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Kajsa Fredholm (V) 
Maja Gilbert Westholm (V) 
Katrin Lohed Söderman (V) 
Maud Nordfeldt Holmqvist (V) 
Kenneth Petersson (V) 
Cecilia Ronsten (V) 
Mursal Isa (MP) 
Anneli Qvicker (MP) 
Daniel Svedin (MP) §§ 49-73 
Jonas Asenius (MP) ersätter Daniel Sved in (MP) §§ 7 4-82 
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Ulrik Bergman (M) §§ 49-59 
Göran Forsen (M) ersätter Ulrik Bergman (M) §§ 60-82 
Crister Carlsson (M) deltar inte i § 61 p g a jäv 
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Christina Brunell (M) ersätter Hans Gleimar (M) 
Anna Granlund (M) §§ 49-59 
Caroline Willfox (M) ersätter Anna Granlund (M) §§ 60-82 
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Kerstin Marits (M) 
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Göran Forsen (M) ersätter Mikael Rosen (M) §§ 49-59 
Johan Thomasson (M) ersätter Mikael Rosen (M) §§ 60-82 
Gunilla Spjotgard (M) §§ 49-63, del av§ 64, §§65-66 
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Gunnel Söderberg (M) ersätter Gunilla Spjotgard (M) del av § 64 beslut, §§ 
67-82 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) 
Owe Ahlinder (C) 
Gunilla Berglund (C) 
Christina Bröms (C) 
Göran Engström (C) 
Maria Eriksson (C) §§ 49-59 
Torbjörn Ulriksen (C) ersätter Maria Eriksson (C) §§ 60-82 
Pär Kindlund (C) §§ 49-59 
Kerstin Kalin (C) ersätter Pär Kindlund (C) §§ 60-82 
Göte Persson (C) 
Lena Reyier (C) 
Annika Simm-Eriksson (C) 
Agneta Ängsås (C) 
Björn Hammarskjöld (DSP) 
Johnny Larsson (DSP) 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) 
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) §§ 49-55, § 57, del av§ 56, §§ 60-82 
Bo Brännström (L) §§ 49-63, del av§ 64, §§ 65-66 
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Anna Eling (L) ersätter Bo Brännström (L) del av § 64 beslut, §§ 67-82 
Eva Jonasson (L) 
Svante Parsjö Tegner (L) 
Katarina Gustavsson (KD) 
Torsten Larsson (KD) 
Birgitta Sacredeus (KD) deltar inte i § 61 p g a jäv 
Stefan Andersson (SD) §§ 49-59, inte närvarande§§ 60-82, ingen ersättare 
Martti Hopponen (SD) ersätter Roger Carlsson (SD) §§ 49-59 
Roger Carlsson (SD) inte närvarande §§ 60-82, ingen ersättare 
Anna Hagwall (-)inte närvarande, ingen ersättare 
Ann-Cathrin Löfwenhamn (-) §§ 49-59 inte närvarande §§ 60-82, ingen 
ersättare 
Jenny Nordahl (SD) 
Ann-Katrin Krainer (SD) ersätter Benny Rosengren (SD) i §§ 56-82, ingen 
ersättare i §§ 49-55 
Knut Scherman (SD) 
Madelene Vestin (SD) 
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1. Protokollet ska justeras av ordföranden samt ledamöterna Per 
Morelius (S) och Kjell Gustafsson (M) onsdag 21 juni kl 9.00 i 
landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 

§50 Parentation 
Ordföranden Bengt Lindström håller en parentation över avlidne ledamoten 
Vello Oprus (M): 

Sedan fullmäktige senast var samlat har ledamoten Vello Oprus från 
Borlänge avlidit. 
Vello har varit ordinarie ledamot i landstingsfullmäktige sedan april 2016 och 
ledamot i Hälso- och sjukvårdsberedningen i Borlänge sedan 2015. I sin 
hemkommun Borlänge var Vello ledamot i kommunfullmäktige och var 
ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden. Vello var en plikttrogen 
person som skötte sina uppdrag med både noggrannhet och hängivenhet. 
Hans engagemang var stort i sociala frågor. 

Vi hedrar hans minne med en stund i stillhet. 

§51 Information 
Landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke lämnar aktuell information 
om: 

o Kollektivtrafiken i Dalarna - Skatteväxling och huvudmannaskaps
förändring 2018. När beslut om skatteväxling och huvudmannaskaps
förändring fattats startar arbetet med att bygga upp organisationen 
för trafik och kollektivtrafikmyndigheten inom landstinget Dalarnas 
organisation. 
En särskild nämnd för kollektivtrafiken planeras att inrättas i 
Landstinget Dalarna fr o m 1 oktober 2017 - beslut vid 
landstingsfullmäktiges septembersammanträde. 

o Dalarnas kommuner och Region Dalarna har fått remiss om de 
tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att den 1 januari 2019 
få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i 
Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige - beslut vid 
landstingsfullmäktiges septembersammanträde. 
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Carl-Erik Nyström, ordförande för Landstingets revisorer, informerar om 
pågående granskningar och revisionsplan 2017 samt önskar fullmäktige en 
trevlig sommar. 
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Frågor, Interpellationer och motioner 

§52 Frågor 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Frågan godkänns. 
2. Svar på frågan lämnas senare under sammanträdet. 

A. L017/02238 
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Fråga från Kjell Gustafsson (M) angående incidenter på Falu lasarett 
avdelning 23 gällande stulna plånböcker 

Bilaga§ 52 

§53 Interpellationer 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Interpellationerna B-G godkänns. 
2. Svar på interpellationerna A och C-G lämnas senare under 

sammanträdet 
3. Svar på interpellationen B behandlas vid fullmäktiges 

septembersammanträde. 

A. L017/01286 
Interpellation från Svante Parsjö Tegner (L): Hur har vårdplatserna 
påverkats av personalbrist? 

Fullmäktige beslutade i april att svaret på interpellationen behandlas vid 
fullmäktiges junisammanträde. 

Bilaga§ 53 A 
B. L017/01736 
Interpel lation från Ulrik Bergman (M): Oalaflyget 

Bilaga§ 53 B 
C. L017/01953 
Interpellation från Torsten Larsson (KO): Vad gör landstingsledningen för att 
öka tillgängligheten till vården? 

Bilaga§ 53 C 
D. L017/01954 
Interpellation från Torsten Larsson (KO): Vad gör landstingsledningen för att 
minska personalomsättningen? 

Bilaga§ 53 0 
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Interpellation från Torsten Larsson (KO): Vad gör landstingsledningen för att 
minska sjukfrånvaron? 

Bilaga § 53 E 
F. LD17/02236 
Interpellation från Göte Persson (C): Hur marknadsförs Min vård? 

Bilaga§ 53 F 
G. LD17/02262 
Interpellation från Knut Scherman (SO) om tuberkulos 

Bilaga§ 53 G 

SIFFRORNA INOM PARENTES HÄNVISAR TILL 
BILAGESIDOR I HANDLINGARNA 

§54 Inkomna motioner from 25 april 2017 och redovisning av motioner 
som inte är färdigbehandlade 
(Bilaga sid 8-16, sid 329-330) 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Motionerna godkänns. 
2. Redovisningen läggs till handlingarna. 

A. LD17/01 604 
Motion från Birgitta Sacredeus (KO): Hyrläkare inget hållbart system
Varken för patient eller ekonomi 

B. LD17/01 717 
Motion från Katarina Gustavsson (KO): Utöka antalet platser på BB, öppna 
tredje planet på patienthotellet 

C. LD17/02158 
Motion från Katarina Gustavsson (KO) med flera: Sjuksköterskebrist i 
Dalarna kan lösas! 

D. LD17/02152 
Motion från Katarina Gustavsson (KO): Fokus på digitalisering och 
prioritering! 

E. LD17/02155 
Motion från Katarina Gustavsson (KO): Vaccinera barn mot mässling 
tidigare än idag 
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F. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej färdigbehandlade 
av fullmäktige 

Yttrande 
Birgitta Sacredeus och Katarina Gustavsson informerar om sina motioner. 
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1. Anmälda redovisningar, rapporter, beslut m m läggs till handlingarna. 

A. LD17/00359 
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2017-03-22, 2017-04-26 och 

2017-05-17 
Protokollen finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på 
Region Dalarnas hemsida www.regiondalarna.se 
http://www.regiondalarna.se 

B. LD17/01491 
Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk 
Luftambulans 2017-03-16 och 2017-04-28 

C. LD17/01640 
Länsstyrelsen beslut 2017-05-09 att ny ersättare för Thomas Foxegård (M) 
blir Nils-Åke Norman (M) from 20 apriltom 14 oktober 2018. 

Landstingsfullmäktiges ordförande har med hänvisning till vallagen 14 kap 
22 § begärt att länsstyrelsen gör en ny beräkning för ersättaren Thomas 
Foxegård (M) som flyttat från Dalarna. 

D. LD17/01655 
Redovisning av erhållet partistöd 2016 

E. LD17/02059 
Länsstyrelsens beslut 24 maj 2017 att ny ledamot efter Vello Oprus (M) blir 
Anna Granlund (M) from 15 maj 2017 tom 14 oktober 2018. 
Ny ersättare blir Robert Hellström (M). 
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

§56 Landstingsplan och budget 2018. Finansplan 2018-2020 
(Bilaga sid 17 -107 och 2 st särtryck) 
Diarienummer LD17/01587 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsplan 2018 inklusive finansplan 2018-2020 och budget 

2018, enligt bilaga b )*, fastställs. 
2. lnvesteringsram på 600 mkr för år 2018 fastställs. 
3. Partistöd 2018 beviljas med totalt 11 262 290 kr varav 10 procent 

utgör grundstöd. 

* Bilaga till Landstingsstyrelsens § 50 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsplan är en del av en rullande årsplanering och anger den 
övergripande inriktningen för Landstinget Dalarna under planperioden. Den 
binder samman landstingets övergripande vision Ett jämlikt Dalarna -
friskare och tryggare liv och strategiska mål med verksamhetens inriktning 
och omfattning samt ekonomiska förutsättningar. 

Satsningar inom områdena E-hälsa, vårdnära service, utbildningstjänster 
sjuksköterskor, medicinsk utveckling, ökade behov utvecklingsmedel för 
Närsjukvårdsinsatser utgör fokusområden i det fortsatta strategiska arbetet 
med åtgärdsplan för de avslutande stegen i struktur- och förändringsplan 
2018-19. 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Bilaga§ 56 A 

Yrkanden 

Gunnar Barke (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

Maja Gilbert Westholm (V), Mursal Isa (MP), Elin Noren (S), Agneta 
Andreasson-Bäck (S), Daniel Svedin (MP), Kajsa Fredholm (V), Kristina 
Svensson (S) och Suzanne Lazar (S) instämmer i Gunnar Barkes yrkande. 

Ulf Berg (M) yrkar bifall till Sjukvårdsalliansens (Moderaterna, Dalarnas 
Sjukvårdsparti, Liberalerna, Kristdemokraterna) dokument "Ny färdriktning 
för Landstinget Dalarna - Sjukvårdsalliansens budget och Landstingsplan år 
2018". 
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Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Bo Brännström (L), Birgitta Sacredeus (KD), 
Torsten Larsson (KD), Christer Carlsson (M), Svante Parsjö Tegner (L), 
Kjell Gustafsson (M), Björn Hammarskjöld (DSP), Charlotte Wiberg
Gudmundsson (M) och Katarina Gustavsson (KD instämmer i Ulf Bergs 
yrkande. 

Lena Reyier (C) yrkar bifall till Centerpartiets landstingsplan och budget 
2018-2020 - Den vardagsnära vården måste fungera. 
Vidare instämmer Lena Reyier i Gunnar Barke med fleras bifallsyrkande till 
finansplan 2018-2020 och budget 2018 och landstingsstyrelsens förslag i 
punkt 2. och 3. ovan. 
Göran Engström (C) och Christina Bräms (C) instämmer i Lena Reyiers 
yrkanden. 

Jenny Nordahl (SD) yrkar, med instämmande av Knut Scherman (SD), bifall 
till Sverigedemokraternas Budget 2018-2020 Landstinget Dalarna. 

