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Inledning och protokollsjustering 

§29 Information gemensam 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
Revisionsrapport - Granskning av Landstinget Dalarnas anläggningsregister 
och avskrivningar - PwC. LD14/03279 
Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport augusti 2014 - PwC. 
LO 14/03430. 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

§30 Information för Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
Rekryteringsläget. 
Löneutveckl ingen. 
Sjukfrånvaron. 
Särredovisning, bokslut 2013. Bilaga 
Utvecklingen av lokaliseringsärendet i Ludvika. Bilaga 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

§31 Information Beställarenhet för tandvård 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
Budget 2014. 

Nämnden uppdrar till Beställarenheten för tandvård, att göra en 
handlingsplan för information om tandvårdsstödet, i syfte att nå 
kundgruppen och att försäkra gruppen om de medel de är berättigade till. 
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Anmälningsärenden 

§32 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet 

Av förvaltningschefen för Folktandvården enligt bemyndigande TN § 16/13 
fattade beslut: 
Dnr LD14/02970 Avtal med Lundin & Boström HR AB på Second Opinion 
uppdrag vid uttagning av kandidater till chefstraineeprogram. 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

§33 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
Nyanställda inom Folktandvården. 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

§34 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård 

Tandvårdsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet 

Av förvaltningschefen för Beställarenheten för tandvård enligt 
bemyndigande TN § 18/13 fattade beslut: 
Dnr LD14/01783 Avtal om support, underhåll och utveckling av T99 mellan 
Landstinget Dalarna och Black Aints Applikation AB. 
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Övriga gemensamma beslutsärenden 

§35 Redovisning av gemensamt internkontrollområde 2014. 
Diarienummer LD14/00240 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta föreliggande redovisningar av genomförd internkontroll. 
2. Att redovisningen sker till Central förvaltning, Ekonomienheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2014-04-07 om 
gemensamt internkontrollområde 2014 för alla nämnder och förvaltningar 
inom landstinget. Dnr LD14/00240. Redovisning skall ske till 
landstingsstyrelsen. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Redovisning av utförd internkontroll på Tandvårdsförvaltningen. 
Skrivelse Internkontroll tandvårdsmaterial. 
Skrivelse Internkontroll sjukresor 
Redovisning av utförd internkontroll på Beställarenheten för tandvård. 
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Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen 

§36 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 
Diarienummer LD14/03432 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Att under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för 

personalföreträdare med undantag av vad som sägs i 
Kommunallagen 7 kap. 10 §. 

2. Att som ordinarie representant för DTF!TT anmäla Birgitta 
Bondemark. 

3. Att som ersättande representant för DTF!TT anmäla Maja Vigren. 
4. Att som ordinarie representant för SRAT anmäla Helen Lindkvist. 

Sammanfattning av ärendet 
Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning 
som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13 §§närvara på tandvårdsnämndens 
sammanträden. 
Ny begäran har inkommit från DTF!TT och SRAT om vilken ny ordinarie och 
ny ersättare de önskar skall omfattas av organisationens närvarorätt. 
Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och 
Camilla Eklund som ersättare) samt SRAT (Annika Marin som ersättare) 
kvarstår. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 

§37 Resursfördelning - Budget 2015 och investeringsplan 2015. 
Diarienummer LD14/03467 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta föreliggande resursfördelning för driftsbudget 2015. 
2. Att medlen fördelas på respektive verksamhetsområde enligt förslag. 
3. Anta föreliggande investeringsplan för 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige har för tandvårdsnämnden anslagit 168 270 tkr för 
2015-års verksamhet samt 3 mkr som investeringsram. 
Föreligger förslag till resursfördelning av 2015-års landstingsersättning samt 
förslag till investeringsplan 2015. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Fördelning av landstingsersättning - budget \.l(P 

~ 
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Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård 

§38 Budget 2015, Beställarenheten för tandvård 
Diarienummer LD14/03442 

Tandvårdsnämndens beslut 
1. Anta föreliggande resursfördelning för driftsbudget 2015. 
2. Resursfördelningen för driftsbudget 2015 anmäls till 

landstingsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige har för tandvårdsnämnden anslagit 32 980 tkr för 
2015-års verksamhet. 
Föreligger förslag till resursfördelning av 2015-års landstingsersättning enl 
bilaga. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
Beslutsunderlag 
Beställarenheten för tandvård, budget 2015. 
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Katarina Gustavsson 

Justering 

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

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 
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1. Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av Landstinget Dalarnas förtroendevalda revisorer granskat 
landstingets anläggningsregister och avskrivningar. 

Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer att 
anläggningsredovisningen är ändamålsenlig och att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt om landstingets avskrivningar av materiella anläggningstillgångar sker utifrån 
gällande rekommendationer. 

Vi har gjort följande bedömningar: 

- Vi bedömer att landstingets anläggningsregister är aktuellt och innehåller 
den information som kriivs för att ge tillräcklig grund för korrekta 
avskrivningar utifrän interna riktlinjer. 

- Vi bedömer att materiella anläggningstillgängar som i anläggn.ingsregistret 
salmar benämning alternativt införskaffades före 2008 inte är identifierbara. 
Vidare kan inte investeringar inom IT och medicinteknisk utrustning 
identifieras enbart genom anläggningsregistret utan i dessa fall måste man 
använda sig av undersystemen Maximo och Nilex. 

Vi har noterat att det finns fastställda riktlinjer och beskrivna rutiner för 
inventering och utrangering. Vår bedömning är dock att organisationens 
följbarhet av dessa är bristfällig och ej tillfredsställande. 

- Vi bedömer att avskrivningar görs korrekt och i överensstämmelse med 
gällande rekommendationer (inkl. kravet pä komponentavskrivning fr o m 1 

januari 2014) avseende investeringar i fastigheter. Avseende övriga 
investeringar som sannolikt består av betydande komponenter tillämpas inte 
komponentavskrivning vilket innebär att man därmed ej följer god 
redovisningssed. 

- Vi bedömer att budgeterade avskrivningar 2014 respektive 2015 inte är 
beräknade utifrån kraven pä komponentavskrivning bortsett tran 
avskrivningar inom fastighetsförvaltningen där differentierad avskrivning 
tillämpats sedan flera år tillbaka. 

- Vi har noterat att det finns skriftliga rutiner kring hanteringen av 
anläggningstillgängar som bedöms ändamålsenliga men som bör uppdateras 
med anledning av det nya kravet på komponentavskrivningar. 

- Vi har i vår granskning inte noterat några brister i underlagen för aktivering 
av investeringar och värdehöjande förbättringar. Vid kontroll av att 
investering inryms inom budget/äskande har brister noterats i fyra fall av tio. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
l redovisningen används avskrivningar för att fördela utgiften för en tillgång över 
tillgångens nyttjandeperiod. I kommuner och landsting regleras kravet på avskrivningar 
i kommunala redovisningslagen (1997:614) samt i olika rekommendationer från Rådet 
för Kommunal Redovisning (RKR). För att ha överblick över sina anläggningstillgångar 
bör kommunerna och landstingen dessutom föra ett anläggningsregister som för att ge 
en rättvis bild ska vara aktuellt och spegla anläggningstillgångarna vid varje given 
tidpunkt. 

Fr.o.m 1januari 2014 har kraven på kommuner och landstings avskrivningar skärpts 
genom en rekommendation från RKR (11:4). Anvisningen, som är i överensstämmelse 
med bokföringsnämndens tidigare rekommendationer för övriga bokföringsslq1ldiga, 
innebär att även kommuner och landsting ska tillämpas k komponentavskrivning. 
Denna innebär i korthet att olika delar av en materiell anläggningstillgång ska skrivas av 
på olika lång tid beroende på beräknad livslängd. Komponentavskrivning ska även, i 
möjligaste mån, tillämpas på investeringar gjorda före 1januari 2014. 

2 .2. Uppd1·ag och revisio11sfrågo1· 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

Säkerställer landstingsstyrelsen att anläggningsredovisningen är 
ändamålsenlig och att den interna kontrollen är tillräcklig? 

Sker landstingets avskrivningar av materiella anläggningstillgångar utifrån 
gällande rekommendationer? 

För att besvara revisionsfrågorna inriktas granskningen mot följande kontrollfrågor: 

Oktober 2014 

Om landstingets anläggningsregister är aktuellt och innehåller den 
information som krävs för att ge tillräcklig grund för korrekta avskrivningar? 

Om materiella anläggningstillgångar i anfäggningsregistret är identifierbara 
och kontrolleras genom fysisk inventering? 

Om avskrivningar görs korrekt och i övcrcnsstänunelse med gällande 
rekommendationer (inkl. kravet pä komponentavskrivning fr o m 1 januari 
2014)? 

Om budgeterade avskrivningar 2014 respektive 2015 är beräknade utifrån 
kraven på komponentavskrivning? 

Finns det skriftliga rutiner kring hanteringen av anläggningstillgångar? 
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Finns det tillfredställande underlag för aktivering av investeringar och 
värdehöjande förbättringar? 

Genomförs kontroller för att säkerställa att avyttrade eller utrangerade 
tillgångar tas bort ur anläggningsregistret? 

2.3. Metod och avgränsning 
I granskningen har genomgång gjorts av relevanta styrdokument samt kontroll av 
anläggningsregistret genom ett urval av 11 investeringsprojekt. Vidare har intervjuer 
gjorts med ansvariga handläggare samt redovisningschef och/ eller ekonom. 

