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Inledning och protokollsjustering 

§10 Justering av närvarolistan 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Närvarolistan fastställs. 

§11 Godkännande av dagordning 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar. 

§12 Protokollsjustering 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Malin Höglund utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. 
Justering ska vara klar inom 14 dagar. 
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Informations- och anmälningsärenden 

§13 Information 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) VERKSAMHET (Inger Gyllner) 
Transport av matlådor 

Sida 4 (10) 

Samhalls nuvarande avtal gällande transport av matlådor från Aromköket till 
brukare inom hemtjänsten i Mora kommun gäller till 2015-05-31. Mora 
kommun har gjort en ny upphandling och enligt muntlig information från 
upphandlingsavdelningen har Samhall fått tilldelningsbeslut för 1 år med 
option för förlängning 1 +1 år. 

Nytt äldreboende Noret Norra 
Aromkökets driftchef har blivit kontaktad av en konsult från FM Konsulterna 
AB med frågor rörande mottagningskök på planerat särskilt boende i Noret 
Norra. Frågorna gällde utformningen av mottagningskök och utrustning 
utifrån en beskrivning av lokalerna, det fanns ingen beskrivning av hur 
verksamheten kommer att bedrivas. Tidigare framtagna underlag för 
ombyggnad av mottagningskök från 2011 reviderades och skickades som 
svar från kostverksamheten. Efter detta hade vi ett möte där Moras 
kostchef, äldreomsorgschef, teknisk förvaltare, byggkonsult, samt 
Aromkökets driftchef och områdeschef närvarade. Vid detta möte 
diskuterades förutsättningarna för måltidshanteringen. Det klargjordes från 
Moras representanter att ett mottagningskök med bemanning är aktuellt. 
Det är nödvändigt för kostverksamheten att få ett uppdrag att utreda utökad 
verksamhet gällande bl a transporter och bemanning. 

Ny meny och ny livsmedelsupphandling 
Arbete med att ta fram en ny meny har pågått under våren. Verksamhetens 
strävan har varit att laga mer mat från grunden, t ex färsrätter och 
efterrätter. Verksamheten har fått positiva reaktioner på de flesta 
maträtterna. Ny livsmedelsupphandling har medfört att halvfabrikat har 
utgått till stor del. 

Hallon 
Livsmedelsverket har tidigare rekommenderat kokning av hallon för att få 
bort Noro-virus som orsakar magsjuka. Då Aromköket serverar hallon i 
efterrätter är de alltid tillagade innan. 
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Efter utbrott av magsjuka vid ett äldreboende i Ljungby har grossisten som 
levererat de misstänkta hallonen återkallat partiet. Aromköket har tagit 
tillbaka en leverans av frysta hallon från ett äldreboende. 

Utbildning specialkoster 
Medarbetarna på Aromköket har deltagit i Findus dietskola, en utbildning 
som berör framförallt konsistensanpassad kost för personer med tugg- och 
sväljsvårigheter. Utbildningen gavs en eftermiddag och innehöll en timme 
teori och tre timmar praktisk matlagning. Vid utbildningen deltog tre 
medarbetare från Spanskgårdens äldreboende. Vårdpersonalen 
uppskattade att få delta. 

Frukosthantering 
Vid Spanskgården tillagar Aromkökets medarbetare frukost som serveras till . 
de som har särskilt boende och till de som har trygghetsboende, 
sammanlagt ca 60 personer. För att klara hanteringen av frukost, lunch och 
middag måste mottagningsköket vara bemannat av två personer per dag. 
Om vårdpersonal skulle tillaga frukost på resp. avdelning eller hemma hos 
den boende skulle bemanningen i köket kunna minskas med en person per 
dag, vilket motsvarar 1,0 tjänst. 
En annan lösning är att minska helgbemanningen till en person i köket och 
vårdpersonalen hanterar frukost lördag, söndag samt helgdagar. Detta 
skulle innebära en minskning i köket med 0, 14 tjänst. 