Proposition och omröstning 

Ordförande Bengt Lindström redogör för de yrkanden som framställts och 
föreslår följande propositionsordning som fullmäktige godkänner: 
Först ställs de fyra förslagen till beslut i Landstingsstyrelsens punkt 1. ovan 
mot varandra. 
Härefter ställs proposition om bifall till eller avslag på landstingsstyrelsens 
förslag i punkt 2. och 3. ovan. 

Ordföranden frågar först: 
Bifaller fullmäktige Landstingsstyrelsens förslag? 
Bifaller fullmäktige Sjukvårdsalliansens dokument "Ny färdriktning för 
Landstinget Dalarna - Sjukvårdsalliansens budget och Landstingsplan år 
2018".? 
Bifaller fullmäktige Centerpartiets landstingsplan och budget 2018-2020 -
"Den vardagsnära vården måste fungera"? 
Bifaller fullmäktige Sverigedemokraternas Budget 2018-2020? 

Ordföranden finner att fullmäktige beslutar att bifalla Landstingsstyrelsens 
förslag. 

Omröstning begärs. 

För att få fram ett motförslag till landstingsstyrelsens förslag som är 
huvudförslag godkänner fullmäktige att ordföranden ställer kontraproposition 
på förslagen från Sjukvårdsalliansen, Centerpartiet och Sverigedemokra
terna 
och ordföranden finner att fullmäktige beslutar 
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att Sjukvårdsalliansens förslag ska ställas mot landstingsstyrelsens 
förslag. 

Omröstningen verkställs således enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej beslutar fullmäktige bifalla Ulf Berg med fleras bifallsyrkande till 
Sjukvårdsalliansens dokument "Ny färdriktning för Landstinget Dalarna -
Sjukvårdsalliansens budget och Landstingsplan år 2018". 

Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll. 
Bilaga§ 56 B 

Fullmäktige beslutar således med 40 ja-röster mot 28 nej-röster (13 
ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande) att bifalla 
landstingsstyrelsens förslag. 

Reservation 

Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas och Dalarnas 
sjukvårdspartis fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Centerpartiets fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Sverigedemokraternas fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag, 
skriftlig reservation från Jenny Nordahl (SD) Bilaga § 56 C 

Proposition, forts 

Ordföranden ställer härefter proposition på Landstingsstyrelsens förslag i punkt 2. 
2. lnvesteringsram på 600 mkr för år 2018 fastställs. 

och finner att fullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Landstingsstyrelsens förslag i punkt 3. 
3. Partistöd 2018 beviljas med totalt 11 262 290 kr varav 10 procent 

utgör grundstöd. 
och finner att fullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Beslut om revisionen 

Landstingsfullmäktiges presidium föreslår fullmäktige besluta att på 
driftbudgeten 2018 anvisa 6 000 tkr som ställs till revisorernas förfogande. 
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Fullmäktige beslutar att på driftbudgeten anvisa 6 000 tkr som ställs ti ll 
revisorernas förfogande. 

§57 Kulturinslag 

Malin Lagergren , chef för kultur- och bildningsförvaltningen , presenterar 
filmen "EN ANDRA CHANS - en dokumentär om allmän kurs vid Fornby 
skola". 

§58 Omdisponeringar inom budget 2017 

(Bilaga sid 108-115) 
Diarienummer LD17 /01588 

Landstingsfullmäktiges beslut 

1. Budget 2017 inom finansförvaltn ing omdisponeras enligt bilaga b*). 
2. Budget 2017 inom landstingets budget 2017 från finansförva ltning till 

hälso- och sjukvård omdisponeras enligt bilaga c*) . 

* Bilagor till Landstingsstyrelsens § 63 

Sammanfattning av ärendet 
Omdisponering av budget inom finansförvaltning 
I fullmäktiges budgetbeslut i november 2016 ingår Dalarnas andel 
statsbidrag av de så kallade välfärdsmiljarderna. Vid fastställande av budget 
ingick dessa i finansförvaltningens driftbudget. Vid senare slutlig fördelning 
enligt uppgift från Sveriges kommuner och landsting (SKL), fastställdes 
hantering som innebär uppdelning av medlen i dels som andel i den 
kommunalekonomiska utjämningen och dels som generellt statsbidrag. 
Därmed föreslås en omdisponering av dessa medel i budget 2017 med 85 
mkr från driftbudget till resultatbudget. 

Ianspråktagande av budgetutrymme från finansförvaltning till hälso- och 
sjukvård 

Inom Finansförvaltningen finns medel reserverade för 
omställningskostnader, övergripande ram samt för särskilt statsbidrag för 
asyl. Utrymme föreslås ianspråktas av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i 
form av ett temporärt omställningsanslag under 2017 enligt bilaga c. 

Hälso- och sjukvårdens prognostiserade obalans 2017, utgör tillsammans 
med struktur- och förändringsplanens avslutande steg 2018-2019, ett 
uppdrag till landstingsdirektör via den strategiska gruppen att forma och 
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föreslå åtgärder för beslut senast i samband med beslut om landstingsplan 
och budget 2018 i LF november. 

Yrkanden 

Gunnar Barke (S) yrkar, med instämmande av Ulf Berg (M) och Göran 
Engström (C), bifall till landstingsstyrelsens förs lag. 

§59 Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 18.20. Förhandlingarna 
återupptas tisdag 13 juni 2017, kl 09.00. 

§60 Kollektivtrafiken i Dalarna - Skatteväxling och 
huvudmannaskapsförändring 2018 
(Bilaga sid 116-1 81) 
Diarienummer LD17/00211 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstinget Dalarna begär tillsammans med kommunerna i Dalarnas 

län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget 
respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§förordningen (2004:881) om 
kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, 
höjs med 0,47 procentenheter för landstinget och sänks med 0,47 
procentenheter för kommunerna. 

2. Skatteväxlingen omfattar allmän ko llektivtrafik och färdtjänst. 
3. Ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget som regional 

kollektivtrafikmyndighet övertas av Landstinget Dalarna fr.o.m. 2018-
01-01. 

4. Avtal som beskriver ansvar och befogenheter, enligt bilaga b)*, 
godkänns. Övergångsregler gällande skatteväxlingsnivån skall 
tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget 2018 och 2019 enligt 
redovisad tabell i avtalet. 

5. Övertagande av ägande av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB och 
AB Transitio ska förberedas. 

6. Beslutspunkterna ovan gäller under förutsättning att samtliga 
kommunfullmäktige i Dalarna fattar likalydande beslut. 

* Bilaga till Landstingsstyrelsens § 51 

Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut i Region Dalarnas direktion 17 maj 2017 om skatteväxling 
gällande allmän regional kollektivtrafik och färdtjänst ska likalydande beslut 
fattas i landstingsfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i Dalarna. En 
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gemensam ansökan om skatteväxling hos regeringen ska lämnas senast 
den 30 september i år för att skatteväxling skall kunna ske 2018. 

I och med skatteväxlingen övertar landstinget ansvaret för regional 
kollektivtrafik samt uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 
2018-01-01. 

Ett avtal som beskriver ansvar och befogenheter har tagits fram mellan 
parterna och ingår i detta beslutsunderlag. övergångsregler gällande nivån 
på skatteväxlingen skall tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget 
under två år. 

Ett ändrat ägande av kollektivtrafikbolagen som Region Dalarna äger idag 
behöver också göras eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
måste äga de bolag som myndigheten avropar transporttjänster av. 

Yrkanden 

Maja Gilbert Westholm M yrkar, med instämmande av Torsten Larsson 
(KD), Göte Persson (C), Ulf Berg (M), Gunnar Barke (S), Jenny Nordahl 
(SD), Inga-Britt Kronnäs (S), Mursal Isa (MP) och Ingvar "Nille" Niilimaa 
(DSP), bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

Yttrande 

Lisbeth Mörk-Amnelius yttrar sig i ärendet. 

§61 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Svensk Luftambulans 
(Bilaga sid 182-213) 
Diarienummer LD17/01246 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansvarar för och driver 
ambulanshelikopterverksamheten och annan därtill anknuten verksamhet åt 
medlemmarna. Idag ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Värmland, 
Uppsala läns landsting och Västra Götalandsregionen i förbundet. 
Årsredovisningen omfattar kommunalförbundets verksamhet för år 2016. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. 
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De ledamöter i fullmäktige som ingår i direktionen för Kommunalförbundet 
Svensk Luftambulans anmäler jäv och deltar inte i beslutet: Gunnar Barke 
(S), Christer Carlsson (M), Elin Noren (S) och Birgitta Sacredeus (KO). 

§62 Utlåning till Svenskt Ambulansflyg och förändrad förbundsordning 
(Bilaga sid 214-233) 
Diarienummer LD17/00418 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Ny förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, enligt 

bilaga b)*, godkänns. 
2. Högst 17 400 000 kronor i 2015 års prisnivå, vilket motsvarar högst 

20 171 369 kronor i 2020 års prisnivå, lånas ut till Kommunalförbundet 
Svenskt Ambulansflyg (KSA) för finansiering av investering i 
ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när investeringen är 
fullgjord. 

3. En förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar 
motsvarande beslut. 

* Bilaga till Landstingsstyrelsens § 53 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har som uppgift att på 
medlemmarnas uppdrag bedriva ambulansflyg inom Sverige. Medlemmar är 
alla landsting i Sverige. Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA 
upphandlar och köper sex stycken flygplan . 

Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från 
medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt nedan. Kapitalkostnaden, det 
vill säga ränta och avskrivning , är en del av priset per flygtimme. 

Ingen ytterligare extern upplåning sker för Landstinget Dalarnas del utan 
beloppet tas från likvida medel. 

§63 Dalaflyget, borgen och kortfristig kredit 
(Bilaga sid 234-242) 
Diarienummer LD17/01386 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstinget Dalarna tillhandahåller kortfristig kreditmöjlighet på 2 mnkr 

till Dalaflyget, att nyttja vid tillfälliga likviditetsproblem. 
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2. Landstinget Dalarna tecknar generell solidarisk borgen om 10 mnkr 
jämte ränta och avgifter för bolagets samtliga förpliktelser vid 
upptagande av kredit, för investeringar/leasingavtal i enlighet med den 
av bolaget ingivna investeringsbudgeten. Bolaget ska i samband med 
årlig redovisning till ägarna också redovisa utnyttjad bergensram. 
Skuld skall amorteras så att den står i paritet till tillgångarnas 
restvärde. 

3. Beslutet under punkt 2 gäller under villkor att övriga ägare fattar 
motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalaflyget har behov av en kortfristig kredit utanför bergensramen, att 
användas vid tillfälliga likviditetsproblem. 

Dalaflyget har även behov av en bergensram på 10 mnkr för kommande 
investeringar. Bolagets ägare tecknar därför en generell solidarisk borgen 
om förslaget går igenom. 

Yrkanden 

Mursal Isa (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 
De ledamöter i fullmäktige som ingår i styrelsen för Dalaflyget anmäler jäv 
och deltar inte i beslutet: Gunnar Barke (S) och Kristina Svensson (S). 

§64 Miljöredovisning 2016 
(Bilaga sid 243-283) 
Diarienummer LD17 /01234 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Miljöredovisningen för 2016, enligt bilaga b)*, godkänns. 

*Bilaga till Landstingsstyrelsens § 55 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöredovisning 2016 är en uppföljning av Landstinget Dalarnas miljömål. 
Utgångspunkt för uppföljningen har varit Landstingsplanen, Landstingets 
miljöplan 2016-2020 samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Underlag till 
redovisningen har hämtats från verksamhetsgemensamma system samt 
rapporter från förvaltningarna. 
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Yrkanden 

Mursal Isa (MP) yrkar, med instämmande av Agneta Andreasson-Bäck (S), 
Agneta Ängsås (C) , Christina Bräms (C), Katarina Gustavsson (KO), Kerstin 
Lundh (MP), Inga-Britt Kronnäs (S) och Ingvar "Nille" Niilimaa, bifall till 
landstingsstyrelsens förslag . 