Då förändringen i redovisningsprinciper bedöms påverka redovisningen väsentligt 
avseende fastighetsinvesteringar har även fastighetsförvaltningens chefintervjuats. 

Granskningen avgränsas till att omfatta materiella anläggningstillgångar. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrande dokument 
Följande styrdokument som bedöms vara relevanta för granskningsområdet har 
identifierats: 

Investeringspolicy (Beslut Lf 2012-05- 07) 

Direktiv för investeringar (daterad 2013-02-19) 

"Rutin för registrering, märkning, utrangering och inventering av inventarier 
vid MiT-enheten" (2012-11-08) 

Anvisningar till årsbokslut 2013 

Investeringspolicy 

Syftet med investeringspolicyn är att skapa en enhetlig arbetsmodell för beredning och 
beslut avseende investeringar. 

Policyn beskriver kortfattat definitionen av en investering, att investeringsplaneringen 
ska utgå från verksamhetens långsiktiga behov, att investeringsrutinerna ska utgå från 
god ekonomisk hushållning samt att vid prioriteringar så ska de investeringar prioriteras 
som leder till minskade driftskostnader och/eller ökad nytta för befolkningen. 

Här framgår även att den övergripande målsättningen är att investeringsbehovet över tid 
ska vara skattefinansierad, det vill säga inte medföra någon extern upplåning. 

Direk-tiv för investeringar 

Direktivet är ett kompletterande dokument ti11 investeringspolicyn. Styrdokumentet 
omfattar dels en beskrivning av beslutsprocessen för investeringar, rutinbeskrivningar 
och redovisningsregler. Rutinbeskrivningarna omfattar i princip hela kedjan från 
anskaffning till en eventuell försäljning eller utrangering av tillgången samt uppföljning 
av genomförd investering. 

Avsnittet som behandlar redovisningsregler berör klassificeringsfrågor avseende vad 
som definieras som en anläggningstillgång, gränsdragningsprobJem och 
avskrivningstider. 

Rutin för registrering, märlming, utrangering och inventering av 
inventarier '1id MiT-enheten 

Dokumentet är en rutinbeskrivning och arbetsgång för hur investeringen ska registreras 
i dels Raindance anläggningsregister och dels Maxirno/Nilex som är system där bland 
annat inventarieförteckning av medicinteknisk utrustning ingår. Här finns även 
rutinbeskrivning för utrangering av dessa inventarier samt för inventering. 
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Anvisningar till årsbokslut 2.013 

Under avsnitt 2.6 Rutin för utrangeringar/inventering MiT i 2013 års anvisningar inför 
årsbokslutet beskrivs rutin samt vilka som har ansvar för att detta genomförs samt 
hänvisning till ovan nämnda rutinbeskrivning som återfinns på landstingets intranät. 

Kommentarer 

Vi bedömer innehållet i styrdokumenten som ändamålsenliga. Dock rekommenderar vi 
att man ser över direktivet för investeringar med anledning av nya riktlinjer avseende 
komponentavskrivning. I RKR 11:4 finns numer ett explicit krav på 
komponentavskrivning som ska tillämpas från och med 1 januari 2014 vilket inte 
omnämns i direktivet. 

3.2. Anläggningsregister 

3 .2.1. Rutin.for registrering, kontroller oclz avstämningar 
Landstinget Dalarna använder sig av Raindance anläggningsregister sedan 2008. Vid 
införandet av anläggningsregistret registrerades befintliga inventarier inte post för post 
utan som ett objek"t för respek1:ive förvaltning. Förfarandet gällde dock inte 
fastighetsförvaltningen vilka även tidigare hade ett fungerande anläggningsregister. 

Inom hjälpmedelsverksamheten används även Sesam för registrering av hjälpmedel och 
inom IT och MiT (Medicinsk teknik och IT) används systemen Maxima och Nilex. 
Maxima och Nilex utgör i sig inga anläggningsregister mer än att de tillhandahåller en 
förteckning över befintliga inventarier. Informationen i dessa system registreras i 
Raindance anläggningsregister där även avskrivningar registreras. 

Varje förvaltning ansvarar för sitt anläggningsregister förutom Hälso & Sjukvården som 
hanteras centralt av ekonomiavdelningen. 

3.2. LL Investeringar i fastigheter 
Investeringar i fastigheter som landstinget förvaltar sker inom landstingets 
fastighetsförvaltning. Dessa im·esteringar genomförs i enlighet med förvaltningens 
dokumenterade byggprocess. 

Landstingsfastigheter förvaltar ca 500 ooo kvm och investerar för ungefär 300 mnkr per 
år. Alla investeringar föregås av en förkalkyl som stiims av då investeringen avslutats. 
Särskild projektredovisning tillämpas för samtliga investeringar i fastigheter för att på 
detta sätt få en följbarhet från kalk)'l till utfall samt även underlag till de komponenter 
som investeringen fördelas på i samband med aktivering. 

Akti\ ering i anläggningsregistret sker då tillgången ha tagits i bruk. Fördelning på 
anläggningstyp baseras då på projektredovisningen. 

3.2.i.2. Investeringar i hjälpmedel 
Inom landstingets hjälpmedelsverksamhet är det anskaffningskostnad för en viss volym 
och inte varje enskilt objekt som utgör investeringen. Vid investering i ett hjälpmedel 
registreras inköpet direkt i Sesam och Ö\ erföring till redovisningen sker sedan 
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månadsvis. Efter registrering i Sesam märks hjälpmedlet upp med samma nummer som 
den har fått i anläggningsregistret detta gör att man har en god identifierbarhet i 
anläggningsregistret och därmed kontroll över vart hjälpmedlet finns. 

3.2.1.3. Övriga investeringar 
Varje investering, förutom investeringar avseende fastigheter, hjälpmedel och konst 
vilka har särskilda rutiner enligt ovan, ska föregås av ett äskande som registreras i 
landstingets äskaodedatabas Äskil. Databasen är relativt ny och det beskrivna 
förfarandet är därmed nyligen infört. Äskandet genomförs av verksamheterna under 
början av året där motivet och nyttan beskrivs samt en förkalkyl upprättas i de fall en 
nyinvestering bedöms uppgå till mer än 0,5 mnkr. 

Registrering av en investering sker på olika sätt beroende på om det är en 
direktinvestering eller en pågående investering eller om investeringen avser inköp inom 
IT eller medicinteknisk utrustning. 

En direkt investering genererar en preliminär anläggning i anläggningsregistret i 
samband med att bokfåring sker på konto 1200. När investeringen sedan har 
kompletterats med anläggningstyp och avskrivningstyp överförs den till det definitiva 
registret. 

Pågående investeringar/arbeten bokförs under året som projekt och läggs in vid årets 
slut i anläggningsredovisningen med speciell anläggnings- och avskrivningstyp (utan 
avskrivning och ränta) och med startdatum långt fram i tiden. När projektet sedan är 
a\slutat ska de anläggningar som skapats ändras vad gäller anläggnings- och 
avskrivningst)rp samt att startdatum för avskrivning och ränta anges. 

Vid investeringar inom IT och MiT sker registrering av investeringen både i Raindance 
anläggningsregister samt i Nilex när det gäller IT eller Maximo när det avser 
medicinteknisk utrustning. Tillgången erhåller samma investeringskod i båda systemen 
så att den går att härleda från AR Raindance till Maxima eller Nilex. Inventarien märks 
sedan upp med den registrerade investeringskoden. 

Varje investering får ett Anläggnings ID och investeringskod i Raindance då registrering 
sker i anläggningsregistret. Objektet registreras även på det kostnadsställe dit 
investeringen hör och den kan även få en benämning som beskriver vad som avses. 

I dagsläget är registrerade anläggningstillgångar i AR Raindance identifierbara i den 
mån att man kan se till vilket kostnadsställe den hör och i de fall det finns en benämning 
kan investeringen identifieras. Avseende investeringar inom MiT och IT kan 
identifiering inte ske genom att enbart göra kontroll i AR Rainclance utan i dessa fall 
måste man gå igenom Maximo och Nilex. Inom tandvården finns ingen identifierbarhet i 
anJäggningsregistret, där har man dock även en separat inventarieförteckning som är ett 
stöd vid exempelvis inventeringar. Investeringar som är gjorda före 2008 är inte 
identifierbara i och med att registreringen av dessa ej gjordes post för post. 
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3.2.i.4. Avstämningar och kontroller 
Avstämning av anläggningsregistret mot bokföringen sker månadsvis. Avstämning 
mellan genomfört inköp och beslutad budget ska genomföras uv ekonom för att se så att 
inköpet inte överskrider budget. Enligt landstingets interna riktlinjer måste 
tilläggsanslag sökas vid kraftigt överskridande av grundäskande (ca io% dock max i 

mnkr) för att få genomföra investeringen. 

Enligt landstingets direkiiv för investeringar ska uppföljning ske aY samtliga 
investeringar där förkalkyl varit obligatoriskt, det vill säga nyinvesteringar överstigande 
0,5 mnkr. Uppföljning ska ske genom att en efterkalk)') upprättas där beräknade 
kostnader stäms av samt att angivna nyttoeffekter har uppnåtts. Landstingets 
investeringsekonom ska ansvara för att respektive verksamhet genomför denna 
uppföljning. Rutinen är dock ej ännu implementerad enligt uppgift eftersom kravet på 
förkalk)'ler nyligen har införts. 