Ekologiska livsmedel 
Den nya livsmedelsupphandlingen som delvis började gälla 2015-02-01 har 
medfört att det finns fler ekologiska och miljömärkta produkter upphandlade. 
Upphandlingsarbetet för samtliga varor ska vara klart 2015-05-15. Då hela 
upphandlingen är fastställd kommer det att finnas bättre förutsättningar att 
beräkna kostnaden för en utökad andel inköp av ekologiska livsmedel. 

B) PERSONAL (Martin Ekberg) 

Bemanning 
Kostservices bemanning för perioden januari - april 2015 är 30,34 faktiska 
årsarbetare. Motsvarande siffra för samma period 2014 var 32,46 faktiska 
årsarbetare. 
Den ovanstående minskningen av årsarbetare beror på att verksamheten 
varit mer sparsam med tillsättning av vikarier vid korttidsfrånvaro. 
Ett par medarbetare har sagt upp sig under våren vid Kostservice Mora. Det 
finns önskemål ifrån behörig chef om att återbesätta och göra om 
ansvarsfördelningen vad gäller dessa tjänster. Rent kortsiktigt så löser 
befintlig personal arbetet under sommaren. Eventuell återbesättning är inte 
aktuellt förrän till hösten 2015. 

f/f ~ 
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Sjukfrånvaro 
I kostsamverkan Mora är korttidsfrånvaron 2,8 % och den totala 
sjukfrånvaron är 10,1 %. För samma period 2014, var siffrorna 3,3 % 
respektive 9,0 %. Den totala sjukfrånvaron beror fortfarande till stor del på 
faktorer som inte härrör sig till arbetsplatsen, men rehabiliteringsplaneringar 
är genomförda och åtgärder pågår för att få tillbaka berörda medarbetare i 
arbete. 

Förvaltningen genomför även ett benchmarkingarbete inom området i hopp 
om att finna nya inslag och ideer för att minska sjukfrånvaron. Nästa steg i 
detta arbete blir att sammanställa en rapport ifrån benchmarkingen med 
närliggande landsting och föreslå eventuella åtgärder för minskad 
sjukfrånvaro. 

Övrigt 
De tidigare tilltänkta riktlinjerna för arbetsglasögon uteblir. Anledningen är 
att förvaltningsledningen ser att problematiken bäst hanteras genom tydlig 
kommunikation och information ifrån närmaste chef. På detta sätt är alla 
medarbetare väl införstådda med kökets produktion och dess 
arbetsmoment. 

C) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige - Landstingets 
revisionsberättelse. Se bilaga 4c. 

§14 Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden för Kostsamverkans beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 114/2011 och Servicenämnden§ 67/2011 fattade 
beslut. 
- Av förvaltningschefen fattade beslut. 

Inga delegeringsbeslut har inkommit till mötet. 
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§15 Övriga anmälningsärenden 

Nämnden för Kostsamverkans beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

Anmäles följande: 
Dnr: LD15/00370 
A) Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor 
Begäran om uppgifter Aromköket 2015-02-03 

B) Svar på skrivelse från 2015-02-03 daterat 2015-02-17 

C) Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor 
Kontrollrapport Saxnäsköket 2015-04-02 

D) Svar på skrivelse från 2015-04-02 daterat 2015-05-04 

E) Skrivelse från Mora Orsa Miljökontor 
Kontrollrapport Aromköket 2015-04-07 

F) Delegationsbeslut från Mora Orsa Miljönämnden 2015-04-07: 
Föreläggande att inkomma med svar senast 2015-07-20 

Sida 7 (10) 

G) Kontrollrapport, Aromköket, kostsamverkan Mora, Noret 128:4, Mora 
kommun 2015-04-29 
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Bes/utsärenden 

§16 Periodrapport per mars 2015 Nämnden för kostsamverkan FV84 

Dnr LD15/01742 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Godkänna redovisad periodrapport FV84 per mars 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet uppgår till -0,2 Mkr efter mars månad och till -0,4 
Mkr efter april månad för Nämnden för kostsamverkan. Resultatet efter 
årets kvartal tyder på att det balanserade resultatet i årsbudgeten inte 
kommer att uppnås. Grundorsaken till budgetavvikelsen är en 
felbudgetering av hyreskostnaden för brickdukningen, vilket uppgår till 0,5 
Mkr på årsbasis. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
B) Periodrapport FV84 per mars 2015 