Yttranden 

Björn Hammarskjöld , Daniel Svedin och Lisbeth Mörk-Amnelius yttrar sig i 
ärendet. 
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Framställning utan föregående beredning 

§65 Landstinget Dalarnas miljöpris 
Landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke delar ut 

Landstinget Dalarnas Miljöpris 2017 
som tilldelats 

Yttre transporter inom Landstingsservice 

med följande motivering: 

Sida 21 (32) 

Transporter är ett av landstingets prioriterade miljöområden 
där vår verksamhet genererar stor klimatpåverkan. Under 
flertalet år har Yttre transporter jobbat aktivt med att ta 
fram en hållbar och ekonomiskt fördelaktig transportlösning 
för Landstinget Dalarnas totala behov. Ett nytt ruttupplägg 
har tagits fram där upplägget bygger på fasta turer och 
har till stor del handlat om att finna bästa möjliga balans 
mellan storlek av fordon och den godsvolym som behöver 
transporteras. Körningen har reducerats med nästan 20 °/o 
från 2013 till 2016 vilket minskat utsläppen av klimatpåverkande 
gaser samt minskat slitage på våra vägar. Utöver den 
miljömässiga nyttan har de årliga kostnaderna minskat 
med drygt 4 500 000 kr. 

Företrädare för Landstingsservice, Erland Grundberg och Conny Husberg, 
framför ett tack för priset. 

§66 Uppmärksammande av forskning och förbättringsarbeten inom 
Landstinget Dalarna 
LD17/01384 

Landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke och landstingsdirektör Karin 
Stikå Mjöberg redovisar projekt, forsknings- och förbättringsarbete som 
bidragit till utveckling av landstingets verksamhet. 

Bilaga§ 66 
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut, forts 

§67 Landstinget Dalarnas Cancerplan 2016-2018 
(Bilaga sid 284-295) 
Diarienummer LD16/01426 

Landstingsfullmäktiges beslut 

1. Landstingets Dalarnas Cancerplan 2016-2018, enligt bilaga b)*, 
godkänns. 

* Bilaga till Landstingsstyrelsens § 56 

Sammanfattning av ärendet 
RCC (Regionalt Cancercentrum) Uppsala/Örebro har i sin Cancerplan 
2016-2018 uttalat visionen "Regionalt samarbete för att minska insjuknandet 
i cancer och för en utvecklad cancervård med patienten i fokus". Visionen 
har konkretiserats i fem åtgärder. Landstinget Dalarnas Cancerplan 2016-
2018 är en handlingsplan för hur de olika aktiviteterna i cancerplanen ska 
genomföras utifrån fem prioriterade områden. 

Yrkanden 

Maja Gilbert Westholm (V) yrkar, med instämmande av Kjell Gustafsson 
(M), Göran Engström (C) och Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) , bifall till 
landstingsstyrelsens förslag. 

Yttranden 

Bertil Ström, Suzanne Lazar, Knut Scherman och Daniel Svedin yttrar sig i 
ärendet. 

§68 Avyttring hus 08, Biskopsgården, fastigheten Ludvika Läkaren 11 
(Bilaga sid 296-300) 
Diarienummer LD17/01406 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. En process påbörjas i syfte att avyttra hus 08, Biskopsgården, med 

tillhörande mark på fastigheten Ludvika Läkaren 11 . 
2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra processen och i 

sammanhanget träffa erforderliga överenskommelser. 
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Sammanfattning av ärendet 
Biskopsgården, hus 08, är en fristående byggnad vid Ludvika lasarett som 
uppfördes 1969 för sjukhem och genomgick en omfattande ROT-renovering 
1993-94. Byggnaden är belägen på fastigheten Ludvika Läkaren 11 och är 
tre våningar hög med tillhörande vindsvåning . Den totala uthyrbara arean 
uppgår till 5 034 kvadratmeter lokal area. 

§69 Förvärv av kommanditbolaget Dalklockan 6 med tillhörande fastighet. 
Ludvika Sunnansjö 240:1, Grangärde vårdcentral 

(Bilaga sid 301-304) 
Diarienummer LD17/01563 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Förhandlingar får upptas om förvärv av fastigheten Ludvika Sunnansjö 

240: 1, Grangärde vårdcentral, ägd via kommanditbolaget Dalklockan 
6. 

2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra processen och i 
sammanhanget träffa erforderliga överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
2001 genomförde landstinget en strategisk försäljning av ett antal 
sjukhemsfastigheter. Landstingsfastigheter har sedan dess arbetat vidare 
med Landstinget Dalarnas fastighetsinnehav i syfte att strategiskt och 
ekonomiskt optimera innehavet. 

Ägaren av fastigheten har erbjudit landstinget att förvärva fastigheten 
Ludvika Sunnansjö 240:1, Grangärde vårdcentral , via kommanditbolaget 
Dalklockan 6. 

§70 Försäljning av fastigheten Falun Häggen 24 
(Bilaga sid 305-308) 
Diarienummer LD17/01387 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. En process påbörjas i syfte att avyttra fastigheten Falun Häggen 24. 
2. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att genomföra processen och i 

sammanhanget träffa erforderliga överenskommelser. 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av genomförd genomlysning 2015 av al l 
landstingsverksamhet och med följd att specialpedagogiska enheten vid 
Hästberg i Falun upphört, föreslås försäljning av fastigheten Falun Häggen 
24. 
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§71 Uppföljning av biblioteksplan för biblioteksverksamheter inom 
Landstinget Dalarna 2016-2018 
(Bilaga sid 309-315) 
Diarienummer LD16/00148 

Landstingsfullmäktiges beslut 

Sida 24 (32) 

1. Redovisning av uppföljningen av biblioteksplanen, enligt bilaga a)*, 
godkänns. 

* Bilaga till Landstingsstyrelsens § 62 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige antog landstingets plan för biblioteksverksamheterna 
den 29 februari 2016. I samband med detta beslutade fullmäktige att 
uppföljningen av biblioteksplanen ska återredovisas till 
landstingsfullmäktige. Här redovisas uppföljningen. 

Yrkanden 

Mursal Isa (MP) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

§72 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Stärk tryggheten för de 
äldre vid hemgång · 
(Bilaga sid 316-320) 
Diarienummer LD17/00053 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion yrkar Birgitta Sacredeus (KD) att Landstinget Dalarna verkar för 
att underlätta hemgång för patienter från sjukhuset till det egna boendet 
genom att införa hemtagningsteam. Motionen föreslår att personal finns från 
att hemgången planeras, vid behov följer med i transporten hem, hjälper till 
vid ankomsten till bostaden, säkerställer att det finns mat, ordnar med 
läkemedel för de första dagarna och kanske gör en första anpassning av 
boendet. Man ser att hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den 
rehabilitering som behövs snabbt kommer igång. 

Regeringen föreslår i utredningen Trygg och effektiv utskrivning från sluten 
vård (SOU 2015:20) att hemgång planeras bättre och tidigare än idag. 
Landstinget Dalarna planerar en mängd åtgärder för att underlätta hemgång 
för patienter som vårdats på sjukhuset. Dessa åtgärder ska preciseras 
under året i en plan. Därmed finns det fog för att åtgärder och planläggning 
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för de problem och brister som motionären pekar på är aktuella nationellt 
och i landstinget. Eftersom landstinget redan arbetar med dessa frågor är 
motionen med vad som anförts besvarad. 

Yrkanden 

Elin Noren (S) yrkar, med instämmande av Lena Reyier (C), bifall till 
landstingsstyrelsens förslag. 

Yttrande 

Birgitta Sacredeus yttrar sig i ärendet. 

§73 Svar på motion från Gunilla Berglund (C): Gör Horndal till pilotprojekt 
för landsbygdsmedicin 
(Bilaga sid 321-326) 
Diarienummer LD15/02564 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Motionen återremitteras till landstingsstyrelsen för förtydligande av 

kostnaderna för att bifalla motionens åtgärder. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion från Gunilla Berglund (C) och Kerstin Kalin (C) föreslås att 
Horndal görs till ett pilotprojekt för landsbygdsmedicin mot bakgrund av att 
den sjukvård som svårt sjuka äldre behöver bör finnas lätt tillgängligt i 
närområdet. 

Landstinget har startat en utredning om närsjukvård för att utreda de frågor 
som motionen ställer. Denna utredning kommer att utvidga perspektivet och 
även utreda närliggande frågor, bl.a. hur mobila team kan ingå i 
verksamheten. Vidare utreds hur eHälsa kan utvecklas i landstinget. En 
digital vårdcentral har startat i januari i år som ett led i detta. Ytterligare 
eHälsosatsningar tillkommer successivt och kommer att på ett positivt sätt 
möta de krav som motionen ställer. 

Yrkanden 

Gunilla Berglund (C) yrkar, med instämmande av Elin Noren (S), bifall till 
landstingsstyrelsens förslag: Motionen bifalls. 

Christer Carlsson (M) yrkar att motionen ska återremitteras av ekonomiska 
skäl, kostnaderna för att bifalla motionen och dess förslag behöver 
förtydligas. 
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Jenny Nordahl (SO) instämmer i Christer Carlssons återremissyrkande med 
motivering att kostnaden för att bifalla åtgärderna i motionen måste 
redovisas. 

Birgitta Sacredeus (KO) instämmer i Christer Carlssons återremissyrkande. 
Om återremissyrkandet faller yrkar Birgitta Sacredeus avslag på motionen. 

Lisbeth Mörk-Amnelius instämmer i Christer Carlssons återremissyrkande 
med de motiveringar som Christer Carlsson och Jenny Nordahl framfört. 

Svante Parsjö Tegner (L) instämmer i Christer Carlssons 
återremissyrkande. 

Proposition och omröstning 

Ordförande Bengt Lindström föreslår följande propositionsordning som 
fullmäktige godkänner: 
Proposition ställs först på Christer Carlsson med fleras återremissyrkande 
eller om ärendet ska avgöras idag. 
Om fullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag ställs proposition på Gunilla 
Berglund med fleras bifallsyrkande till landstingsstyrelsens förslag att bifalla 
motionen mot Birgitta Sacredeus avslagsyrkande på motionen. 

Ordförande ställer proposition på Christer Carlsson med fleras 
återremissyrkande 
eller om ärendet ska avgöras idag och finner att fullmäktige beslutar 
att avgöra ärendet idag. 

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition : 
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej (minst 1/3 av 79 närvarande ledamöter krävs för att 
återremissyrkandet ska vinna = 27 st) beslutar fullmäktige bifalla Christer 
Carlsson med fleras återremissyrkande. 
Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll. 

Bilaga§ 73 

Fullmäktige beslutar således med 49 ja-röster mot 30 nej-röster (4 
ledamöter är frånvarande) att bifalla Christer Carlsson med fleras 
återremissyrkande. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 

Framställning utan föregående beredning 

§7 4 Valärenden 

LD17/01640 

Landstingsfullmäktiges beslut 
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1. Carina Källström (M) väljs som ersättare i Lokal Hälso- och 
sjukvårdsberedning, Norra Dalarna from 13 juni 2017 tom 2018-12-
31. 

Thomas Foxegård (M) avsäger sig i brev diariefört 19 april sitt uppdrag som 
ersättare i Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning, Norra Dalarna. 

Fullmäktige beslutade i april att Moderaterna nominerar ersättare i Lokal 
Hälso- och sjukvårdsberedning, Norra Dalarna vid fullmäktiges 
sammanträde 12-1 3 juni 2017. 

LD1 7/01747 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Maria Bergström (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Patientnämnden from 13 juni 2017. 
2. Ann-Marie Noren (L) väljs som ersättare i Patientnämnden. 
Mandatperioden är fr o m 14 juni 2017 t o m 2018-12-31. 

Maria Bergström (L) avsäger sig i mail 26 april sitt uppdrag som ersättare i 
Patientnämnden. 

LD17/01785 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Jan Olof Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 
för Leksands folkhögskola from 13 juni 2017. 
2. Bigitta Sahlberg (S) väljs som ledamot i styrelsen för Leksands 
folkhögskola. Mandatperioden är from 14 juni 2017 tom 2018-12-31. 