Ett projekt pågår även där äskandedatabasen ska kopplas samman med 
anskaffningsprncessen så att den information som angivits vid äskandet följer med 
genom hela anskaffningsprocessen. 

3.2.2. Fysisk lnventering, un·angeringar ochforsäljningar 
Det framgår av landstingets direktiv för investeringar att varje verksamhet ska ha 
kontroll över inventarier och utrustning oavsett om anskaffningskostnaden har bokförts 
som drift eller investering. Det finns därmed förutom ett uppdaterat anläggningsregister 
även behov av en separat inventarieförteckning. En kontroll av det faki:iska 
inventariebeståendet mot inventarieförteckningen och anläggningsregistret ska ske 
inom vaije förvaltning årligen. 

Det finns även riktlinjer i direktivet som säger att när en inventarie inte längre används 
och har utrangerats eller sålts ska den tas bort från inventarieförteckningen alternativt 
a nläggningsregistret. 

MiT enheten har även en särskild rutinbeskrivning avseende inventering och 
utrangering (se även avsnitt 3.1 Styrande dokument). I denna framgår att rapport från 
Nilex/Maximo ska tas ut tre gånger per år i samband med bokslut som underlag för 
utrangering och som ska skickas in till Alt-handläggare hos kassateamet. Det framgår 
även att inventering av MiT enhetens tillgångar ska ske i samband med årsbokslut där 
prickad och undertecknad rapport skickas in till kassateam. 

Kommentarer 

Vi bedömer utifrån erhållna beskrivningar att det finns ändamålsenliga rutiner för att 
korrekta uppgifter anges i anläggningsrngistret. Vi har dock noterat brister i 
identifierbarhet vilket i sig försvårar arbetet med fysisk inventering, utrangeringar och 
försäljningar. Vi rekommenderar att landstinget tydliggör vikten av att i benämningen 
beskriva tillgången så att den blir lättare att identifiera. 

Vi har även noterat att trots riktlinjer enligt direktivet för investeringar och MiT
enhetens rutinbesk.rivning avseende inventering och utrangering av befintliga 
anläggningstillgångar saknas en fungerande rutin för detta. I dagsläget genomförs inga 
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regelbundna inventeringar av befintligt inventariebestånd. Avsaknaden av regelbundna 
fysiska inventeringar innebär att det med stor sannolikhet finns ett stort behov av 
utrangeringar i anläggningsregistret. 

Arbete pågår för att etablera en rutin kring uppföljningar av investeringar. I dagsläget 
saknas dock en fungerande process för att följa upp genomförda investeringar mot 
beslut. 

3.3. AvskTi.vningar 
Lagen föreskriver inte någon speciell avskrivningsmetod. Den metod man väljer skall 
dock avspegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. För 
att följa god redovisningssed bör RKRs rekommendation 11.4 Materiella 
anläggningstillgångar följas i vilken det från och med januari 2014 finns ett explicit krav 
på att tillämpa komponentavskrivning. 

Landstinget Dalarna beskriver i sitt direktiv för investeringar att anläggningstillgångar 
ska skrivas av systematiskt över dess nyttjandeperiod enligt den plan som fastställts vid 
anskaffningstillfället. Avskrivningarnas storlek är kopplad till vilken anläggnings- och 
avskrivningstyp som valts vid bokföringen. Avskrivningarna ska vara linjära över 
nyttjandetiden. 

Landstinget Dalarna tillämpar följande avskrivningstider: 

Anläggningstyp Avskrivningstyper 
Pågående investeringar Ingen avskrivning 
Immateriella tillgångar 5 år, 7 år 
Byggnader 3 år, io år, 15 år, 20 år, 30 år 
Energiinvcsteringar 3 år, 10 år, 15 år, 20 år, 30 år 
Mark Ingen avskrivning 

IT-utrustning 3 år, 4 år, 5 år, 10 år 
Medicintekniska produkter 3 år, 5 år, 7 år, 10 är 
Medicintekniskt infosystem 7 år 
Bilar och andra transportmedel 5 år, 7 år, 10 år 
Finansiell leasing Ingen avskrivning 

Inventarier i annans fastighet 3-30 år 
Konst Ingen avskrivning 

Ovriga maskiner och inventarier 3 år, 5 år, 7 år, 10 åt· 

Koffilnentarer 

Vi bedömer ovanstående avskrivningstider som rimliga i förhållande till Lag om 
kommunal redovisning och god redovisningssed i övrigt. Landstinget har dock inte 
uppdaterat sina riktlinjer för avshivningar med anledning av det nya kravet på 
komponentavskrivning. 
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3.3.1. Tillämpning av RKR 1i.4 

I december 2013 uppdaterades Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 1i.3 

Materiella anläggningstillgångar till RKR 11.4 där man nu har uttryckt ett la-av på 
komponentavskrivning i de fall en investering består av väsentligt skilda delar. 
Tillämpning ska ske från och med i januari 2014. 

Nedan följer ett utdrag ur rekommendationen: 

"Eftersom avskrivningarna ska speg la hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt 
förbrukas, måste skillnader, i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgångs, beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig , ska tillgången delas upp på dessa. 
Respektive komponent ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som 
anskaffning av ny anläggningstillgång och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta 
enheten kostnadsförs. " 

I och med revideringen av rekommendationen blir det naturligt att tillämpa en sådan 
metod för nya investeringar men för att få rättvisande avskrivningar i framtida 
resultaträkningar krävs även att befintliga tillgångar i förekommande fall fördelas på 
komponenter och avskrivningstider rättas. 

Landstingets fastighetsförvaltning har tillämpat vad de benämner differentierad 
avskrivning sedan 2002 och är väl förberedda för det krav som nu ställs enligt ovan. 
Däremot har man där ett arbete framför sig att etablera en rutin för att utrangering ska 
ske då reinvestering av en komponent genomförs som tidigare bokförts som underhåll. 

Övriga förvaltningar inom landstinget tillämpar inte komponentavskrivning. Ett par 
förvaltningar har konstaterat att deras investeringar är mindre väsentliga 
beloppsmässigt och de eventuella komponenter som en investering kan bestå av är 
relativt små värdemässigt medan andra inte alls har gjort någon bedömning i frågan. 

Det har inte lämnats någon information från centralt håll till verksamheten avseende 
förändringen i rekommendationen eller hur detta ska hanteras i respektive verksamhet. 

Kommentarer 

Komponentavskrivning bedöms främst beröra investeringar inom fastighetsområdet 
men även inom Hälso & sjukvården där man genomför stora investeringar av exempelvis 
medicinteknisk utrustning som sannolikt består av betydande komponenter. Andra 
exempel på komponenter som Rådet för kommunal redovisning tar upp är pumpar, 
styrutrustning och doseringsutrustning. 

Fastighetsförvaltningen har sedan flertalet år tillbaka tillämpat differentierad 
avskrivning och har väl fungerande rutiner för att på ett bra sätt dela upp sina 
investeringar i betydande komponenter. Här är det dock viktigt att man även får en 
fungerande rutin för utrangeringar då nya investeringar sker vid utbyte av komponenter. 
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Övriga förvaltningar har ej bö1jat tillämpa komponentavskrivning. Vi bedömer att 
främst Hälso & sjukvården besitter anläggningstillgångar där denna avskrivningsmetod 
blir tillämpbar och där man har ett arbete framför sig att gå igenom befintliga tillgångar 
och göra bedömningar hur dessa bör delas upp i komponenter. 

Vi ser det som anmärkningS\'ärt att landstinget centralt inte har lämnat information eller 
riktlinjer inom detta område till sina verksamheter. 

3.3.2. Påverkan budget 2014-2015 

Landstingets fastighetsförvaltning har i sin budget för 2014 och 2015 gjort justeringar 
med anledning av uppdateringen av RKR 114 Justeringarna avser en omfördelning 
mellan underhållskostnader och investeringar där man har minskat 
underhållskostnaderna och ökat investeringarna i motsvarande grad då man bedömer 
att det blir effeh.i:en när utbyte av komponenter sker och investeringsförs istället för 
tidigare då de redovisades som underhållskostnader. Dock ser man inte att detta 
kommer att påverka resultatet för förvaltningen utan minskningen i 
underhållskostnader kommer att mötas av ökade avskrivningar och 
utrangeringar/ nedskrivningar. 

I och med att övriga delar av landstingets verksamheter inte har påbörjat arbete med 
tillämpning av komponentavskrivningar har man inte heller beaktat dessa effekter i 
budgeten för 2014-2015. 

3.4. Stickprov av investeringsprojekt 
Vi har granskat n investeringsprojekt genomförda under 2013 och 2014 inom de 
områden som framgår i tabellen nedan. I samtliga fall har vi stämt av gjorda 
investeringar mot beslut/budget/äskande, stämt m· alt korrekia uppgifter är registrerat i 
anläggningsregistret utifrån underlagen samt att investeringen ryms inom tilldelad 
budget/äskande. 

Typ av Antal Andamålsenliga Kontroll och Avstämning mellan 
anläggning granskade underlag underlag till underlag och 

fakturor avskrivningar anläggningsregister 

IT 13 U/a U/a U/a 

Medicinskteknisk 20 U/a U/a U!a 
utrustning 

Tandvård 2 U/a U/a U/a 

Hjälpmedel 2 U/a U/a U/a 

Fastighet 10 U/a U/a U/a 
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Som framgår av ovanstående tabell över granskade investeringar har vi inte noterat 
några brister avseende uppgifter kring avskrivningstider, avstämning mellan underlag 
och anläggningsregister samt underlag till investeringen. 