§17 Planerat äldreboende Noret Norra 

Dnr LD15/01919 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Ge nämndens tjänstemän i uppdrag att utreda det planerade 

äldreboendet Noret Norra. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens tjänstemän får i uppdrag att utreda utökad bemanning, 
transportlösning samt delta i utformningen av mottagningsköket för 
kosthanteringen på det planerade äldreboendet Noret Norra. 

Kontaktperson för Landstingsservice i detta blir Mikael Jaråker, Tekniska 
förvaltningen , Mora kommun. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
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§18 Alternativa bemanningslösningar på mottagningsköket Spanskgården 

Dnr LD15/01920 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Ge nämndens tjänstemän i uppdrag att utreda alternativa 

bemanningslösningar på mottagningsköket Spanskgården. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämndens tjänstemän får i uppdrag att kontakta äldreomsorgschefen och i 
samråd med Mora kommun utreda och föreslå alternativa bemannings
lösningar på mottagningsköket Spanskgården. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
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\lA~di~v 
Malin Höglund 

Justering 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 

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

An slagstid: 

Nämndadministratör 
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Landstingets revisionsberättelse 

LANDSTINGET DA.LARNA 

INK. 2015 -05- 1 3 
DNR ... ~~1~/RJl1JJ ......... . 
SKR .... .l.. ... KOo .. Q}.Q:.0~ .. 

§ 18 Landstingets revisionsberättelse för år 2014, revisorernas redogörelse 
för 2014 samt granskning av årsredovisning 2014 
(Bilaga sid 13-19) 
Diarienummer LD 15/01.410 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt 

Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna 
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 

Landstingets revisorer föreslår fullmäktige besluta att Landstingsstyrelsen, 
övriga nämnder och deras ledamöter samt Landstinget Dalarnas ledamöter 
i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 
verksamhet samt att årsredovisningen för år 2014 godkänns. 

Lars lvarsson, vice ordförande för Landstingets revisorer, föredrar 
revisionsberättelse för år 2014 och revisorernas redogörelse för 2014. 

Yrkanden 

Katarina Gustavsson (KD) yrkar att Landstingsstyrelsen inte ska beviljas 
ansvarsfrihet med motivering enligt bilaga. 

Bilaga§ 18 A 

Svante Parsjö Tegner (FP) instämmer i Katarina Gustavssons yrkande med 
motiveringen att styrelsen har ansvar för hälso- och sjukvården där det 
stora underskottet uppstått. 

Utdrag exp 2015-05-11 till 1. Akten 
2. Landstingets revisorer, Kjell 
Johansson 
3. övriga nämnder/ 
gemensamma nämnder. 

Vid protokollet : 

Taimi Hermansson 

Bestyrkas i tjänsten 

Jessica Johansen 
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Björn Hammarskjöld (DSP) instämmer i Katarina Gustavssons yrkande 
med motiveringen att Hälso- och sjukvården ej uppfyller gällande lag som 
exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen. 

Yttranden 

De av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 2014 
som sitter i fullmäktige får enligt Kommunallagen delta i överläggningarna 
och den möjligheten utnyttjar Clas Jacobsson (M). 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10.30-10.40. 

Proposition och omröstning . 

Sedan förhandlingarna återupptagits informerar ordförande Bengt 
Lindström om att de av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 
2014 
som sitter i fullmäktige bör sätta in ersättare i beslutet om ansvarsfrihet för 
landstingsstyrelsen. Ordföranden uppmärksammar ledamöterna på att 
styrelsen även valts ny i oktober 2014. 