Jan Olof Karlsson (S) avsäger sig i brev 4 april sitt uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Leksands folkhögskola. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

LD17/01640 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Thomas Foxegård (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
landstingsfullmäktige from 20 april 2017. 

Sida 28 (32) 

Thomas Foxegård (M) har flyttat från Dalarna. Den 20 april 2017 begärde 
ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen och den 20 april utsågs 
Nils-Åke Norman (M) till ny ersättare. 

LD17/02059 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Ulrik Bergman (M) väljs som ledamot i Lokal Hälso- och 

sjukvårdsberedning , Borlänge from 13 juni 2017 tom 2018-12-31 

Eftersom Vello Oprus (M) avlidit måste fyllnadsval ske som ledamot i Lokal 
Hälso- och sjukvårdsberedning, Borlänge. 

LD17/02248 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Anna-Karin Andersson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kultur- och bildningsnämnden from 13 juni 2017. 
2. Centerpartiet nominerar ersättare i Kultur- och bildningsnämnden vid 
fullmäktiges septembersammanträde. 

Anna-Karin Andersson (C) avsäger sig i mail 30 maj sitt uppdrag som 
ersättare i Kultur- och bildningsnämnden eftersom hon fått utökat uppdrag 
inom Sveriges Hembygdsförbund . 

LD17/02407 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsfullmäktiges beslut 28 september 2015 i§ 88 att välja 

ledamöter till Förvaltningsrätten i Falun med mandatperiod 2016-
01-01 tom 2019-12-31 upphävs i den delen som avser valet av 
Lars Karlsson (S) som ledamot. 

2. Med mandatperiod from 2017-06-13 tom 2019-12-31 
komplettera valen till Förvaltningsrätten i Falun med 
Majsan Willen (S) Ledamot 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 Sida 29 (32) 

Fullmäktige beslutade 28 september 2015 i§ 88 att välja ledamöter till 
Förvaltningsrätten i Falun med mandatperiod 2016-01-01 tom 2019-12-31. 

Socialdemokraterna nominerade bl a Lars Karlsson. Eftersom 
socialdemokraterna inte hittar hans kontaktuppgifter föreslås i samråd med 
landstingets chefsjurist att fullmäktiges beslut att välja Lars Karlsson 
upphävs. 

§75 Svar på fråga från Kjell Gustafsson (M): angående incidenter på Falu 
lasarett avdelning 23 gällande stulna plånböcker 
(Se§ 52) 

LD17/02238 

Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på frågan. 

Sedan Kjell Gustafsson haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga frågan och svaret på denna till handlingarna. 

Bilaga§ 75 

§76 Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegner (L): Hur har 
vårdplatserna påverkats av personalbrist? 
(Se§ 53 A) 

LD17/01286 

Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på 
interpellationen. 

Bilaga§ 76 

Sedan Svante Parsjö Tegner, Maja Gilbert Westholm, Katarina Gustavsson, 
Björn Hammarskjöld , Kjell Persson och Maria Tapper haft ordet beslutar 
fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§77 Svar på interpellation från Torsten Larsson (KD): Vad gör 
landstingsledningen för att öka tillgängligheten till vården? 
(Se § 53 C) 

LD17/01953 
Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på interpellationen. 

Bilaga§ 77 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 Sida 30 (32) 

Sedan Torsten Larsson, Elin Noren, Göran Engström, Björn Hammarskjöld, 
Jonas Asenius och Christina Bräms haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§78 Svar på interpellation från Torsten Larsson (KD): Vad gör 
landstingsledningen för att minska personalomsättningen? 
(Se§ 53 D) 

LD17/01954 
Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på 
interpellationen. 

Bilaga§ 78 

Sedan Torsten Larsson och Maja Gilbert Westholm haft ordet beslutar 
fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§79 Svar på interpellation från Torsten Larsson (KO): Vad gör 
landstingsledningen för att minska sjukfrånvaron? 
(Se§ 53 E) 

LD17/01956 
Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på 
interpellationen. 

Bilaga§ 79 

Sedan Torsten Larsson, Maja Gilbert Westholm och Britt-Inger Remning 
haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§80 Svar på interpellation från Göte Persson (C): Hur marknadsförs Min 
vård? 
(Se§ 53 F) 

LD17/02236 
Landstingsrådet Gunnar Barke lämnar bifogat svar på interpellationen. 

Bilaga§ 80 

Sedan Göte Persson, Gunnar Barke och Bertil Ström haft ordet beslutar 
fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 

§81 Svar på interpellation från Knut Scherman (SO) om tuberkulos 
(Se§ 53 G) 

LD17/02262 
Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på interpellationen. 

Sida 31 (32) 

Bilaga§ 81 

Sedan Knut Scherman, Kerstin Marits, Kristina Svensson, Kerstin Lundh 
och Mursal Isa haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§82 Avslutning 

Ordförande Bengt Lindström förklarar fullmäktiges sammanträde för avslutat 
kl 15.35 och önskar fullmäktiges ledamöter en trevlig sommar. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-06-12 2017-06-13 

Protokollsjustering 2017-06-21 

Vid protokollet 

~-
Per Morelius (S) 
Justering 

-~~ 
Justering 

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

Sida 32 (32) 

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

Anslagstid: 2017-06-21 - 2017-07-14 

~ 
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LANDSTINGET DP.LARNA 
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~tnoderaterna 
INK. 2017 -q5- j ij 

DNR.JA.\l.l.~.i.~f?. ... . 
SKR. ...... .l... KOD .. .V.V. ..... ... . 

Dalarna 

Frågor ti ll Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Elin Noren 

Helgen den 19-21 maj 2017 skedde två incident på Falu lasarett avd 23, då patienter blev 
bestulna på sina plånböcker. Båda plånböckerna förvarades i de skåp som fanns i respektive 
rum. Skåpen gick inte att låsa. 

Är det van ligt fö rekommande att patienter blir bestu lna på sina värdesaker, under den tid de 

är inneliggande på våra lasarett? 

Kommer Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Elin Noren, att vidta åtgärda så att 
patienter i framtiden kan förvara sina värdesaker på ett säkert sätt? 

Kommer en översyn att göras för att ta reda på hur det förhål ler sig med låsbara skåp på 
övriga avdelningar och sjukhus i länet? 

~~ 
Kjell Gustafsson (M) 
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Interpellation till fullmäktige Landstinget Dalarna. 24 mars 2017 SKR ........ f.. ...... K 

Hur har vårdplatseroa påverkats av personalbrist? 

Av och till har vi ibland annat media kunnat läsa om stängda vårdplatser på grund av personalbrist. 
Det handlar bland annat om svårigheter att klara sommarens semesterperioder. (Vårdplatser har 
även stängts som en följd av politiska beslut.) 

Det vore intressant att fä en sammanställning av hur personalbrist har påverkat vårdplatser i en 
tabell med kommentarer från år 2015 och fram till idag. 

1.. På vilka avdelningar har vårdplatser varit stängda på grund av personalbrist (inklusive 
neddragningar under sommarperioden då semester infaller) 
Hur många platser har berörts per avdelning och under vilken tid har neddragningen varit? 

2. Vilka personalkategorier har inte kunnat rekryteras till de olika avdelningarna? 

3. Vilka konsekvenser har de stängda vårdplatserna tätt? 

4. Hur ser framtiden ut vad avser sommaren 2017 och på längre sikt vad gäller möjligheterna 
att rekrytera personal så att inte vårdplatser stängs? 

5. Vilka åtgärder planeras för att motverka personalbrist? 

Med vänlig hälsning . ----
C.... ,/) .2tt•,t " i( cc-...-(lA' 

.Jlf.lftf_;;::_~A.Y?jC) ~u'--i- -e'</ -

Svante Parsjö Tegner, Liberalerna 



· Interpellation till landstlngsstyrelsen ordförande 

Dalaflyget 

LANDSTINGET DALARNA 

INK. 2017 -04- 2 6 
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Dalaflyget drivs av AB Dalaflyget vilket är ett samägt bolag av Landstinget Dalarna 32 %, Borlänge 
kommun 34 %, Falu kommun 11% och Mora kommun 23 %. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att verka för flygets utveckling och därigenom främja den 
sociala och ekonomiska utvecklingen i Dalarna. 

Ändamålet är också att möjliggöra allmännyttiga tjänster vid utnyttjande av flygplatserna såsom 
exempelvis sjuktransporter, ambulansflyg och flyg vid organdonationer, räddningsinsatser·och annan 
samhällsberedskap för kriser och extraordinära händelser. 

Dalaflyget är ett av de bolag där landstinget står som delägare. 

Därför undrar jag: 

när och hur rapporterar Dalaflyget om sin bolagsstyrning och vad som förväntas mellan landstinget 
som delägare och utförande bolag? 

l!JV 
Ulrik Bergman 

Borlänge 2017-04-~0 
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LANDSTINGET DALARNA 

lNK. 2017 -05- D 8 
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2017-04-27 

Interpellation till berört landstingsråd 

Vad gör landstingsledningen för att öka tillgängligheten till vården? 

Vid Landstingsfullmäkt iges samm anträde 24 april behandlades årsredovisning av 2016 års 

verksamhet. Tillgängligheten till sjukvården har enligt sjukvården försämrats jämfört med 

2015 och var för 2016 enl igt nedanstående t abell : 

Måluppfyllelse för tillgänglighet 2016 (2015 års resultat inom parentes) 

Telefontillgänglighet inom primärvård kontakt samma dag 93% {92%) 

Läkarbesök inom primärvård besök inom 7 dagar 82% (87%) 

Fö rsta besök inom specia liserad vå rd inom 90 dagar 70% (74%) 

Operation/åtgärd inom specia liserad vård inom 90 dagar 73% (73%) 

Kommentarer 

Inom alla de fyra områdena har inte tillgängligheten sjunkit, men i medeltal är resultatet två 

procentenheten lägre. 

t tid igare årsredovisningar har ordet vårdgaran ti funnits med, men saknas i årsredovisningen 

för 2016. 

I andra redovisningar, t.ex inom personalområdet, görs jämförelser med föregående år. Det 

har inte gjorts i årsredovisningen avseende tillgängligheten till vården. 

I det fall måluppfyllelsen är 70% för besök inom specialiserad vård inom 90 dagar och 73% 

för operation/åtgärd inom specia liserad vård innebär det att för 30 respektive 27% nås int e 



målet/vårdgarantin. Det kan dä vara intressant att veta hur många som väntat riktigt länge, 

t.ex. över ett år. 

Eftersom jag in te fick några svar på de frågor jag ställde när årsredovisningen behandlades 

vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 24 april stä ller jag nedanstående frågor nu i denna 

interpellation. 

1. Varför används in te termen vårdgaranti i årsredovisningen för 2016? Kommer 

termen tillbaka i årsredovisningen för 2017? 

2. Varför görs inte jämförelse med föregående år av tillgängligheten i årsredovisningen 

för 2016? Kommer det att göras i årsredovisningen för 2017? 

3. Har det gjorts någon uppföljning av hur många som väntat länge på första besök 

inom specialiserad vård och på operation/åtgärd inom specialiserad vård? Vad visar i 

så fall den uppföljningen? 

4. Vilka åtgärder avser landstings ledningen vidta för att nå högre måluppfyllelse av 

tillgängligheten t ill sjukvården? 

;t;;v.i_,,t;,, ~ 
Torsten Larsson 

Kristdemokraterna 

-
-

-
-
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2017-04-27 

Interpellation till berört landstingsråd 

Vad gör landstingsledningen för att minska personalomsättningen? 

När årsredovisningen för 2016 behandlades vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 24 

april konstaterade jag att personalomsättningen fortfarande är hög i landst inget Dalarna och 

dessutom ökat jämfört med 2015 och ställde frågan om vilka åtgärder landstingsledning 

avser vidta med anledning av detta, men fick inget svar. 