Brister har noterats i ett antal fall avseende om investeringen inryms i beslutad budget. 
Enligt ovan så har man i fem av tio granskade fall överskridit äskandet eller budgeten 
utan att något tilläggsäskande har gjorts. I ett av dessa fall var investeringen brådskande 
och togs ur den akutpott som finns beslutad i budgeten. Beslutet uppgick dock i detta fall 
enbart till 0,5 mnkr medan investeringen genomfördes för 3 mnkr. 

Vi rekommenderar att landstinget ser över sina rutiner och kontroller kring hur man 
säkerställer att investeringsbesluten efterföljs. 

2014-10-21 

Malin Liljeblad I 
Projektledare 

Oktober 2014 

Emil Forsling 
Uppd1"agsledare 
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Granskning av delårsrapport 2014 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av landstingets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
landstingets delårsrapport för perioden 2014-01-01 - 2014-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2014. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge landstingets revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 
behandlas. 

Resultatet för perioden är 37 mnkr (motsvaras av 170 mnkr fg år exklusive 
jämförelsestörande poster), vilket är 133 mnkr lägre än motsvarande period 
föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om -62 mnkr jämfört 
med en budget om 128 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
inte kommer att uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av landstingets 
delårsrapport: 

Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed i övrigt 

Vi bedömer att möjligheterna att nå de finansiella mål som 
landstingsfullmäktige fastställt är små 

Då nämndernas redovisning av måluppfyllelse vad gäller 
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning inte anses 
fullständig kan bedömning av denna måluppfyllelse inte göras. 

Då verksamhetsberättelserna ligger som bilaga till delårsrapporten så bör man i 
förvaltningsberättelsen ge en samlad bild över måluppfyllelsen avseende de 
verksamhetsmäl som är kopplade till god ekonomisk hushållning. Detta för att 
uppnå kraven enligt Lagen om Kommunal Redovisning 4 kap §s. 
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Inledning 
1.1 Bakgrund 

Granskning av delärsrapport 2014 

Landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst en 
gäng om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början. 

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fuUmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

1.2 Syfte, revisions.frågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 
målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnäs? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspek-tiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därlör att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

1.3 Revisionskriterier 
Landstingsstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 
kap 20 a § KL ska behandlas av fullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 

• Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god 
redovisningssed i övrigt 

• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Granskning av delftrsrapport 2014 

1.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av relevanta dokument 

• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2014-

08-31 samt av resultatprognosen för äret 

• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 
för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredmisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Rapporten är fakiagranskad av personal på ekonomikontoret. 

2 Gransknings-resultat 
2.1 Rättvisande räkenskaper och god 

redovisningssed 
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 
perioden uppgår till 37 mnkr. 

Delårsrapporten består av en förvaltningsberättelse samt resultaträkning, ba
lansräkning och kassaflödesanalys (inte ett krav enligt RKR rek 22). Någon 
sammanställd redovisning har inte upprättas i delårsrapporten. 

Vi har granskat ett urval poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i 
samband med delårsrapporten. Enligt utförd granskning saknar redovisat utfall 
kostnader om drygt 7 mkr avseende sent inkomna fakturor för läkemedel och 
vårdplats hos Stockholms läns landsting. Vi noterar även att redo,isningen saknar 
intäk"ter för ej erhållna statliga bidrag som med stor sannolikhet kommer att 
erhållas. 

Sammantaget ser vi dessa iakttagelser som brister och att precisionen i 
delårsrapporten kan förbättras. Eventuell påverkan på nettoresultatet om dessa 
intäkter och kostnader hade redovisats bedöms som immateriella. 

Bedömning 
I vår översik1liga granskning har det, med reservation for det som beskrivs i ovan, 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att landstingets delårsrapport 
är upprättad i strid med lagens krav och god rcdmisningssed i övrigt. 
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Granskni ng av dclärsrnpport 2014 

2 .2 Resultatanalys 
Prognosen för helåret pekar på ett negativt resullal, -62,0 nmkr, vilket är 190,0 

mnkr sämre än budgeleral. Avvikelsen beror på: 

• Verksamhetens netlokostnad avviker med 215 mnkx mot budget vilket 
främst är hänförligt till hälso- och sjukvården (-220 mnkr). 

• Skatteintäkter och s tatsbidrag förYäntns bli 9 mnkr bättre än budgeterat 

• Fi nansnettot ligger i prognosen 16 mnkr bättre iin budgeterat, framförallt de 
fin ansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget 

I nedunstr1cndc tabell redovisas utfallet för de forsla ntta månaderna 2014, prognos 
för utfallet för fö·et samt avvikelsen mot budget. 

UtfnU ll{fetll P1'0 f f1t0S A rm ik clsc 
d ell'r,r d l!l lir :;?(tJ4 n tot 

Jfos uflnfriiknit1fJ 1tmkr :201.3 !Wt4 l1udc1cl 
Verksamhetens kostnader -4 489 -4 755 -7 245 - 221 

Avskri vn inga r -157 -185 -279 6 
Vel'ksamhelens nettokoshuulcl' -4646 -4 940 -7524 -215 

Skatteintäkter 3 714 3 814 5724 23 
Genercll;i statsbidrag 1140 L 181 1769 -14 
Finansiella intäh1:er 7 12 12 2 

Finansiella kostnader -45 -30 -43 l4 
Jiimfö rclscstörnnde finan siell post -228 

Årets resultat -58 37 -62 190 

Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till -62 mnkr enligt 
prognosen för helåret. I den prognosen finns återbetalning från AFA inräknat 
motsvarande 50 mnkr. Den na Hterbetalning har iinnu inte beslutats hos AFA och 
Yiss osäkerhet råder om återbetalning komm 'r att ske. 

Lands tinget Dalarna hade per 2013-12-31 ett adrnmulerat underskott om totalt 803 
mnkr som ska t\terställas. Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet för 
helåret uppgå r till -62 mnkr enligt prognosen och ökar därmed underskottet till 865 

mnkr. Det fortsatta arbetet med !itgärdsplanen för en ekonomi i balans naturligtvis 
högaktuell, särskilt då även årets resultat väsenlligt påverkas a,· återbetalning från 
AFA. 
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2.3 God ekonomisk hushållning 
2.3.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot landstingets finansiella mål 
som fastställts i budget 2014: 

Finansiellt mfil, fastställt av 
fullmäktige 2013 

Resultatet ska i genomsnitt över en 
fyraårsperiod minst uppgå till 2 % av 
skatteintäkter och statsbidrag. 

Soliditeten skall öka med minst 3 
procentenheter per år 

Skattefinansierade verksamhetens 
nettoinvesteringar ska till 100 % vara 
själ\'finansierade sett över en 
fyraårsperiod. 

Upplåning, amortering 100 mnkr 
under2014 

Likviditeten skall vara sådan att 
långsiktig upplåning inte behöver ske 

Utfall i prognos 2013 Miiluppfyllelsc 

Resultatet efter tredje Prognosen pekar på att 
kvartalet uppgår till 37 målet INTE kommer att nås. 
mnkr (o,7%) (enligt 
balanskravet)och 
prognosen för helåret visar 
på ett resultat om -62 
mnkr (-o,8%) 

Enligt prognosen blir Prognosen pekar på att 
resultatet negativt för 2014 målet INTE kommer att nås. 
vilket kommer att 
försämra soliditeten. 

Självfinansicringsgraden Prognosen pekar på att 
är i delårsbokslutet 10796 milet INTE kommer att nås. 
men prognostiseras till 
50% för 2014. 

Upplåningen uppgår till Prognosen pekar på att 
200 mnkr i delårsbokslutet målet INTE kommer att nås. 
vilket är i likhet med fg år. 
Amortering bedöms ej 
kunna genomföras under 
året. 
Amorteringar kan inte Prognosen pekar på att 
genomföras enligt plan. målet INTE kommer att nås. 
Likvida medel understiger 
kortfristiga skulder. 

Vi delar styrelsens samlade bedömning att de finansiella målen INTE kommer att 
kunna uppnäs. 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserade resultat inte är förenligt 
med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i budget 2014. 

Vi anser att prognostiserade avvikelser från måluppfyllelsen bedöms så väsentliga 
att dessa bör framgå av den inledande övergripande redovisningen i 
delårsrapporten. 

2.3.2 Mål.för verksamheten 
Utifrån den övergripande visionen om "Ett hälsosammare Dalarna" har 
Landstingsfullmäktige fastställt ett antal uppdrag för respektive verksamhet. 
Uppdragen har i verksamheterna formulerats till mål och i samband med 
delårsrapporterna görs uppföljning av vissa mål Redovisningen rapporteras i 
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respektive förvaltnings delårsrapport som utgör bilaga till Landstingets Dalarnas 
delårsrapport. 

Nedan redovisas per förva ltning antal mäl som följs upp i delårsrapporlen samt 
andel uppnådda mål. 