Jäviga ledamöter/ersättare i landstingsstyrelsen 2014: 
Ingalill Persson (S), Jan Wiklund (M), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), 
Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Clas Jacobsson (M), Kerstin 
Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Birgitta Sacredeus (KD), 
Per-Inge Nyberg (S), Mursal Isa (MP), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank 
(M), Bo Brännström (FP), Agneta Andreasson-Bäck (S), Ulla Back-Olsson 
(S), Anders Björkman (S), Robert Hagström (S), Pär Sixtensson (M), Göte 
Persson (C), Torsten Larsson (KO), Maja Gilbert Westholm (V), Anna-Lena 
Andersson (S), Kerstin Lund (MP), Britt-Inger Remning (M), Gunilla 
Spjotgard (M.), Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M), Christina Bröms (C), 
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SD). 

Ordförande föreslår följande propositionsordning som fullmäktige 
godkänner: 
Först ställs proposition på Katarina Gustavsson med fleras avslagsyrkande 
om ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, sedan ställs proposition på frågan 
om ansvarsfrihet för samtliga övriga nämnder och deras ledamöter samt 
Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna. 

Ordförande ställer proposition på revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet mot Katarina 
Gustavsson med fleras avslagsyrkande 
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 
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Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller revisorernas förslag röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej beslutar fullmäktige bifalla Katarina Gustavsson med fleras 
yrkande att inte bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet. 

Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll. 

Bilaga§ 18 B 

Fullmäktige beslutar således med 40 ja-röster mot 16 nej-röster, 11 
ledamöter avstår från att rösta och 16 ledamöter har ingen ersättare, att 
bifalla revisorernas förslag att bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 
2014 års verksamhet. 

Ordförande ställer sedan proposition på revisorernas förslag om 
ansvarsfrihet till samtliga övriga nämnder och deras ledamöter samt 
Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna och finner 
att fullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Röstförklaring 

Mikael Rosen (M) redogör för Moderaternas ställningstagande i ärendet 
och lämnar en skriftlig röstförklaring. 

Bilaga§ 18 C 
Reservation 

Sverigedemokraternas, Folkpartiet liberalernas, Kristdemokraternas och 
Dalarnas sjukvårdspartis fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

I beslutet deltar inte de av fullmäktiges ledamöter som utgör ledamot 
respektive ersättare i granskad styrelse/nämnd. 
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LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD15/01742 

Uppdnr 1087 

Postadress 
791 82 Falun 

Periodrapport FV 84 per mars 2015 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna redovisad periodrapport FV84 per mars 2015. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet uppgår till -0,2 Mkr efter mars månad och till -0,4 
Mkr efter april månad för Nämnden för kostsamverkan. Resultatet efter 
årets kvartal tyder på att det balanserade resultatet i årsbudgeten inte 
kommer att uppnås. Grundorsaken till budgetavvikelsen är en 
felbudgetering av hyreskostnaden för brickdukningen, vilket uppgår till 0,5 
Mkr på årsbasis. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Periodrapport FV84 per mars 2015 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Det ursprungliga samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora 
kommun har kompletterats med ett tilläggsavtal där en ny prissättnings- och 
kostnadsfördelningsmodell har implementerats. 

En av de största förändringarna i tilläggsavtalet är att sam- och 
särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de gemensamma kostnaderna 
för produktionsköket och särkostnaderna utgör respektive parts 
efterbehandlingskostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften 
av mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är hanteringen 
av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden har Kostnämnden fastställt 
ett portionspris för lunch och middag för respektive part med utgångspunkt 
från planerad volym. 

\ 
Besöksadress 
Nissars väg 6 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

··1~ I I ·.· .: . 
Handläggare 
Ekberg Martin 023-49 09 03 
Bitr. Förvaltningschef 070-2701253 
martin.ekberg@ltdalama.se 
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Tabellen nedan visar det ackumulerade resultatet efter årets första kvartal. 
Vid årlig slutavräkning skall nämndens resultat balansera. över- eller 
underskott fördelas mellan parterna i enlighet med tilläggsavtalet till det 
ursprungliga samverkansavtalet. Landstinget Dalarna och Mora Kommun är 
ekonomiskt ansvariga för nämndsverksamheten och produktionsköket 
gemensamt. Mora Kommun är som ensam part ekonomiskt ansvarig för 
mottagningsköken. Landstinget Dalarna är som ensam part ekonomiskt 
ansvarig för Restaurang LaRätt och brickdukningen. 

