sådan behandling ska det tillsvidare endast vara tillåtet 
att använda kvinnans eget ägg. I delbetänkandet föreslås att regleringen om 
assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ska betraktas som ett 
undantag från grundregeln att barn som föds efter assisterad befruktning 

· ska garanteras två rättsliga föräldrar. 

Eftersom delbetänkandets förslag, som specifikt och enbart rör ensam
stående kvinnor, hänger samman med de frågor som ska utredas ytterligare 
och redovisas i utredningens slutbetänkande 2015, så anser Landstinget 
Dalarna att förslaget bör skjutas upp för att istället behandlas och beslutas 
om i en helhet nästa år. I slutbetänkandet kommer man även att ta ställning 
till om det ska fortsätta krävas en genetisk koppling mellan barnet och den 
eller de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning. Man kommer även 
att ta ställning till om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige. 

Landstingen i Uppsala-Örebroregionen har samordnat arbetet med 
remissvaret som i huvudsak är likalydande. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 81 A 
b) Remissvar. Bilaga§ 81 B 
c) Assisterad befruktning för ensamstående - delbetänkande SOU 2014:29. 
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Birgitta Sacredeus (KD) tycker att remissvaret är mycket bra formulerat och 
får medhåll av Jan Wiklund (M) och Lena Reyer (C). 

§82 Svar på remiss om förslag till kommunalförbund och förbundsordning 
för flygburen ambulanssjukvård 
Diarienummer LD14/02142 

Arbetsutskottets beslut 
1. Remissvar enligt bilaga c) godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande samverkansavtal om flygburen ambulanssjukvård föreslås 
ersättas med ett kommunalförbund tillsammans med övriga 
landsting/regioner. 

Landstinget Dalarna tillstyrker i huvudsak förslaget under förutsättningen att 
de juridiska aspekterna beaktas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 82 A 
b) Remiss 
c) Remissvar. Bilaga § 82 C 

Jan Wiklund (M) yrkar bifall till förslaget. 
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§83 Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens ömsesidiga 
Försäkringsbolag LÖF 
Diarienummer LD14/02356 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Förslag till ny bolagsordning för LÖF, enligt bilaga e), godkänns. 
2. Landstinget Dalarnas andel om 34,5 Mkr av garantikapitalet tillförs 

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

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

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 83 A 
b) Protokollsutdrag LÖF:s styrelse 2014-05-14. Bilaga§ 83 B 
c) Protokoll bolagsstämma 2014-05-14. Bilaga§ 83 C 
d) Bilaga 4 till bolagsstämmoprotokoll. Bilaga § 83 D 
e) Förslag till ny bolagsordning för LÖF. Bilaga§ 83 E 
f) PM LÖF 2014-06-26. Bilaga§ 83 F 

Protokollsanteckning 
Se även information§ 78 D ovan, i anslutning till Placeringsrådets med 
fleras medverkan. 
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§84 Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt 
ledande tjänster inom landstinget 
Diarienummer LD13/02881 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

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

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 84 A 
b) Motionen. Bilaga§ 84 B 

Yrkanden och beslutsgång 

Jan Wiklund (M) yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden Ingalill Person (S) yrkar att motionen är med vad som anförts 
besvarad. 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkanden mot Jan Wiklunds 
yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med sitt eget 
yrkande: Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Reservation 
Jan Wiklund (M) och Birgitta Sacredeus (KD) reserverar sig mot beslutet. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsens 
arbetsutskott 

Sammanträde 2014-09-29 

§85 Svar på motion från Lena Reyier (C): Sociala hänsyn vid 
upphandlingar 
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Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 

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

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 85 A 
b) Motionen. Bilaga§ 85 B 
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§86 Revidering av Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser 
Diarienummer LD14/01455 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår Landstingsstyrelsen besluta: 
1. Förslaget till reviderade delegeringsbestämmelser enligt bilaga b) 

fastställs. 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 86 A 
b) Reviderade delegeringsbestämmelser för Landstingsstyrelsen. 

Bilaga§ 86 B 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. 

§87 Rutiner för partistöd 
Diarienummer LD14/02121 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen 
1. Rutiner för redovisning av partiernas partistöd från Landstinget 

Dalarna enligt bilaga b) fastställs 

Sammanfattning av ärendet 
I Kommunallagen (1991 :900) finns grundläggande bestämmelser om 
partistöd. Förändringar i lagen (2 kap. 9-12 §§)ska tillämpas fr.o.m. 
mandatperioden 2014-2018. Avsikten är bl.a. att det landstingets partistöd 
ska komma till lokal användning och inte nyttjas av partiorganisationen 
utanför landstinget. Partierna ska årligen redovisa partistödets användning 
utifrån lagen. 
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Arbetsordningen för landstingsfullmäktige (§ 47) har anpassats efter de nya 
bestämmelserna i Kommunallagen. Enligt arbetsordningen ska landstings
styrelsen fastställa rutiner för redovisning av partistödet. Förslag till rutiner 
föreslås, enligt bilaga b). 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 87 A 
b) Rutiner för redovisning av partistöd. Bilaga § 87 B 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. 

§88 Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra 
Dalarna angående kallelse via e-post till patienter 
Diarienummer LD14/01621 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Beslutsunderlaget utgör landstingsstyrelsens svar till Hälso- och 

sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna och Västerdalarna 
Nedansiljan 

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

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 88 A 
b) Utdrag ur protokoll§ 25/2014 från lokal hälso- och sjukvårdsberedning 

Västerdalarna-Nedansiljan. Bilaga § 88 B 
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§89 Stöd till samverkansmodell för läkemedel 
Diarienummer LD14/01800 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet föreslår Landstingsstyrelsen besluta: 
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2. Landstinget Dalarna ska medverka i föreslagen samverkansmodell för 
läkemedel enligt bilaga b). 

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

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

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

Landstinget Dalarna är positivt till medverkan i föreslaget samarbete. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 89 A 
b) SKLs förslag: Prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel -

i samverkan. Bilaga § 88 9 

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

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen 
1. Återkopplingen till revisorerna om granskning av landstingets derivat 

godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har under 2013 genomfört en granskning för att 
bedöma om landstingsstyrelsen följer gällande redovisningslagstiftning, 
praxis och interna regelverk vid redovisning och handel med derivat. 
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Granskningen visar att gällande regelverk följs. Vad gäller den swaption 
som landstinget ställt ut bedömer dock revisorerna att den ekonomiska risk 
som är förenad med swaptionen inte är förenlig med styrelsens ansvar att 
förvalta allmänna medel. Revisorerna rekommenderar därför landstings
styrelsen .att begränsa möjligheten att använda olika former av optioner i 
syfte att spekulera i t ex framtida ränteförändringar. 

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

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 90 A 
b) Revisorernas skrivelse och granskningsrapport. 

Protokollsanteckning 
Se även information § 78 D ovan, i anslutning till Placeringsrådets med 
fleras medverkan. 
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I'~ ?~SJ--
Ordförande 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 

Ans lagstid: 