Förvaltning Totaltant;il m<ll Uppnådda Delvis Ej uppnådda 

som följs upp i mål uppnådda mål 

clelärsrapporten mål 

Hälso & Sjukvården 12 4 4 4 

Landstingsfastigheter 4 3 1 -

Landstingsservice 3 2 1 -

Kultur- och 6 3 3 
bildningsförvaltning 

Tandvå1·dsförvaltning 6 3 2 J 

inkl beställarenhet 
för tandvård 

Summering :31 15 11 5 

Sedan 2013 bar en förbättrad redovisning av måluppfyllelsen tagits fram. Vmjc 
förvaltning presenterar nu de uppdrag som fullmäktige fastställt och markerar 
dessa enligt stoppljusmoclcll. 

A\· de mål som följts upp utgör ej uppnådda mål 25% \'ilket är en förbättring jämfört 
med föregående år då 37% av de mål som följdes upp utgjordes av ej uppnådda mål. 

Bedömning 

Delårsrapporten påvisa en tydligt förbiitlrad rcdO\isning U\ måluppföljning och 
måluppfyllelse. Vår bedömning iir all redovisningen iir tillfredsstä1lande men att 
den fortfarande går att förbätlrn friimst inom kultur- och bildningsförvallningen 
och tandvårdsförvallningcn. 

Enligt Lagen om Kommunal Redovisning 4 kap §s ska förvaltningsberättelsen 
innehålla en utvärdering av om mnlcn för en god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. Denna utvärdering bör innefatta sl\väl finansiella mål som 
verksamhetsmål för att kunna utgöra underlag för fullmäktiges utvärdering om 
uppdraget har fullföljts avseende beslutade mål. 
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2.4 Nämndernas budgetuppfoljning och 
prognos 

Prognosen för nämndernas driftredO\isning 2014 visas i nedanstående tabell: 

Driftredovisnlng per nämnd, mnkr Prognos 

Budget Utfall Utfall Budget 
2014 Augusti helår avvikelse 

Landstingsstyrelsen 
-Hälso- och sjukvård -5143,7 -3548,9 -5363,7 -220,0 

-Central förvaltning -1619,0 -1050,0 -1655,0 -36,0 
-Finansförvaltningen -158,7 -67,3 -127,7 31,0 
-Hjälpmedel Landstinget Dalarna -55,3 -32,3 -49,7 5,6 
Fastighetsnämnden -18,7 -16,4 -18,7 0,0 
Servicenämnden 2,0 -4,2 3,1 1,1 
Kultur- och bildningsnämnd -136,9 -88,4 -137,2 -0,3 
Tandvårdsnämnden -168,1 -110,4 -169,6 -1,5 
Tandvårdsnämnden, beställarenhet -31,3 -18,4 -31,3 0,0 
Patientnämnd -4,7 -2,8 -4,7 0,0 
Revision -5,7 -1,8 -5,7 0,0 
Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,3 -0,1 -0,1 · 
Hjälpmedel Dalarna -2,5 0,6 -1,1 1,4 

Justering LsD BTV -3,8 0,0 0,0 3,8 

Summa nämnderna -7 346,4 -4 940,0 -7 561,4 -215,0 

Av tabellen framgår att m'\ikelsen för Hälso- och sjukvården är kraftig. Ekonomisk 
styrning av verksamheten har inte fullföljts. Även central förvaltning beräknas 
lämna ett underskott som uppgår till 36 mnkr vilket främst beror på ökade 
kollektivtrafikkostnader. Övriga nämnder redovisar smärre avvikelser. 

Verksarnhetsmålen för god ekonomisk hushållning redovisas som vi noterat tidigare 
med förbättrad kvalitet och en förbättringspotcntial i delårsrapporten finns inom 
detta område. 
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Specifikation av uppdragen inom tandvården Dalarna för år 2013 

Verksamhetsgrenar 

Tandvården 

Barn- och ungdomstandvård 

Allmäntandvård barn- och ungdomar 3-19 år 

Ortodonti inom allmäntandvård barntandvård 

Jourverksamhet inkl (barn) 

Mobil klinik samt ersättning resekostnader barn 

Planeringsansvar kvalitet (75%) 

Kliniskt utvecklingsarbete (50%) 

Högkostnadsskydd allmäntandvårdbarntandvård 
(alla barn Dalarnas län) 

Hyresersättningar på koncernmässiga överhyror 

Ersättningar barn och ungdomstandvård 
allmäntandvården 

Specialisttandvård barn (FTV) 

Hyresersättningar på koncernmässiga överhyror 

Ersättningar barn och ungdomstandvård specialist 

Befolkningsansvar 0-2år samt 3-19år 

Total ersättning för barntandvården 

Kapiteringsersättn Fast belopp i tkr Rörlig Klassificering 
ing i kr/inv ersättning i kr 

1200 44 500 

4400 

600 

500 

2 925 

1900 

1 700 

1936 

58461 

21880 

994 

22874 

10 300 

91635 

(beskriv) 

Konkurrensutsatt 

Kon kurens utsatt 
ersättning betalas även 
ut till privata näringen 
enligt samma taxa . 

Konkurrensskyddad 

konkurrensskyddad 

inkluderar ersättning 
även till den privata 
tandvården 

Konkurrensskyddad 
/överhyror inom 
koncernen 

Konkurrensskyddad 

Konkurrensskyddad/ 
överhyror inom 
koncernen 

Konkurrensskyddad 



Verksamhetsgrenar 

Vuxentandvård 
Allmäntandvård vuxna 

Planeringsansvar kvalitet (25%) 

Kliniskt utvecklingsarbete (50%) 

Hyresersättningar på koncernmässiga överhyror 

Jourverksa mhet ATV (vuxna) 

Total ersättning allmäntandvård vuxna 

Specialistvård (FTV+ käkkirurgi) 

Sjukhustandvård 

Hyresersättningar på koncernmässiga överhyror 

Total ersättning specialisttandvård vuxna 

Befolkningsansvar 

Total ersättning befolkningsa nsvar 

Total ersättning för vuxentandvården 

Verksamhetsgrenar 

Särskilda uppdrag 

Forskning 

ST-utbildning 

Introduktion av nyutexaminerade 

Nyrekryteringar 

Särskild ersättning till specialistutbildning 

Deltagande i centrala grupper 

Fackl iga uppdrag 

Övriga mindre projekt och uppdrag 

Summa tandvård Särskilda uppdrag 

Kapiteringsersättn Fast belopp i tkr Rör lig Klassificering 
ing i kr/inv ersättning i kr 

2 300 

1900 

5 000 

2 200 

11400 

13 650 

3 700 

2902 
20252 

4500 

4 500 

36152 

Konkurrensutsatt 

Konkurrensskyddad 

Konkurrensskyddad 
/överhyror inom 
koncernen 

Konkurrensskyddad 

Konkurrensutsatt 

Konkurrensutsatt 

Konkurrensskyddad 
/interna överhyror 
inom koncernen 

Konkurrensskyddat 

Kapiteringsersättn Fast belopp i tkr Rörlig Klassificering 
ing i kr/inv ersättning i kr 

550 Konkurrensskyddad 

3100 Konkurrensskyddad 

3100,0 Konkurrensskyddad 

3 200,0 Konkurrensskyddad 

1500,0 Konkurrensskyddad 

2100 

1600 

3300 Konkurrensskyddad 

18450 



Verksamhetsgrenar 

Huvudmannaskap/Landstingsspecifika 
uppdrag 

Högkostnadsskydd protetik (alla barn Dalarnas län) 

Administration beställarfunktion 

Oförutsedda kostnader kopplat till 
huvudmannaskap 

Ersättning för den privata näringen barntandvården 

Vårdenheten/samhällsodontologi 

Epivux studie (avser munstatusstudie länets barn 
ungdomar) 

Miljöarbete 

Utbildning (inkl. tandsköteskeutbildning) 

Tolkkostnader 

Sjukresor 

Offentlig förvaltning 

Ma rknadsarbete/fol khä lsoa rbete barn 

IT 

Summa övriga utgifter 

Total landstingsersättning 2013 

Kapiteringsersättn Fast belopp i tkr Rörlig Klassificering 
ing i kr/inv ersättning 

1200-40= 
1160kr/barn 

Differens 

1300 

800 

2 883 

2300 

1100 

1500 

500 

500 

2 500 

1500 

3 700 

400 

4000 

22 983 

169 220 
0 

169 220 

i kr 

Konkurrensskyddad 

Myndighetsverksa mhet 

Myndighetsverksamh et 

Konkurrensutsatt 

Arbetar både med privata 
näringen och 
Folktandvården. 
Myndighetsverksamhet 

Konkurrensskyddad 

Konkurrensskyddad 

Konkurensskyddad 

hela länets tolkkostnader 
inkl. privata näringen 

hela länets kostnader för 
sj ukresor inkl. privata 
näringen 

Konkurrensskyddad 

Konkurrensskyddad 

Konkurrensskyddad 



Huvudmannaskap och beställarfunktion gemensamma kostnader 
Verksamhetsgrenar 

Tandvården 

Högkostnadsskydd /Köpt tandvård 
utom läns 

Administration beställarfunktion 

Oförutsedda kostnader kopplat till 
huvudmannaskap 

Ersättning för den privata näringen 
barntandvården 

Vårdenheten/samhällsodontologi 

Epivux studie (avser munstatusstudie 
länets barn ungdomar) 

Miljöarbete 

Utbildning (inkl. 
ta ndsköteskeutbildn ing) 