Kostnadsställe Verksamhet Ack. Utfall (kr) 

60001 Nämnden för kostverksamhet -14 772 

60002 Produktionskök 113 942 

60003 Mottagningskök -10 954 

60004 Restaurang LaRätt -109 463 

60005 Brickdukning -133 450 

Resultat -154696 

Se periodrapporten i sin helhet i bifogat dokument. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Periodrapporten redovisas i central samverkan 2015-05-13. 

Uppföljning 

Sker enligt Landstingsservice uppföljningsprocess. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 



Nämnden för kostsamverkan Mora 

Kostsamverkan Mora 
Verksamhet 
Ett tilläggsavtal kompletterar det tid igare samverkansavtalet 
mellan parterna Mora kommun och Landstinget Dalarna. 
Under 2013 års slutskede beslutades tilläggsavtalet i 
respektive fullm äktige. Tilläggsavtalets nya prissättnings
och kostnadsfördelningsmodell implementerades i 
verksamheten fr.o.m. årsskiftet 2014. 

Nyckeltal I Kvalitet Utfall Mål Prognos 
helår 

Totalkostnadfportion 45, 14 kr 43,90 kr • 
• mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

Totalkostnaden per portion, är i det här fa llet samma sak som 
defini tionen för sam kostnad. Avvikelsen efter årets första tre 
månader uppgår till + 1,24 kr, motsvarande +2,8 %. 

Måltidsvolymer 

Landstinget Ack budg Ack utfall Ack utfall 
Dalarna 2015 2015 2014 

Frukost 9 724 9 991 10 743 

Lunch & middag 27 981 28 188 29 300 

Specialkost 3 684 3 876 3 903 

Matlådor 733 583 733 

Total LO 42 121 42 638 44 679 

Mora Ack budg Ack utfall Ack uttal 
Kommun 2015 2015 2014 

Frukost 14 732 14 924 14 389 

Lunch & middag 42 610 41 119 42 435 

Specialkost 8 473 9 610 8 280 

Matlådor 4 173 4 193 3 962 

Total MK 69 987 69 846 69 066 

Inga större avvikelser kan konstateras i de totala 
måltidsvolymerna för Landstingets del. Något högre än 
budgeterat på specialkost och något lägre på matlådor. 
För Mora Kommuns del är utfallet något lägre än budget på 
lunch och middag, samt matlådor, och något högre på 
specialkost. Totalt för Mora Kommun uppgår utfallet till 99,8 
% av de budgeterade volymerna och för Landstingets del till 
101 ,2%. 

Tilläggsavtalets tillämpning har förenklat den ekonomiska 
administrationen på flera sätt, exempelvis debiteras parterna 
månadsvis för måltidsportioner och ko lonialvaror. Vidare har 
sam- och särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de 
gemensamma kostnaderna för produktionsköket och 
särkostnaderna utgör respektive parts efterbehandlings
kostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften av 
mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är 
hanteringen av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden 

fastställs portionspriset för lunch och middag för respektive 
part, med utgångspunkt från de budgeterade volymerna ovan. 

20 15 års mål tidspriser för lunch e ller middag uppgår till 
72, I 0 kr för boende inom Mora Kommun och 76,80 kr för 
patient inom Landstinget Dalarna. 

Ekonomi 
Resultat
räkning 2015 2014 

(mkr) Ack utfall • Prognos Budget Resultat 

Intäkter 8,4 1,9 % 34,0 34,0 33,4 

-varav 
Landstingsbidrag 

Kostnader -8,5 -0,1 % -34,0 -34,0 -33,4 

-varav löner exkl 
soc avg -2,8 7,1 % -10,9 -10,9 -10,7 

Över
/underskott 

Arets 
investering 

-0,2 0,0 0,0 

-0,1 -0, 1 

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år 

Ökningen för lönekostnaden kan delvis härröras ti ll det 
utökade antalet timanställda för att säkerställa driften vid 
sj ukdom. Det ekonomiska resultatet efter årets första kvartal 
ligger väl i linje med det budgeterade. 