Personalomsättningen har för några grupper utvecklats enligt följande: 

• Tandläkare 

• Tandsköterskor 

• Läkare 

• Sjuksköterskor 

3,6% (2014), 14,4% (2015) och 21,7% (2016) 

7,0% (2014), 9,4% (2015) och 12,2% (2016) 

6,3% (2014), 7,0% (2015) och 9,5% (2016) 

8,6% (2014), 9,2% (2015) och 10,0% (2016) 

• Undersköterskor 6,3% (2014), 7,0% (2015) och 9,6% (2016) 

• Rehab/förebyggande personal 8,5% (2014), 12,6% (2015) och 13,5% (2016) 

• Administration/ledning 

• Kultur och bildning 

4,8% (2014), 6,5% (2015) och 10,9% (2016) 

7,1% (2014), 13,3% (2015) och 13,5% (2016) 

En hög personalomsättning leder ofta till kvalitetsförluster och ökade kostnader. Därför kan 

det vara befogat att närmare studera orsakerna när personalomsättningen är hög och 

stigande samt ta fram åtgärder för att minska densamma. Det finns naturligtvis olika orsaker 

till den höga personalomsättningen, men den kan vara orsakad av brister i arbetsmiljön. 

Mot bakgrund av detta frågar jag: 

1. Har orsakerna till den höga personalomsättn ingen analyserats? Vad visade i så fall 

analysen? 

2. Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att minska persona lomsättningen? 



h~~ 
Torsten Larsson 

Kristdemokraterna 
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Interpellation till berört landstingsråd 

Vad gör landstingsledningen för att minska sjukfrånvaron? 

Av årsredovisningen för landstinget Dalarna för år 2016 framgår att sjukfrånvaron fortsätter 

att öka. 

För landstinget Dalarna totalt sett har sjukfrånvaron ökat från 4,8% av den totala arbetstiden 

år 2010 till 7,0% 2016 och det är en stadig ökning år från år. 

Hög sjukfrånvaro drabbar naturligtvis i första hand de sjuka, men leder även t ill 

kvalitetsför luster och ökade kostnader. Därför kan det vara befogat att närmare studera 

orsakerna till den höga sjukfrånvaron och ta fram åtgärder för att minska densamma. Det 

finns naturligtvis olika orsaker till en hög sjukfrånvaro, men den kan delvis vara orsakad av 

brister i arbetsmiljön. 

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde 24 april fick jag inga svar på mina frågor om 

åtgärder för att komma till rätta med problemet med de ökande sjukta len. Därav denna 

interpellation. 

Frågor: 

1. Har orsakerna ti ll den höga sjukfrånvaron analyserats? Vad visade i så fall analysen? 

2. Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att minska sjukfrånvaron? 

~h .~ 
Torsten Larsson 

Kristdemokraterna 
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Centerpartiet 

Interpellation till 
landstingsstyrelsens ordförande 

Hur marknadsförs Min vård? 

LANDSTINGET DALARNA 

INK. 2017 -05- 3 0 
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Landstinget Dalarnas digitala vårdcentral Min vård har nu varit igång 
sedan i slutet av januari. De flesta av besökarna behöver inte slussas 
vidare till en vårdcentral för ytterligare behandling . Om fä rre människor 
behöver uppsöka en vårdcentral innebär det att det går snabbare för dem 
som verkligen måste få en tid hos till exempel en läkare eller 
distriktssköterska. Med Min vård blir det dessutom färre resor och större 
valmöjlighet för patienten. 

För att öka användandet av Min vård måste invånarna i Dalarna få 
vetskap om möjligheten att besöka läkare och sjukgymnast via mobil, 
platta eller dator. Just nu marknadsförs flera andra digitala vårdcentraler i 
olika medier men Min vå rd lyser med sin frånvaro. 

Mot bakgrund av detta ställer jag frågan: 

Hur har Min vård marknadsförts hittills? 

Hur kommer Min vård att marknadsföras så att invånarna i Dalarna blir 
medveten om den? 

a 2017-05-30 

Göte Persson 
Ledamot i Landstingsfullmäktige för Centerpartiet 
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Falun 2017-05-31 

Interpellation. 

Att: Ordförande i Hälso och sjukvårdsnämnden Elin Noren 

Subj: Tuberkulos. 

Cause: Under 2015 anmäldes totalt 835 nya fall av tuberkulos i Sverige. 
Detta är en ökning med 22 procentjämfört med året innan. Enligt en artikel i Dagens Nyheter 
2016-02-28 så är 90 procent av de som har tuberkulos födda i ett annat land än i Sverige. 

Tuberkulos är en luftburen sjukdom med procentuellt hög dödlighet om behandling sätts in 
för sent. 

Med anledning av den kraftigt ökade smittorisken för tuberkulos, önskar vi få reda på hur 
många registrerade fall det finns i Dalarna, samt vilka åtgärder som hittills är genomförda. 
Finns det förebyggande åtgärder för vård inplanerade för framtiden? 

Sverigedemokraternas Landstingsgrupp genom 

Knut C. A. Scherman SD 



Landstingsfullmäktige 12 juni 2017 

Lägesrapport 2017 

Samhällsekonomisk prognos 2018 och framåt 

~3qgstingsplan och budget 2018, finansplan 2018· 

Vårändringsbudget 2017, 
kommande satsningar i BP18? 

- Regeringen ~nomro116dan tidigare en s1or nktad utsning på psykisk hälsa mod 
särskilt fokus på barn och unga, r1anwt genom Insats.er I kommuner oeh 
landsting Behovet '111 ttg41der 41 fortsatt stolt For 1tt h1n1era &ituallOnen f6r~r 
regeringen I ptopot.ltlontn V4randri"lgsbudget f0t 2017 an 100 ml}oner ktonortiltors 
Regttmgen anser att det behOW ytterlgate MgarcS. Inom detta område och~ au 
ä:efkomma I denN friiga i budgetpropoSltionen fOI 2018 

• s.tuaoon.nlnom törfossnlngsvården ..., _ _,-..,pa eu.atme< 
anstrangt lage For au hantera sdua?Jonen OCh for aa fOtblnra k'MnoB ha!sa 101estif 
regeringen 1 propos:tiOnen VlJrä.ndnngsbudgttfOr 2017 att ytterlgare en halv mlJatd 
kronof till'ora linds.tingen. Regeringen anw au det btl'IOYI ~erlgare åtgarder Inom detta 
omrade och avser att återkomma i denna fråga I budgetpropositionen for 2018 

- Patient.miljard 20187 Fok-.enskom-.?T.,.ommandafinamlering? 
('Olcade OlglnglghOI""' - sa!SMgan) 

Sammanfattning, lägesrapport maj 201 7 

Resultat efter maj +125 mkr {+43 mkr 2016). 
Låg Okningstakt nettokostnader (3.5%) 
Driftsunderskott I HS odl för kollektivtrafik. 
Kompletterande ätgarrJer och omstallningsbidrag till HS 
Okade skatteintåkter, statsbidrag asyl stär1<er finansiering. 
Fortsatt star1< och stabil likviditet. 
Investeringar på ca 465 mkr (budget 562 mkr) beräknas genomföras 2017. 
Samlad prognos tör 2017 pekar mot ett resultat på 171 mkr dvs I nivå med 
budgeterat mål. (Månadsrapport ap ril anmäld Ls 2915) 

Inklusive varrJering av nytt avtal takemedel och satsningar i värandringsbudget, 
torstarf<s bedomning om att nå det budgeterade resultat 2017. Definitiv 
varrJering i detärsbokstut (per juni). 

Lägesrapport ekonomi 2017 

Nationell utblick, 
avtal läkemedel (förmånen) 

Avtal träffat för 2017, men principer står fast även för 
2018 och 2019. 

Socialstyrelsen prognosbedömningar utgör bas för avtalets ekonomiska 
delar. För kommande år det Sos hOstprognos som är 'index". 

Oförändrad v1nst·lfMustdelningsmodell. +I· 3% och 50% på 
överskjutande de. 70% av Hepatit·C ingår. 

Ökning med 2 mdr brutto jämfört 2017 minus 30% {ca 0,3 mdr) av 
rabatter som respektive landsting får kopplat till överenskommelsen om 
ordnat införande. För 2018·19 är statens andel 40% av rabatter. 

För landstingets del beräknas avtalet innebära ca 770 mkr vilket 
motsvarar ca 45 mkr mer än 2016 och jämförl budget 2017. 

Samhällsekonomisk prognos 2018 och 
framåt. 
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Sverige har en stark ekonomi 

- Högkonjunktur 

- Starka offentliga finanser 

- Hög sysselsättningsgrad 

- Få personer I ersättningssyslemen 

mmmme.dm 
. ... •6 3.7 3.S 3.'5 22.0 
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Kostnader per invånare och ålder 
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Investeringar och finansieringsbehov, landsting 
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Kommunerna och landstingen möter en 
stor demografisk utmaning 

·mnn.-~~.-,prnwsl«.Supptyta~om•~ 
r-...lnc:rmlllktdilggiw l .... medgocl~~. Pignrdrtdlaa~ 
bedOrra He ~In I prognoHn wra tJHddlg fOf mtt ~det d9n'IClgrat~ betingade 
~IM.t:et at p-OQl"IOlf*lodln. 

Gap som växer till 40 mdkr 2020 
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" 
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... 
.. ., 

Landstingsfullmäktige 12 juni 2017 

Ekonomisk strategi -"vägen vidare". 
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Landstingsplan och budget 2018, finansplan 
2018-2020 
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Grundförutsättningar, struktur- och 
förändringsplan 2015-2019 

• Struktur- och förändringsplanen omfattar hela Landstinget Dalarna 

• Landstingets alla verksamheter ska rymmas och utvecklas inom 
tillgänglig ekonomisk ram 

• Målet är en patientsäker, högkvalitativ och hållbar vård nu och i 
framtiden 

• Hälso- och sjukvården behöver förändras i takt med den medicinska 
utvecklingen 

• Våra medarbetare ska ha en hållbar och bra arbetsmiljö 

Förutsättningar och strategi 2018-2020 

SKL planeringsförutsättningar 

Struktur och förändringsplan (långsiktigt hållbart) 

Ökade behov 
Landstingsplan och budget 

Planering och styrning 

Prioriteringar och nytt arbetssätt 

Krav på effektiviseringar 

Regionbildning 

Strategi "Vägen 
vidare" 2018-2020 

SFP 4 och 5 s k• LAJ\Qslktigt hAlltH.rt b idra till 

-~--

blltqlo·---~........,,., .. .... 
~"'""''-"""'"' =,::::· 

FRAMOANCSFAKTORER ~·-·- ···· "- -···-111•--=--· --~ 
I::=:---·-· I 
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Sammanfattning av effekter av struktur och 
förändringsplan 2015-2016, god måluppfyllelse 

• ~'n8e~:~i~ka forsamringa1 av kvaliteten varken utihån kvalitetSlegister eller 

• Lägre kostnader 
• I stot1 bibehållen produkUon 
• lönelednnde 1 de stör1e yYkeshtegoriema 
• I stort "1gen försånui1g rOlande sjukfrånvaron 

• ~gg,~~Yf~,~~~nlperspoktiv ·> Bibehållen eller bättro kvalitet med lägro kostnad -

• ~~~~~~~t;~\;sgi'1arporspektiv-> Oförandrad sjukfrånvaro och IOneledande i de slOue 

• Hantering ov externa faktorer vid sidan av SFP har hanteras under ordnade former 
• Asyl - en extra kommui 
• Re~ytomg - Srrst ncm viss tPetskompei.ns 

• ~a~r:~a0v:~~r:~uJ~rksamhetsnivå fOreliQger na1u1ligen och därutöver upplevs 1 flera 

Landstingsplan 2018 (-2020) 

Vision "Ett jäm likt Dalarna - för friskare och tryggare liv". 

Prioriteringar 
Jämlikhet 
• Landstingets verksamhete r skaQ a1bela sars)oll mod att idenllflera, utjämna och 

förebygga ojam~khoteri hälsa, samt kompensera för do skillnader som existerar. 
M eda rbcta re 
• Londstinget Dalarna ska vara en attraktiv arbetsgivare som i huvudsak bemannas med 

egen anstaUd personal. Behovet av inhYJd personalskall minimera.Alla medarbetares 
kompetenser ska tar till vara och utvecklas. 