Tolkkostnader 

Sjukresor/resor barn 

Offentlig förvaltning 

Marknad sar bete/fol khä lsoa rbete 
barn 

IT 

Ersättning Kostnader 
Fast belopp 
i tkr 

1300 2 220 

800 550 

2 883 4480 

2 300 1831 

1100 1588 

1500 1007 

500 310 

500 270 

2 500 2 562 

1500 2111 

3 700 2 221 

400 500 

4000 3 712 

22 983 23 362 

Totalt resultat 
beställarenheten 

Resultat Klassificering 

-920Myndighetsverksamhet 

250Myndighetsverksa mhet 

-1 597Myndighetsverksamhet 

469Myndighetsverksamhet 

-488Myndighetsverksamhet 

493Myndighetsverksamhet 

190Myndighetsverksamhet 

230Myndighetsverksamhet 

-62Myndighetsverksamhet 

-611Myndighetsverksamhet 

1479Myndighetsverksamhet 

-lOOMyndighetsverksamhet 

288Myndighetsverksa m het 

-379 



Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl 
interna poster 

Verksamhetsgrenar KU 

/KS/MV* 

Fo lktandvården 

Barn- och ungdomstandvård 

Allmäntandvårdsersättning 3-19 årKU 

Befo lkningsansvar KS 

Specialisttandvård 

Vuxentandvård 

Al lmäntandvård vuxna 

Befolkningsansvar 

Specialisttandvård 

Särskilda uppdrag 

Forskning 

ST-utbildning 

KS 

KU 

KS 

KU 

KS 

KS 

Introduktion av nyutexaminerade KS 

Nyrekrytering KS 

Deltagande i centrala grupper KS 

Fackliga uppdrag 

Övriga mindre projekt och 
uppdrag 
Övriga mindre projekt och 
uppdrag 

Summa Folktandvård 

KS 

KU 

Summa 
intäkter 

58461 

10 300 

22 874 

189 742 

4500 

40 815 

550 

4 600 

3100 

3 200 

2100 

1600 

3 300 

Summa 
kostnader 

-67 173 

-10 300 

-24 495 

-176 588 

-4 500 

-40 011 

-574 

-4940 

-3100 

-1 776 

-2100 

-1584 

-2 919 

Årets resu ltat 

345142 -340 060 

-8 712 

Kommentar 
resu ltatha nteri ng, 
subventioner mm 

Okostnader särredovisas 
ej i ingår i kostnaderna 
för allmäntandvård 3-
19år. 

-1621 

0 

0 

13154 

Okostnader särredovisas 
ej i ingår i kostnaderna 
för allmäntandvård 
vuxentandvård. 

804 

0 

0 
-24 

-340 

0 

1424 

0 

16 

381 

0 

s 082 



Verksamhetsgrenar 

Tandvård vid sjukhus 
Käkkliniken, barn 

Käkkliniken, vuxna 

Odontologisk röntgen, barn 

Odontologisk röntgen, vuxna 

Summa Tandvård vid sjukhus 

Huvudmannaskap 

Huvudman - ex.vis beställarenhet, 
landstingsspecifika uppdrag 

Summa huvudmannaskap 

Resultat/Summa 

KU 

/KS/MV* 

KU 

KU 

KS 

KS 

MV 

Resultat/summa konkurrensskyddad KS 
Resultat/summa konkurrensutsatt KU 
Resultat/Summa 

Summa 
intäkter 

Summa kostnader Årets resultat Kommentar 

22 983 -23 362 

22 983 -23 362 

resu ltatha ntering, 
subventioner mm 

Oinkluderas i 
specialisttandvården ovan 

Oinkluderas i 
specialisttandvården ovan 

Oinkluderas i 
specialisttandvården ovan 

Oinkluderas i 
specialisttandvården ovan 

0 

-379 

-379 

4703 
-164 

s 246 

Myndighetsverksamhet MV -379 
KU= Konkurrensutsatt verksamhet, KS= Konkurrensskyddad verksamhet samt MV = myndighetsverksamhet 
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Folktandvårdens framtida lokalisation och verksamhet i Ludvika 

Folktandvårdens uppdrag är att erbjuda tandvård för vuxna och barn på lika villkor. 

Det som särskiljer tandvården från Hälso-och sjukvården är att vi enligt konkurrenslagstiftningen ska 

jämföras med privattandvården och har en särredovisning av barntandvård och vuxentandvård . 

Vuxentandvården ska vara självförsörjande och vi måste konkurrera om kunderna på lika villkor. När 

sedan patienterna väljer vårdgivare fullt ut utifrån den valfrihet som gäller för all tandvård, måste 

lokalisationen av Folktandvårdens verksamhet vara attraktiv för kunderna. Detta medför krav på 

lokalisering där folk vistas och bor och de mest attraktiva lägen är då centralt belägna. Detta är ett av 

skälen till att vi måste finnas där våra kunder finns i Ludvika. 

Konkurrensen från den privata tandvården är stor i Ludvika. Privattandläkarna har sina lokaler 

centralt placerade och just i Ludvika har vi den största andelen barn som väljer det privata 

alternativet. 9% av barnen i Ludvika väljer privata vårdgivare jämfört med 2-3% som genomsnitt i 

hela Dalarna. Vi behöver vara lokaliserade i närheten av skolorna och i kartbilden nedan kan vi se var 

skolorna finns. De flesta finns i centrala Ludvika. 
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Konsekvensen av att inte finnas i de centrala delarna av Ludvika blir ökat spelrum för 

privattandvården att rekrytera barnen och våra vuxna kunder. 
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Ur rekryteringssynpunkt ser vi också att närheten till tågstationen är viktig. Det blir viktigt att kunna 

pendla från Borlänge eller Falun, och en placering i utkanten av staden ger oss ett sämre utgångsläge. 

Vid hopslagning av två olika klinikkulturer finns en arbetsmiljömässig aspekt som också bör beaktas. 

Att en klinik flyttar in hos den andra kliniken är som bäddat för att ge motsättningar inom 

arbetslaget. Vi vill undvika detta genom att flytta till nya lokaler där ingen äger företräde till lokalerna 

av gammal hävd och vi vill istället ge de bästa förutsättningarna med nya lokaler där man startar från 

noll. 

Kliniken på lasarettet har i många år haft en verksamhet i nära koppling till hälso- och sjukvården på 

lasarettet. Omstruktureringar och omorganisering av hälso- och sjukvården har över tid medfört 

minskade krav och behov för Folktandvården att vara tillgänglig i den omfattning som tidigare fanns. 

Idag finns i princip ingen koppling mellan tandvården och sjukvården på lasarettet och 

Folktandvårdens möjligheter att bedriva tandvård som kräver ett sjukhus resurser har minskat 

avsevärt. 

Det ovan angivna är huvudskälen till att vi ur vårt perspektiv inte kan acceptera en lösning vars 

huvudskäl är att fylla och utnyttja lokalerna på Ludvika lasarett. För Folktandvårdens del skulle det 

innebära en starkt konkurrenshämmad verksamhet, som hindrar oss att erbjuda tandvård på lika 

villkor. 

Karin Gunnars Heligren, Förvaltningschef, Folktandvården Dalarna 



Ackumulerat resultat i förhållande till budget (tkr) 

februari mars april maj juni juli auqusti september oktober november december 
2010 737 703 690 683 489 1476 1780 1839 1570 1038 792 
2011 224 76 15 -9 -335 734 1244 1402 959 482 549 
2012 298 165 139 109 -301 468 905 747 155 -446 -690 
2013 589 786 551 825 151 1361 1977 1999 1549 1266 1125 
2014 840 1385 1426 1133 1219 2562 3726 4355 3698 

3000 
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Nyanställda inom Folktandvården, Dalarna 

Namn Yrke Kl inik Datum 
Aorra Naji Tandläkare COR 2014-09-01 
Evangelia Mavrokoukoulaki Tandläkare Smedjebacken 2014-09-29 
Christin Liss Sandin Tandhygienist Gagnef 2014-10-03 
Judy General Gauffin Tandhygienist Borlänge sjukhus 2014-08-18 
Kristin Holmen Tandläkare Tjädern, Ludvika 2014-11-01 
Anna Pålsson Tandhygienist Särna 2014-09-01 
Stanislav Karnik Tandläkare Leksand 2014-09-29 
Sandra Wilhelmsson Tandläkare Bjursås 2014-11-17 
Fulvio Albrito Tandläkare Leksand 2014-11-01 



I Landstinget 
I DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning Datum 2014-12-02 Sida 1 ( 1) 
LD Tandvård 
Beställarenheten för tandvård 

Dnr 

Uppdnr 926 

Postadress 
Box 71 2 

791 29 Falun 

Redovisning av gemensamt internkontrollområde 2014. 

Ordförandens förslag 
1. Anta föreliggande redovisningar av genomförd internkontroll. 
2. Att redovisningen sker till Central förvaltning, Ekonomienheten. 

Sammanfattning 
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde 2014-04-07 om 
gemensamt internkontrollområde 2014 för alla nämnder och förvaltningar 
inom landstinget. Dnr LD14/00240. Redovisning skall ske till 
landstingsstyrelsen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Redovisning av utförd internkontroll på Tandvårdsförvaltningen. 
c) Skrivelse Internkontroll tandvårdsmaterial. 
d) Skrivelse Internkontroll sjukresor 
e) Redovisning av utförd internkontroll på Beställarenheten för tandvård. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

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

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

Uppföljning 
Sker på Central förvaltning, Ekonomienheten. 

' Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Kontakt 
023-490000 

Handläggare 

Folktandvarden.Kansli @L Tdalar 
Falun na.se 

Org.nr: 232100-0180 
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BILAGA K 

Intern kontrollplan 2014 
Folktandvården 

Gemensamt internkontrollområde 2014 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget 

Pos Process 

rutin/s slem 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
1G (SAM) 

Verkställighetsbeslut inom 
2G personalområdet 

Upphandling och avtal 

3G 

5G 

M Sjölund 

Kontrollmoment 

,/' •. • .. -·'.· 

Kontrollera att 
instruktioner för SAM följs 
i praktiken. 

Kontrollera att 
verkställighetsbesluten är 
kända i verksamheten 

Kontroll- t t' Il 11,·, .. r ~, 1 

!~\~ .. 
ansvar 

Personalchefer 

och att de följs Personalchefer 

Matcha Ekonomichefer 
leverantörsfakturor med 
de avtal som upphandlats 
i konkurrens(se 
avtalskatalog). Vid 
avvikelse ska kontrolleras 
om upphandling skett i 
konkurrens på annat sätt , 
utan medverkan från 
upphandlingsenehten. 
Avvikelser därefter 
rapporteras . Urval; 
produkt- och/eller 
tjänsteköpsområden som 
är av väsentlig betydelse 
för förvaltningen . 
I de all kontrollerna inte 
kan ske via BILD 
rapporter, får analys 
genomföras på annat 
sätt. 

'1'• Frekvens 

... 
'·• - . L-

- ,. 

stickprov 

Stickprov 

Stickprov 

Metod Rapporteras Rapportering .. 
,; •,c "'1;: 

'I senast till - "'.. 

2014-11 -29 Personaldirektör 

Enkät , kontroll 2014-11-29 Personaldirektör 

2014-11-29 Ekonomidirektör 

1 (1) 

F 

• UA = utan amärkning 

MA= med anmärkning 
troll utförd Resultat • Anmärkning Föreslagna/vidtagna Bilaga 
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respektive funktion bevakar 
dem och informerar inom sttt 

låg kännedom om område. 
verkställighetsbeslut 
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"1 Dokumenttitel 

11111111 Fo~~~X~!:den Internkontroll tandvårdsmaterial 

Klinik/Funktion/Process Utgåva Upprättad Sida (av) 
Ekonomifunktionen 1 2014-11-05 1 (1) 
!Tandvårdsförvaltningen 
Upprättad av Fastställd av 

Emelie Rapp Anna Rinstad 

Internkontroll avseende inköp av tandvårdsmaterial 

Bakgrund 
Enligt landstingets centrala beslut om internkontroll för 2014 har det beslutats att 
stickprovskontroll och efterlevnad av upphandlade leverantörer skall genomföras 
under året. Då inga avgränsningar kring kontrollens omfattning och genomförande 
har gjorts från centralt håll genomfördes dessa avgränsningar av oss inom 
tandvårdsförvaltningen till att titta på avtalstrohet av inköp av tandvårdsmaterial och 
det som konteras på kontot 5640. 

Urval 

En månads alla fakturor konterade på 5640, tandvårdsmaterial, kommer att stämmas 
av för att se om upphandlad leverantör använts. September månad kommer att 
utgöra urvalet och det gäller alla fakturor som gått via Raindance e-handelsportal och 
via IP Basware fakturasystem. En lista över dessa plockas ut via Raindance, det vill 
säga allt konterat kostnadsställe 77*** och konto 5640. Fakturorna sorterades per 
leverantör och stämdes därefter av mot ett dokument med Folktandvårdens avtal. 
Totalt antal fakturor per september var 372 stycken och antalet nyttjade leverantörer 
30. 

Resultat 
Resultatet visar på att av de totalt 372 stycken fakturorna som granskades saknades 
upphandlade leverantörer på 9 stycken fakturor vilket motsvarar en felmarginal på 
2,4%. Dessa 9 fakturor har ett totalt värde av 7 152,72 kr. Totalt belopp för samtliga 
fakturor är 1 276 615,57. Beloppet på fakturorna inköpa av annan leverantör 
motsvarar felmarginalen 0,56 % av det totala beloppet. 

Slutsats 
Vår bedömning är att våra kliniker i all väsentl ighet använder sig av upphandlade 
leverantörer och att uppvisad felmarginal ej är väsentlig. Vid vår analys så kan vi 
konstatera att inköpen kommer från olika kliniker och det är små inköp som det 
handlar om. Där av gör vi bedömningen att vi har hög följsamhet och köper 
tandvårdsmaterial från upphandlade leverantörer. Vår bedömning är att inga vidare 
åtgärder behövs göras. 

Tillhörande dokument 
Internkontroll 5640 urval (exel) 



=c Fo~~~X~~den 
Dokumenttitel 

Internkontroll sjukresor 

Klinik/Funktion/Process Utgåva Upprättad Sida (av) 
Ekonomifunktionen 1 2014-09-03 1 (1) 

Upprättad av Fastställd av 
Anna Rinstad Anna Rinstad 

Internkontroll (uppföljning avseende sj ukresor) ~t1, f 3-:) d 
Bakgrund ri D I Cf/ rJ o~ YO 
Folktandvårdens sjukresor tenderar att öka kraftigt mot tidigare år samtiäigt som 
tidigare ekonomichef och Tandvårdschef inte kan förstå att behovet av sjukresor till 
Tandvården skulle vara så stort som siffrorna visar. Där av beslut vi på 
ekonomifunktionen att tillsammans med Helpdesk utföra en internkontroll på om 
patienterna faktiskt har besökt kliniken. Internkontrollen utfördes av Mona Sirra. 

Urval 
Via utdrag från bokföringsordern som skickas centralt ifrån sorterades de personer ut 
som under en och samma månad hade använt sig av sjukresor ett flertal gånger för 
att besöka folktandvården (helpdesk som har t illgång till T 4 och journaler 
kontrollerade om besök hade gjorts). Ett fåtal personer som erhållit hög ersättning 
kontrollerades också. Totalt uNal var 24stycken personer och uNalsperiod mars och 
juni månad. 

Resultat 
Resultatet visar på att 12 av de personerna som testades inte hade varit på besök 
hos folktandvården. Utan dessa så exkluderar vi 3 personer som vi är tveksamma på 
om de går privat. Där av uppgick avvikelsen till 9 personer. Dividerar man 9/24 så får 
vi en felmarginal på 38% vilket vi anser vara för stor för att blunda för problemet. 
(resultatet finns sparat i internkontrollpärm ekonomifunktionen). 

Konsekvens 
Folktandvårdens ekonomiavdelning har på ekonomichefsmöte tagit upp 
problematiken kring resultatet av den interna kontrollen. Lars Johansson ansvarig för 
bland annat sjukresor har fått vetskap om problemet och funderar på att utföra 
ytterligare interna kontroller på hur rutinerna funderar samt utreda hur stor 
fusket/missbruket av systemet är. 





Intern kontrollplan 2014 Gemensamt internkontrollområde 2014 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget 
* UA = utan amärkning 19 Beställarenheten för tandvård 

Pos Process 

rutin/s stem 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
1G (SAM) 

Verkställighetsbeslut inom 
2G personalområdet 

Upphandling och avtal 

3G 

5G 

M Sjölund 

Kontrollmoment 

Kontrollera att 
instruktioner för SAM följs 

Kontroll-

ansvar 

i praktiken . Personalchefer 

Kontrollera att 
verkställighetsbesluten är 
kända i verksamheten 
och att de följs Personalchefer 

Matcha Ekonomichefer 
leverantörsfakturor med 
de avtal som upphandlats 
i konkurrens(se 
avtalskatalog). Vid 
avvikelse ska kontrolleras 
om upphandling skett i 
konkurrens på annat sätt , 
utan medverkan från 
upphandlingsenehten. 
Avvikelser därefter 
rapporteras . Urval; 
produkt- och/eller 
tjänsteköpsområden som 
är av väsentlig betydelse 
för förvaltningen . 
I de all kontrollerna inte 
kan ske via BILD 
rapporter, får analys 
genomföras på annat 
sätt. 

MA= med anmärkning 

stickprov 2014-11-29 Personaldirektör 

Stickprov Enkät , kontroll 2014-11 -29 Personaldirektör 

Stickprov 2014-11 -29 Ekonomidirektör 
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=c Fo~~x!r,den BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltning 
LD Tandvård 

Datum 2014-12-02 Sida 1 ( 1) 
Dnr LD14/03432 

Uppdnr 924 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden 

Ordförandens förslag 
1. Att under mandatperioden skall generell närvarorätt gälla för 

personalföreträdare med undantag av vad som sägs i 
Kommunallagen 7 kap. 10 §. 

2. Att som ordinarie representant för DTF/TT anmäla Birgitta 
Bondemark. 

3. Att som ersättande representant för DTF/TT anmäla Maja Vigren. 
4. Att som ordinarie representant för SRAT anmäla Helen Lindkvist. 

Sammanfattning 
Personalföreträdare för de anställda inom landstinget får, i den omfattning 
som anges i Kommunallagen 7 kap 9-13 §§närvara på tandvårdsnämndens 
sammanträden. 

Ny begäran har inkommit från DTF/TT och SRAT om vilken ny ordinarie och 
ny ersättare de önskar skall omfattas av organisationens närvarorätt. 