Personal 
Defini tioner 

Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning. 

Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
syssefsättningsgrad minus tjänstledigheter utan fön, sjukledigheter> 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med fön. 

Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. 

Helårs ekvivalent är fika med 1 700 arbetade limmar. 

Förändring 
Mars 2015 2014 mot före-

gående år 

Antal faktiska 31,09 30,46 2,1 % årsarbetare 

Antal anställda 37 35 5,7 % 

0,0 

-0, 1 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

Brickdukningen förutsätter en bestämd bernanningsnivå varje 
dag, detta medför att produktionen måste ersätta eventuell 
frånvaro för att säkra den dagliga driften. Motsvarande gäller 
för bemanning av mottagningsköken där frånvaro måste 
ersättas för att klara den dagliga driften. 

Arbetad tid Förändring 
Ack 2015 Ack 2014 mot före-

Februari gående år 

Arbetad tid timmar, 
10 068 9 737 3,4 % anställda 

-varav timanställda 1 515 1 152 31,5 % 



-varav arbete under 
jour och beredskap 

-varav mertidlövertid 
samtlig personal 

0 

44 

0 0 

57 -23, 1 % 

Antalet timanställda har ökat just för att säkra upp driften vid 
sjukdom hos ordinarie personal. Driften förutsätter ett visst 
antal medarbetare för att fungera. 

Sjukfrånvaro 
Förändring 

Ack 2015 Ack 2014 procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i 
11 ,0 % 8,7% 2,3 % % av ordinarie 

arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
2,8 % 3,6 % -0,9 % (dag1-14) i % av 

ordinarie arbetstid 

Den totala sj ukfrånvaron beror till stor del på faktorer som 
inte härrör sig till arbetsplatsen där rehabiliteringsplanering 
är genomförd och åtgärder pågår för att fä tillbaka dessa 
medarbetare i arbete. 

Förvaltningen arbetar med eu benchmarkingarbete inom 
området för att finna nya ideer och lösningar som kan sänka 
sjukfrånvaron hos personalen. 

Martin Ekberg 

Bitr. F6rvaltningschef 
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I• Landstinget 
• DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Landstingsservice Datum 2015-05-28 Sida 1 (1) 
LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD15/01919 

Uppdnr 1095 

Postadress 
791 82 Falun 

Planerat äldreboende Noret Norra 

Ordförandens förslag 
1. 

Sammanfattning 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Nämndens tjänstemän får i uppdrag att utreda utökad bemanning, 
transportlösning samt delta i utformningen av mottagningsköket för 
kosthanteringen på det planerade äldreboendet Noret Norra. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 
Inte aktuellt 

Samverkan med fackliga organisationer 

Uppföljning 

\ 
Besöksadress 

.. ,....... I 

Nissars väg 6 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Personal.LsD@ltdalarna.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Gyllner Inger 
Områdeschef 070-2548963 
inger.gyllner@ltdalarna.se 



I• Landstinget 
• DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Landstingsservice Datum 2015-05-28 Sida 1 (1) 
LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD15/01920 

Uppdnr 1096 

Postadress 
791 82 Falun 

Alternativa bemanningslösningar på mottagningsköket 
Spanskgården 

Ordförandens förslag 
1. 

Sammanfattning 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Nämndens tjänstemän får i uppdrag att kontakta äldreomsorgschefen och i 
samråd med Mora kommun utreda och föreslå alternativa 
bemanningslösningar på mottagningsköket Spanskgården. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 
Ej aktuellt 

Samverkan med fackliga organisationer 

Uppföljning 

.\ 
Besöksadress 
Nissers väg 6 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Personal.LsD@ltdalarna.se 
Org.nr: 232100-0180 

I 
Handläggare 
Gyllner Inger 
Områdeschef 070-2548963 
inger.gyllner@ltdalarna.se 