Ekonomi 
Landstinget Dalarna ska ha en långsiktigt hålltxir okonorri och verksamheter som ryms 
Inom tillg:lngliga ekonomiska ramar, fOr att klara fmmtidens medicinska och tekniska 
utveckling. Detta ska göras på ett sålt som samtidigt säkerställer patientsåker vård, 

Ekonomisk strategi 2018-2020 "vägen vidare", forts _ 
Uppdrag; 

Framtidens nära vården (och konsekvenser för övrig HS) 
Prioriteringar och förändrat uppdrag. 
Produktivitet och effektivitet (HS) omvärldsanalys. 

Fler uppdrag formuleras successivt. 

Uppdrag skall besvaras under september och utgöra grund för 
planerings- och budgetförutsättningar 2018 -2020 (LF nov.) 
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Uppdragen - En schematisk bild 

• Lång transformation 
• NNV (leverans 15/9) 
• D1g1tahsering 

• Kortsiktigtförändring, 2018, som 
är långsiktigt hållbar 

• ~Pa~n!fuW,~~~~~~d{ghuppdrag -

• ProduktiviteVEffektivitet 

Om ekonomi/Verl<samhet Inte 
år i harmoni-> 

• Effektivisering 
• Förändrat uppdrag 
• FOråndrad resursanokemg 

..,..,. . 

Budget 2018, finansplan 2018-2020 
I budget 2018 ingår.!!!1§..effekter av följande 

Refonner och satsningar i regeringens vårprop/-ändringsbudget 
Nytt avtal lakemedel 
SkattevaxJ111g kollektivtrafik 
Ovan konkretiseras och inkluderas I budgetbeslut LF nov. 

Utgångspunkt for värdenng av skatteunder1ag, statsbidrag, mm. år SKL prognos 
per apnl 2017 

Finansiella mål, budget 2018, finansplan 2018-2020 

----- --m 1 ''" "" "" "" ,_..., 
,.,,,.,......,...,...,.., 

'" m m "' ... 
....., ..,.,,,.,.,_._ ............ ,.. ............ ,.._.. .... ~., ..... -......... ._. 

" ~· u u ,, 
, ................ ~ ... 
~-"'~~a,.,._. 
----....~ .. m ... '" "' "" • 1 

~- ...... ~- " n .., ,,. 
.......,_.. ....... "'"'*"' ... 1' ... 11" - ,,,. 
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Strategy map 

r 

Nya nära vå~ --t ~vare arbetssätt --t 

l>l lltl•-'• • · ~ 

En högkvalitativ och 
patientsäker vård 
Jämlik hälsa i 
befolkningen 
En attraktiv 
arbetsplats 
Ekonomiskt hållbarhet 

Ekonomiska förutsättningar, budget 2018, finansplan 
2018-2020 

2015 2016 2017 2011 2019 2020 

8.NP ') 39 32 29 22 1 6 1" 

Srn•IU~t.m") 1 0 19 15 O,J 00 00 

R•iatrt •rbetWO..n.t, l"IYi '" •• •• •• •• 6.7 

Ko~~KPI 00 1 0 1.1 

Red..U~Mlil 2.1 ,,, 10 

Plan för återställande av ack underskott 
(balanskravet) 

8obl:I Bobl:l"'9>o1hd;llM;ot ... 1111 
llll ltll 2111 lttl lttl !'l11 llll 

k'!!sltdll fil 111 m m !I) 111 !Cl 

kt!!Måtrl!llr!lnl lll 111 m m m 111 !Cl 

km:am11il;l! ln~ 111 m m m !Il IOi 
låråtlttml.'1' .J9! ./21 -l! -l! Ul !I lll 

Ålerstl.11.ande ev understoa bertknn lk• undtf 201 a. inom balanskrlwtl J 6rs g rins, 
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Budget 2018, samlad ram för senare fördelning. 

I beslut om budget 2018 LF juni hålls en samlad 
ekonomisk ram rör följande faktorer: 

LOne· och prisökningar, prel 2,5% årligen under planperioden. 
A1gärder inom ram för struktur och forandringsplanen, 77 mk.r 
2018 respektive 2019. 
Kollekllvtrafiken I avvaktan på beslut om förändrat 
huvudmannaskap och skatteväxling. 
Utrymmen för n6dvåndiga satsningar och reformer samt ökade 
behov 
Eventuella effekter av foråndrade uppdrag for förvallningama. 

I samband med beslut om budget 2018 i LF nov bryts 
samlad ekonomisk ram ned till respektive förvaltning. 

Budget 2018, omställningskostnader 
Struktur och förändringsplanen ställer krav på särskilt 
utrymme för omställningskostnader, dels för att 
hantera tillkommande krav på effektiviseringar men 
även för att hantera kvarvarande 
omställningskostnader som en konsekvens av 
genomförda åtgärder. 

För 201 8 upptas 20 mkr för omställningskostnader. 

För 2019-2020 upptas ingen särskild ram, eventuella 
omställningskostnader omdisponeras via buffert 

Budget 2018, pensionskostnader mm 

,.~~ ... _,,_,._..... ... ....,. - ·- _ .. .... ,. .. ,.,, 
"'" "'" 

p COW .. .at'IUa~oeft ..._... ___ ~) ... ... OC1 "' 
.-.... .. """'°"* ..., Mt'tk*I.,,..... 

"" "00 JU7 ,.,. ·-· - ... , .... nu .... 
PensloMkostneder berl.knu Okl med 36% under ptanperioden. 

..... ,.,. 

I 017 

)fU 

.... 

Budget 2018, satsningar och reformer. 

Följande satsningar ingår i den fortsatta planeringen inför 
2018: 

Vårdnäraservice, pilotverksamheter 
Fonsatta E-hälso satsningar 
Utbildningstjanster SSK 
Utvecklingsmedel närsjukvårdssatsnlngar 
Medicinsk utveckling och Okade behov 

Definitiva beslut tas först i samband med beslut om budget 
2018 LF nov. 

Budget 2018, riktade statsbidrag 

Professionsmiljard 28mkr 

• Sjukskrivning/rehab 25mkr 

• psykisk ohälsa 11 mkr 

cancervård 12 mkr 

kvinnosiukvård 14 mkr 

Kostnader 66mkr 

(Patient-miliard?) 

OfOllndrod bedOmning budget 201Sjlml0<120 t 7. 

Investeringar 2018-2020 .......... ., ...... ,,,.... ""' 
:tlt Jltl - ...... 

"'' l't'll "" .,. ,.__."~ 1rr- uo m~ 
n-~ uon 
................ tlOiJ 

, ...... ' s 
......... "° ' 
0.. ..... ...........,.. » 
~ s 10 
a.. ............. ~ -----.-e.o.o-..... ,,. 
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Sammanfattning 
Budget 2018, finansplan 2018-2020 

Fortsatt god uppfyllelse av struktur och f6r<Jndringsplan och effekt av 
ny planerings· och styrmodell skapar förutsättningar för: 

• En stabil ekonomisk plan under planperioden 

• Självfinansierande utrymmen för. 
• Noctvandiga Investeringar 
• Pensions.Ataganden 
• N6dvandigu satsningar och rcformo1 

• VtSS ekon~k kapacitet for att klara Okade framtida behov 

• Långsiktigt hållbar ekonomi 

Tack för uppmärksamheten! 

Frågor? 

Peter Hansson 

Ekonomidirektor 

2017-06-14 
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Voteringslista nr. 1 
upprättad vid Landstingsfullmäktige Dalarna 

sammanträde den 12 juni 2017 klockan 17:48:14. 

Bt~a tf&SbB 

9 Landstingsplan och budget 2018. Finansplan 2018-2020 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

1 Mikael Rosen (M) Alla Göran Forsen X 
2 Christer Carlsson (M) Alla X 
3 Kjell Gustafsson (M) Alla X 
4 Gunilla Franklin (M) Alla X 
5 Agneta Angsås (C) Alla X 
6 Göte Persson (C) Alla X 
7 Svante Parsjö Tegner (L) Alla X -- - --~-

8 Katarina Gustavsson (KD) Alla X 
9 Inga-Britt Kronnäs (S) Alla X 
10 Kjell Persson (S) Alla 1 X 
11 Suzanne Lazar (S) Alla X 
12 Per Helin (S) Alla X 

-13 · Tina Fagerström (S) Alla Majsan Willen X 
14 Maja Gilbert Westholm (V) Alla X 
15 Daniel Svedin (MP) Alla X 
16 Madelene Westin (SD) Alla -- ---

X 
17 Johnny Larsson (DSP Alla ·-·x ·-
18 Anna Granlund (M) Alla X 
19 Pär Sixtensson (M) Alla X 
20 Ulrik Bergman (M) Alla X 
21 Lena Reyier (C) Alla X 

·-22 Kristina Svensson (S) Alla X 
23 Bengt lindström (S) Alla X 
24 Camilla Andersson (S) Alla X 
25 Per Morelius (S) Alla x- --

--
26 Bertil Ström (S) Alla X 
27 Maud Nordfeldt Holmqvist (V) Alla X 
28 Mursal Isa (MP) Alla X 
29 Stefan Andersson (SD) Alla X 
30 Knut Scherman (SD) Alla X -31 Ulf Berg (M) Alla 1 X l 
32 Britt-Inger Remning (M) Alla - i-X 

33 Gunilla Berglund (C) Alla X 
.34"" O we Ahlinder (C) Alla - -x 
35 Bo Brännström (L) Alla X 
36 Per-Inge Nyberg (S) Alla X 
37 Agneta Andreasson-Bäck 

- (S) Alla ··x-
-38 Sören Aspgren (S) Alla X I 

39 Lilian Palm (S) Alla X I 40 Jan Stagenmark (S) Alla X 
41 Ann-Britt GrOnewald (S) Alla Kajsa-Lena Fagerstr~ X 
42 Kenneth Petersson (V) Alla X ----43 Jenny Nordahl (SD) Alla X 

··- -
44 Anna Hagwall (-) Alla X 
45 Björn Hammarskjöld (DSP Alla X 
46 Håkan Frank-- (M) Alla X 
~ ~åkan Berggren (M) Alla X 
48 Hans Gleimar (M) Alla Christina Brunell X 
49 Göran Engström - (C) Alla - X 
50 Elin Noren Alla 

-- X 
·-

(S) 
Transport: 23 19 7 1 

- -~ 

Sida 1 av2 
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Forts. voteringslista nr. 1 Regionfullmäk 4 

Transport: 23 19 7 1 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

51 Ivan Eriksson (S) Alla X 
52 Anna-Lena Andersson (S) Alla X 
53 lngmar Hellström (S) Alla X 
54 Cecilia Persson Ronsten (V) Alla X 
55 Kerstin Lundh (MP) Alla X 
56 Benny Rosengren (SO) Alla Ann-Katrin Krainer X 
57 Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Alla X 
58 Kerstin Marits (M) Alla X 
59 Stefan J Eriksson (M) Alla Asa Björklund X 
60 Annika Simm-Eriksson (C) Alla X 
61 Pär Kindlund (C) Alla X 
62 Eva Jonasson (L) Alla X 
63 Torsten Larsson (KO) Alla X 
64 Britt-Marie Essell (S) Alla X 
65 Liv Lunde Andersson (S) Alla X 
66 Robert Hagström (S) Alla -- X 
67 Irene Hornman (S) Alla Kent Oahlquist X 
68 Nall Lars-Göran Andersson (S) Alla X 
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla X 
70 Anneli Qvicker (MP) Alla X 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla X 
72 Lisbeth Mörk-Amnelius (OSP Alla X 
73 Gunilla Spjotgard (M) Alla X 
74 Christina Bröms (C) Alla X 
75 Maria Eriksson (C) Alla X 
76 Birgitta Sacredeus (KO) Alla X 
77 Gunnar Barke (S) Alla X 
78 Bigitta Sahlberg (S) Alla X 
79 Maria Tapper (S) Alla X 
80 Per Göransson (S) Alla X 
81 Kajsa Fredholm (V) Alla X 
82 Roger Carlsson (SO) Alla Martti Hopponen X 
83 Ingvar Nille Niilimaa (OSP Alla X 

SUMMA: 40 28 13 2 

Att rösterna sålunda avgivits intygar: 
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Reservation för punkt 9 på fullmäktigemöte 2017-06-12+13 

Vi reserverar oss mot beslut i förmån för eget förslag. 