Tidigare beslut som representanter för Vision (Birgitta Elfving ordinarie och 
Camilla Eklund som ersättare) samt SRAT (Annika Morin som ersättare) 
kvarstår. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, ekonomi och finansiering, miljö, likabehandling, 
barnperspektiv, juridik, folkhälsa och uppföljning. 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Enligt Kommunallagens 7 kap. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

._...INI~ 

Kontakt 
023-490000 

-'1111111' 

Folktandvarden. Kansli@L T dalar 
na.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Engkvist Britt-Marie 

Sekreterare 
britt-marie.engkvist@ 
ltdalama.se 

023-49 08 38 



Jl"I Fo~~~!r,.den 
BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

TandvårdsföNaltning 
LD Tandvård 

Datum 2014-12-02 Sida 1 (1) 
Dnr LD14/03467 

Uppdnr 935 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Resursfördelning - Budget 2015 och investeringsplan 2015. 

Ordförandens förslag 
1. Anta föreliggande resursfördelning för driftsbudget 2015. 
2. Att medlen fördelas på respektive verksamhetsområde enligt förslag. 
3. Anta föreliggande investeringsplan för 2015. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har för tandvårdsnämnden anslagit 168 270 tkr för 
2015-års verksamhet samt 3 mkr som investeringsram. 

Föreligger förslag till resursfördelning av 2015-års landstingsersättning samt 
förslag till investeringsplan 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Fördelning av landstingsersättning - budget 
c) lnvesteringsplan 2015. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

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

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Ekonomiochfinan~ering 

Årets plan innebär en besparing och denna kommer att hanteras enligt 
uppgjord verksamhetsplan. 

Samverkan med fackliga organisationer 
MBA-förhandling har ägt rum 2014-11-20 utan erinran. 

Uppföljning 
Delårsrapporter och bokslut. 

Besöksadress 
Bergsskolegränd 8 A 

Falun 

._llllll
Kontakt 
023-490000 
Folktandvarden. Kansli@L T dalar 
na.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Gunnars-Heligren Karin 023-49 01 56 

Förvaltningschef 
karin.hellgren@ltdalama.se 
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LANDSTINGET DALARNA 
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FOLKTANDVÅRDEN BUDG ET 2015 DNRv.:y~( 'l( !h-1.l:P.!. ...... """ , 
tkr ;:i1'ti . .. ... µ .... l\.U J ..... (,,,(/ ...... ... 

Budget Budget 

Landstspecifika kostn . 2015 2014 

Interkommunala ersättn. 1600 1600 

Specialistutbildning 3000 2800 

Rekryterin g 3000 2000 

Tandsköterskeutbildningen 500 0 

Inskolning, Nyexade tandläkare/tandhygienister 3000 3100 

Resurscentra ( tdl ) 50 50 

Utomlänsvård 50 50 

Tolkkostnad ( Ftv I Privata tdl ) 2500 2000 

Sjukresor ( Ftv I Privata tdl ) 1500 1000 

Helgjour ( Atv Blg I Mora ) Förändring av helgjouren under 2015 1500 2000 

Resor barn 40 40 

Mobil klini k ( 4 enheter ) 500 460 

Hyror ( hyresersättn. över 900:-/kvm ) 9000 12000 

Fackliga kostnader 1500 1000 

Hälsofrämjande insatser/Företagshälsovård 1500 500 

Forskning ( FoU ) 500 550 

Kliniskt utveckl ingsarbete 2500 3000 

Samhällsodontologi /Vårdenheten 2000 2500 

Ledningssystem 100 0 

Sistahandsansvar 5350 5050 

Sjukhustandvård 3900 3800 

Tandvårdsnämnden 500 400 

Förvaltningskostnader ( Ftv kansli ) 7000 6000 

Kirurgi I odontologisk radiologi 7400 6700 

Jourverksamhet kirurgi 1000 1000 

Planeringsansvar I kvalitet 3000 3000 

Deltagande i centrala grupper samt Folktandvårdens övergripande projekt 2500 2200 

Miljöansvari g 300 300 

Utrustningsgruppen 150 100 

Gemensam personal 150 300 

EpiW ux 50 100 

IT- landstingsspecifi ka kostnader 1000 0 

Marknadsföring 600 400 

Summa 67240 64000 

Folktandv. Driftkostn. 

Områdesansvar Specialisttandvård 24800 24100 

Allmäntandvård 64900 65000 

Administrativt stöd ( Ftv kansli ) 6600 5000 

Avskrivningar och räntor (investerin gar) 0 50 

Frisktandvård 530 500 

It-kostnader Strategiska projekt 1000 3000 

Support digital rtg 200 300 

Oförutsedda kostnader 2180 

Gemensamma kostn. 3000 4000 

Summa 101030 104130 

Summa totalt 168270 168130 



2015 - 2019 lnvesteringsbehov 

olktandvården 
LAl'·'O~TINOET DAl.A~: t-ltll, 

2015- 2019 lnvesteringsbehov 

Reservation för förändringar som gör att investeringar antingen skjuta på framtiden eller tidigareläggs. 

2015 Investeringar 

Klinik Objekt lnköpsår Antal a pris Kostnad 

Rei nvesteri ng 
Utrustning 
Käkcentrum stol/unit 2005 2 240 000 480 000 
Hedemora stol/unit Ny 240 000 240 000 
Rättvik stol/unit 2000 5 240 000 1 200 000 
Insjön stol/unit 2000 240 000 240 000 

Inredning 
Norslund Beh rumsinredning 1988, 1994, 1997 6 90 000 540 000 
Hedemora Beh rumsinredning Ny 90 000 90 000 

Nyinvestering 
COR lntraoral scanner ? 

Akuta reinvesteringar Autoklaver, diskdesinfektorer, DAC,intraoral röntgen 210 000 

Summa 3 000 000 

Summa exkl moms 3 000 000 

1 (5) 

Reviderad 2014 11 08 

201411 08 

Anm Kommentarer 

Mycket dåliga fr Skogs bo 2012 
nytt rum 

Flyttas fr 2014 
nytt rum 
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3 000 000 Reservation för prisökningar 
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Landstinget 

Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Tandvårdsnämnden 

Beställarenheten för tandvård 
Beställarenheten för Tandvård 

Datum 2014-12-02 Sida 1 (1) 
Dnr LD14/03442 

Uppdnr 925 

Postadress 
Box 350 
783 27 Säter 

Budget 2015, Beställarenheten för tandvård 

Ordförandens förslag 
1. Anta föreliggande resursfördelning för driftsbudget 2015. 
2. Resursfördelningen för driftsbudget 2015 anmäls till 

landstingsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Landstingsfullmäktige har för tandvårdsnämnden anslagit 32 980 tkr för 
2015-års verksamhet. 

Föreligger förslag till resursfördelning av 2015-års landstingsersättning enl 
bilaga. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Beställarenheten för tandvård, budget 2015. 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Patientperspektiv, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, 
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö samt Samverkan med fackliga 
organisationer. 

Ovanstående perspektiv bedöms inte vara relevanta för ärendet. 

Ekonomi och finansiering 

Se budgetplan. 

Miljö 

Särskild plan finns. 

Uppföljning 
Delårsrapporter och bokslut. 

Besöksadress 
Skönvik 
Säter 

WllRllllllllil! '· .... 
Kontakt 
0225-49 42 11 
anna-kari. rynoson@ltdalama.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Rynoson Anna-Kari 023-49 42 11 
Förvaltn.chef 070-375 49 45 
anna-kari. rynoson@ltdalama.se 



BESTÄLLARENHETEN 
FÖR TANDVÅRD 
BUDGET2015 

INTAITTER 
Statsbidrag 
Landstingsbidrag 
Övrigt 
S:A INTÄKTER 

KOSTNADER 
Beställarspecifika kostnader 
Uppsökande munhälsobedömn. 

Munvårdsutbildning 
....,. .• r' I 

" 
Nödvändig tandv. 

\'Il .. • I.I: 
• ' .... ! 

Led i sjukdomsbeh. 

Tandvård funktionsnedsättning 

Utökat tandvårdsstöd 

Hjälpmedel 

S:a Beställarsp. kostnader 

Driftskostnader 

Personalkostnader 

Administrationskostnader 
Hyreskostnader 

IT-kostnader 
Övrigt 

Summa Driftskostnader 
S:A KOSTNADER 
RESULTA,T . 

y 
-10-23 

- inom landst 

- inom landst 

- inom landst 
- andra ltg och 
- priv vårdg 

- inom landst 
- andra ltg 
- priv vårdg 

- inom landst 
- andra ltg 
- priv vårdg 

- inom landst 
- andra ltg 
- priv vårdg 

- inom landst 

\~NK. 2014 -11- 0 5 

DNR.0..!~08..Y._Lf/J· · ··· 
SKA .. .... /. .... KOD ... ... ..... ....... . 

Budget Utfall Budget Budget 
2013 2013 2014 2015 

262 302 264 285 
29 040 28 930 32 870 32980 

29 302 29 232 33 134 33 265 

3 011 3 115 3 200 3500 
3011 3115 3200 3500 
1 000 1 013 1 000 1215 
1 000 1 013 1 000 1215 

10 576 11 628 11 300 12500 
114 

3 700 3 392 3 700 4000 
14276 15134 15000 16500 

4 712 4 710 5 200 5000 
16 

1 732 1 462 1 900 2000 
6 444 6 188 7100 7000 
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