Uppmärksammande av 
utvecklingsarbeten 

2017 

LANDSTINGET DALARNAS 
MILJÖPRIS 2017 

Yttre transporter 
Dala mas Mi~~ris 2017 tllldelas Ytue transfcf:rter lno:E Landst1~sservice. Transporter 
~~~t~A~~an~gets prionterade milJÖOrnt den där v r vert<.sa et genererar stor 

~&~6~fsif~b~~~1~TJi~W5n1~~~mgs~1~b0t~~!1a3n~~~~=?~1U~~~To~~f~~~~~~ch 
En ny1t rutut,ptaa'lrar 1ag11s fram dar u~p1agR,e1 ~~errf.å rasla turer och har uu Siar 
g~~~~~ 5~abe~~~~b1~~;~~~~=s~ lans ell n lo ekav ordonochden 

~~k':i:ri~~~f ;:J~~~e9r:~se~e~~a~\~~~ ~it~~~ ~g~1~~1 ;31;,,VIJ~tf~~'ra~~a1 utsläppen 
miljömässiga nyttan har de &r1iga kostnaderna minskat med

9dryg1 4 500 ooo kr. 

MEDICINSK TEKNIK OCH IT 

• eFrikort 

~: 
• Lotta Solln 
• Marita Larsson 
• Barbro Eklund 

• Marie LundbergAmesson 

• Mlkool Ollars 
• Staffan Reinius och Mikael Ström.Altran 
• Styrg1uppen bestått av Björn Slernhammar, UlfGingby, Eva Samulttsson 

OPERATION/ANESTESl/IVA FALUN 
•Införande av stabil, kostnadseffektiv och 
klimatsmart anestesimetod 

Deltagare: 
Ida Mattsson 
Annette Bauer 
Madeleine Kling 
Therese Kilde 

OPERATION/ANESTESl/IVA FALUN 
• Intern kurs akut ultraljud 
~:rJ~~i~ean~t~H~s':~~~n:~:~gt1~t~~~ en flertal inom kirurgi och 

~~~I~ ~~lf:.i::'aW ~~~~8~nkJa 
r~n: t ex uttrnljud av lungor på 
hng. 

Evidensen och flera interna fall visar tydlig nytta av metoden. 
ft Erifika Idkare på extern kurs kostar 30 x 15 OOQ:. • 450Utr. Således en stor besparing 

Deltagare: 
Cecilia Klingberg 
Claudia Seiler 

OPERATION/ANESTESl/IVA FALUN 

• Uppdrag och utvecklingsarbete som starkt bidragit till ett 
proaktivt och systematiskt arbete med patientsäkerhet på 
OP/AN/IVA-kliniken 

Deltagare: 

Camilla Göras 
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OPERATION/ANESTESl/IVA FALUN 

·Åtgärder för att förebygga ventilator 
associerad pneumoni "VAP" 

Deltagare: 
• Jane Kolmodm 
· Anna Prior 
• Linda Willborg 
• Susanne Berglund 

OPERATION/ANESTESl/IVA FALUN 

•Anhörigenkät. qch ut~är~ering av anhörigas 
synpunl<ter pa mtens1vvard 

Deltagare: 
• Anna Sandell 
• Matt1 Serin 
• Monica Kilström 
• Monica Sundberg 

Il 
~ 

OPERATION/ANESTESl/IVA FALUN 

• Processkartläggning av informationsflöde till den 
dagkirurgiska patienten 

Antalet patienter och typen av ingrepp har ökat. Det är många som är involverade i 
patientens vård; före, under och efter OP.erationen. Mycket information ska ges i de 
ohka skeendena. För att se Over detta gjordes en kartläggning. 

~f~~v~Ti~C,t~~~eönl~ä~~~e~~~;~1~ ~~fi1r~~n~:t~öpr;>oäd~rs1:ec;:ct1 på så sått höja 

Deltaaare: 

~~t~~deerps~~~t })':~~e*~~~"~n'ft~:~~Xn~k~~~3n 5~i1~~~ft~2;i~~l~~~i~~~ke, 
Marit Rosendah( Pernilla Engval l, Robin Jones, Jost Mbhring, Stina Skär1ing 

2017-06-14 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSENHETEN 

• Personcentrerad vård (PCV) 

Deltagare: 

• Charlotta Borelius 

• Victoria lindmo 

BARNHÄLSOVÅRDSENHETEN 

"Samverkan I Landstinget Dalarna för tidiga Insatser för barn 

O. 5 år I ri sk att utveckla ohälsa" 
Med barnet I centrum ser vi I proJcktct ett uttalat behov av ökad 
samordning med lättare remissv~gar för en lättillgänglig och jämlik 
vård. 
Projektet har ~ån september 2015 till februari 2016 och har be~t pa.tientens.Jbarnet.s väg 

=~~j=~1f~~~r9~:~a; OH_a~sg; ~ ~~!~ :: :i:c~~f~:':C~~~~h~ 
~"51n.pge...,.,.lffl:Y""""'1~-~) 

Deltagare: Lena Mattsson 

~ ""*>L.-..,_l!!!MM'"""""•" 

l " ~ :1!111 ..0f.I• 

LANDSTINGSSERVICE DALARNA 

• Vårdnära service på det nya Patienthotellet 

~}}i~~:h,r~cefr~~~1~bis~~~~~e~~a~~rai:~~:~1a~e1f~~ ~~~i~~ori 
~: 
• Martin Ekborg, FM-<:hel. ptojektledare 
• Fredrik 016rs, Kompclensansvarig Malerlol· och tertilförsörjning, Teamchef VNS 
• Bannet Jonsson. Kompetensansvarig lokalvård 
• Birgit Pallin, Kompei:ensansvarig kost- och måttidshanlcnng 
• J-0 Oiegn6r, PatienttJansporter 
• Eva Fogd. Chef patienthotellet 

Il 
'=' 
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REUMATOLOGI FALUN 

• Vintersoffan, ett nytt sätt att arbeta inom 
ö ppenvårdsreumatologi 

Deltagare: 

• Jörgen Lysholm 

VÅRDCENTRALJAKOBSGÅRDARNA 

• Primärvårdstriage 

Deltagare: 

• Personalen vid Vårdcentral Jakobsgårdarna 

FOLKTANDVÅRDEN DALARNA 

• Vård på lika v illkor, mobil klinik i äldretandvården 

För att bibehålla en viss service/tandvård i glesbygd. Två ggrlår i 
sexveckorspenoder har Folktandvården Grångesberg mobil klinik på tre 
äldreboenden (SÅBO) i Ludvika kommun. Sköra äldre har svårt att förflytta 
sig, de klarar inte långa transporter till tandvården. 

Deltagare: 

• Personalen Folktandvården Grängesberg 

2017-06-14 

FOLKTANDVÅRDEN DALARNA 

• Refle ktera över våra fakturor, vad betalar vi för? 

Ett avtal som löpt över många år. Vid betalning kan man ifrågasätta om vi 
behöver denna tjänst eller abcnnemang. Ta reda på vad vi få r för pengarna. 

Deltagare: 

• Personalen Folktandvården Älvdalen 

FOLKTANDVÅRDEN DALARNA 

• Enklare och snabbare arbets rutine r/journalföring fö r 
riskpatienter 

Färdig blankett för en snabbare och säkrare (skrift lig) begäran om patienten 
behöver PC profylax till behandlande läkare. Skickas med patienten och ett 
kuvert bifogas med adress Folktandvården ... för att komma åter till oss. Kan 
sedan scannas in i journalen. 

Deltagare: 
• Personalen Folktandvården Mora lasarett 

FOLKTANDVÅRDEN DALARNA 

•Origo - en folktand vårdsklinik med annorlunda inriktning 

En handledarklinik med syftet att bedriva handledning för nyrekryterade 
tandläkare inom Folktandvården i Dalarna. Kliniken ska också vara kontakt 
forum mot andra kliniker där nyrekryterade tandläkare arbetar samt stötta de 
handledare som finns på dessa allmäntandvårdskliniker. 

Deltagare 

Personalen Folktandvården Origo 
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FOLKTANDVÅRDEN DALARNA 

• Utbildningsfilmer o m tandvårdsstöd och m unvård 
Högskolan Dalarna har i samarbete med Folktandvården och Enheten rör 
tandvårdsstöd, producerat 1 utbildningsfilm om landstingets tandvårdsstöd 
och 4 kortfilmer om munvård. 

Deltagare: 
• Jessica Friberg Lundin 

Folktandvården Enheten för tandvårdsstöd 
• Högskolan Dalarna 

AKUTSJUKVÅRD FALUN 
• Genomlysning av verksamhet och arbetssätt 

Medicinl lnfek!lon och Triage 

Deltagare: 
Lieve Eriksson Anna Linden 
Sofie Larsson Anna Sens 
Maria Kähler Fredrik Liss 
Anna Karin Westertund Lotla Johansson 
Annelt Knutsson Lena Frimodigs 
Rosa Sanhueza Anita Andersson 
Yvonne Lundin 

AKUTSJUKVÅRD FALUN 
• GenomlYsning av verksamhet och arbetssätt -

Kirurg/Barn/Tiiage 

~: 

Jenny Henniger 
Susanne Thåli 
Lisbeth Andersson 
Karin Jonsson 
Thomas Lingstrand 
Anna Lena Lilja 

Patrice Jansson 
Sofia Södertund 
Lisbeth Strand 
Maria Valkola 
Terese Larsson 
Eva Björklund 

Birgitta Hed 
Maria Andersson 
Lena Eriksson 

2017-06-14 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN 

•Digital vårcentral - Min vård 

Deltagare: 

• Malts Lindgren 

• Elin Axelsson 

PATIENTNÄMNDEN och HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSENHETEN 

• Utveckling och införan de av Patientnäm ndens ären d en I 
Synergi 

Deltagare: 
• Ulrika Nilsson. Utvecklingsavdelning-patientsäkerhetsrunktionen 
• Annelie Grahn, Patientnämnden 
• Carina Meriläinen, Patientnämnden 
• Birgit Hedman, Patientnämnden 
• Marita Albinsson. Patientnämnden 

VÅRDAVDELNINGAR, MORA LASARETT 
• Daglig s ty rnin g , Mora lasarett 

y;n~~~v~~~~~.g:R°~nte~gn~~d~~~WRå~~nm~h~'lt~t~</:,~g,t·~~~riYniogar 
~~a[nk~n~~V:,~~~~~j,• bemannins;sprotjem wi nera bllfaBen genom an 

Vid s:ora Overbelaggnmgar meddelas ljukhlASamOl'::lnau~ och ba.k,our 
En Okad -.....k&ntla· ~ Mora lasarett hjatpf vi a1 ov.. grans.erna. Avdetnlngsc:htferna kanner varand1a 
oeh har fOrtt&else for varandras srtuat:ioner 

~ 
Eva Törnqvist 
Lina Gran 
Carina Jonsson 
Mia Ädling 

' Il 
~ 

Mikko Talala Britt-Marie Kaos 
Åsa Nordin Susanne Fyhr 
Torsten Engel Lotta Hammarbäck 
Carina Kronqu1st 

4 



VÅRDCENTRAL HEDEMORA 

• Mål; Gynnsam social arbetsmiljö på Hedemora Vårdcentral. 
Verktyg; Fyrarummaren och Organisationsbarometern 

Deltagare: 

Krister Wahlen 
Ann Sofie Hedin 

Sussie Robertsson Jeanette Carle 
Jenny Einarsson 

Hela arbetslaget i Vårdcentral Hedemora, cirka 45 pers. 

FYSIOTERAPI OCH DIETISTVERKSAMHET 

• Fram.tag.ande och. impl\)menteririg av öyergripande 
priontermgsordnmgar inom fys101erap1 ocn 
dletistverl<samhet som gäller över samtliga verksamheter 

Deltagare: 
Katarina Hesselgren 
Malin Eljans 
Birgitta Modig 
Carina Hagman 

Tobias Stenberg 
Jenny Pollack 
Anna Sjödin 
Emanuel Brodin 

Helena Johansson 
Marie-Louise Djerf 
Anna-Lena Selgeryd 
Malin von Hofsten 

FYSIOTERAPI OCH DIETISTVERKSAMHET 

• Skapa förutsättningar för att öka användningen av e-hälsa 
inom fysioterapi och dietistverksamheten 

Deltagare: 
Elin Löfberq 
Ann-Sofi Forssparre 
Björn Olars 
Helena Johansson 

Rickard Klockar Karin Larsson 
Ingela Derkert Katarina Hesselgren 
Anna Sjödin Gunilla Elings Friberg 

2017-06-14 

FYSIOTERAPI OCH DIETISTVERKSAMHET 

• Länsövergripande riktlinje för nut ritionsbehandling vid 
hemodlalys - jämlik nutntionsbehandling ti ll njurpatienter 
som har hemodialys. 

Deltagare: 
• Anneli Eriksson 
• Birgitta Modig 
• Britt-Maria Johansson 

.. ' 

'=-

FYSIOTERAPI OCH DIETISTVERKSAMHET 
• Länsövergripande arbetssätt för en förbättrad och jämlik 

nutritionsbehandling gällande patienter med esofagus-/ 
ventrikelcancer. Arbetssättet inkluderas i standardiserat 
vårdförlopp för berörda diagnoser. 

Deltagare: 
• Inger Nilsen 
• Lina Andersson 
· Maria Wedin 

AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH 
REHABILITERING AVESTA 
• Mall för intyg till Transportstyrelsen - en tidsbesparing 

Deltagare: 
• Lotta Nurmilehto 

• Marcus Carlsson 

5 



AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH 
REHABILITERING AVESTA 
• Hjärtsviktsskola 

Deltagare: 
Christina Lundberg 

Kerstin Dahlström 
Thomas Heinrichs 
Gunilla Ahlgren 

Staffan Ziden 
Marie-Krist ine Lindfors 
Susel Luokkamäki Glad 
Jian Khoschnau 

AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH 
REHABILITERING AVESTA 
·Hänvisning och behandling på rätt vårdnivå 

Deltagare: 

• Personalen vid Akutmottagningen , Avesta lasarett 

AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH 
REHABILITERING AVESTA 
• Kvalitetsreglsterarbete SESAR 

Deltagare: 

• Malin Neijman 

2017-06-14 

AKUT MEDICIN GERIATRIK OCH 
REHABILITERING AVESTA 
• VRl-projektet - ökad följsamhet till Basala Hygien- och 

Kläd regler 

Deltagare: 
Jennifer Dahlström 
Emma Lundgren 
Cathrin Norrback 
Madeleine Ranström 

Marie-Louise Hedberg 
Malin Neijman 
Gabriella Nylund 
Anna Söderberg 

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN DALARNA 
• Teamarbet e v id avdelning 34 
Syftet var att fort>ållra samarbetet melan de ohka yr1<eskategoner som ingår 
i teamet runt patienten vid barnavdelningen for au såkerstållå en god 
patientsäkertiet. 

Oel1agare: 
Victoria Jonsson 
Maria Bjöl1<lund 
Marie Thillas 
Ninna Vikner 
Sara Winter 

Johanna Oalstrom 
Annika Olofsson 
Caroline Htort 
Johanna Jansson 
Axel Noren 

Barbro Hedin Skogman 
Katarina Olsson 
Birg11ta Hallstr6m 
Sandra Wennström 

Mane NyslrOm Malm Kartgren 

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN DALARNA 

~: 
Stefan Moren Agneta Rudberg Chnsbne Brmli AMa Nilsson 
Eva·Bntt BergstrOm Andreas Odtind Rel>ecca Mollberg 
lnga-lillAndreasson"Andersson 

6 



BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN DALARNA 

• Införande av ett nytt val iderat smärtskattningsinstrument 
(ALPS neo) för att bedöma smärta hos nyfödda barn pä 
neonatalavdelningen 

Att skatta smärta hos prematura och nyfödda barn ar svårt och är därför en 
utmaning för dem som vårdar det nvfödda barnet. Smärta aktiverar det 
sympaliSl<a nervsystemet, vilket leaer till ett flertal negativa fysiologiska 
~~~~~~~f:~K~s~'.~\f~~~~~~~l~~g~i~t~~d~lk~edt~l:d~~~ dygnen och utifrån 

Deltagare 
Britta Gustafsson Anna SOdertund Madelene Antilla Stefan Moren 

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN DALARNA 
· Videokonsultationer m el lan medicinjour i Mora och 

barnjour i Falun 
Medicinl·ouren och det.sjuka barnet som befinner sig på 
akutmo tagninql)n vid Mora lasarell kan ha ett visuellt möte med 
barnläkare vidl'alu lasarett. Genom all föra en dialog och samtidigt se 
barnet kan bedömningar och handläggning underfällas. Delta ver<ar i 
en riktning mot värd pa lika villkor. 

Deltagare: 
Sascha Wagner 
Emilie Svedmyr 

Kerstin Slollspers Lundberg Tomas Lindberg 
Conny Haglund Maria Ljungberg Torbjörn Zars 

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN DALARNA 

• Videokon su ltationer mellan familj i hemmet och 
respl rationsteam - det visuella kompletterar det verbala 

~~~~';!8r:~~pa a:n 'ii~~r~~1~~f\i~'i.StmBn~~~~ ~~~~~1~~~~s\'6~ 
samt ökad barnmedicinsk t1llgånghghet för att bidra till en ökad trygghet för 
familjerna. 

~: 
Sanna Linden 
Maria Ljungberg 

Erika Nyberg 
Birgilla Hallström 

Conny Haglund 
Torbjörn Zars 

Anders Berg 

2017-06-14 

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN DALARNA 

• Underläkarhandboken 

Samlad information som ska underlätta den första tiden som 
primärjour på Barn och ungdomsmedicin. 

Deltagare: 

• Karin Evers 

DISPUTERADE 2016 
• Kristina Edman, Tandvården 27 april 
~~~~~°9/~!r~~~~~~~~a~ ~il~28f 3e1opmen1 and influencing factors in 

• Gyula Pekar . 18 maj 
Breast cancer. Mu1t1focality, heterogeneity, and related genetic signatures 

· ~;2~rt'~~~~~~la~ii~J~a~:~~r with Gra~e~~S\sease 
• Carina Hagman, Fysioterapi och 

dielistverksamhet 16 september 
Dysfunctional breathing: Clinical characterist ics and trealment 

• Anders Lindblom, Smillskydd 26 oktober 
Spott ed F ev er Rickettsioses in Sweden 
Aspects of Epidemiology, Clinical Manifestations and CO-infections 

Uppmärksammande av 
utvecklingsarbeten 

2017 
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Voteringslista nr. 2 
upprättad vid Landstingsfullmäktige Dalarna 

sammanträde den 13 juni 2017 klockan 13:09:47. 

Br43a tf c§t-3 

22 Svar på motion från Gunilla Berglund (C): Gör Horndal till pilotprojekt för landsbygdsmedicin 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

1 Mikael Rosen (M) Alla Johan Thomasson X 
2 Christer Carlsson (M) Alla X 
3 Kjell Gustafsson (M) Alla X 
4 Gunilla Franklin (M) Alla X 
5 Agneta Angsås (C) Alla X 
6 Göte Persson (C) Alla X 
7 Svante Parsjö Tegner (L) Alla X 
8 Katarina Gustavsson (KD) Alla X 
9 Inga-Britt Kronnäs (S) Alla X 
10 Kjell Persson (S) Alla X 
11 Suzanne Lazar (S) Alla X 
12 Per Helin (S) Alla X 
13 Tina Fagerström (S) Alla Majsan Willen X 
14 Maja Gilbert Westholm (V) Alla X 
15 Daniel Svedin (MP) Alla X 
16 Madelene Westin (SD) Alla X 
17 Johnny Larsson (DSP Alla X 
18 Anna Granlund (M) Alla Caroline Willfox X 
19 Pär Sixtensson (M) Alla X 
20 Ulrik Bergman (M) Alla Göran Forsen X 
21 Lena Reyier (C) Alla X 
22 Kristina Svensson (S) Alla X 
23 Bengt Lindström (S) Alla X 
24 Camilla Andersson (S) Alla X 
25 Per Morelius (S) Alla X -26 Bertil Ström (S) Alla X 
27 Maud Nordfeldt Holmqvist (V) Alla X 
28 Mursal Isa (MP) Alla X 
29 Stefan Andersson (SD) Alla X 
30 Knut Scherman (SD) A lla X 
31 Ulf Berg (M) Alla X 
32 Britt-Inger Remning (M) Alla X 
33 Gunilla Berglund (C) Alla X 
34 Owe Ahlinder (C) Alla X 
35 Bo Brännström (L) Alla Anna Eling X 
36 Per-Inge Nyberg (S) Alla X 
37 Agneta Andreasson-Bäck (S) Alla X 
38 Sören Aspgren (S) Alla X 
39 Lilian Palm (S) Alla X 
40 Jan Slagenmark (S) Alla X 
41 Ann-Britt GrOnewald (S) Alla Kajsa-Lena Fagerström X 
42 Kenneth Petersson (V) Alla X 
43 Jenny Nordahl (SD) Alla X 
44 Anna Hagwall (-) Alla X 
45 Björn Hammarskjöld (DSP Alla X 
46 Håkan Frank (M) Alla X 
47 Håkan Berggren (M) Alla X 
48 Hans Gleimar (M) Alla Christina Brunell X 
49 Göran Engström (C) Alla X 
50 Elin Noren (S) A lla X 

Transport: 28 20 0 2 

Sida 1av2 
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Forts. voteringslista nr. 2 Regionfullmäk 7 

Transport: 28 20 0 2 

Po I Ledamöter Po I Ledamöter I Parti I Parti Kret I Ersättan Kret I Ersättare Ja Nej Avst Frånv ' 

51 51 Ivan Eriksson Ivan Eriksson (S) (S) Alla Alla X 
52 Anna-Lena Andersson I (sr- - Alla 52 Anna-Lena Andersson I (sr- - Alla X -
53 53 lngmar Hellström lngmar Hellström (S) (S) Alla Alla X 
54 54 Cecilia Persson Ronsten Cecilia Persson Ronsten (V) (V) Alla Alla X 
55 55 Kerstin Lundh Kerstin Lundh (MP) (MP) Alla Alla X 
56 56 Benny Rosengren Benny Rosengren (SO) (SO) Alla Alla Ann-Katr Ann-Katrin Krainer X 
57 57 Charlotte Wiberg-Gudmundsson Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) (M) Alla Alla X 
58 58 Kerstin Marits Kerstin Marits (M) (M) A lla A lla 

- -
X 

59 59 Stefan J Eriksson Stefan J Eriksson (M) (M) Alla Alla Asa Björl Asa Björklund X I 
60 60 Annika Simm-Eriksson Annika Simm-Eriksson (C) (C) Alla Alla X 
61 Pär Kindlund (C) Alla Kerstin K 61 Pär Kindlund (C) Alla Kerstin Kalin X 

- -
I 

62 Eva Jonasson (L) Alla 
63 Torsten Larsson (KO) Alla 
62 Eva Jonasson (L) Alla X 
63 Torsten Larsson (KO) Alla X -
64 64 Britt-Marie Essen Britt-Marie Essen (S) (S) Alla Alla X - -

I 
65 65 Liv Lunde Andersson Liv Lunde Andersson (S) (S) Alla Alla X 
66 66 Robert Hagström Robert Hagström (S) (S) Alla Alla X I 
67 67 Irene Hemman Irene Hemman (S) (S) Alla Alla Kent Oah Kent Oahlquist X 
68 68 Nall Lars-Göran Andersson Nall Lars-Göran Andersson (S) (S) Alla A lla X I I 
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla 

-
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla X - - • ·I"- -

------- --
70 70 Anneli Qvicker Anneli Qvicker (MP) (MP) Alla Alla X 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla 

-72 Lisbeth Mörk-Ämnelius (OSP Alla 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla X 

-72 Lisbeth Mörk-Ämnelius (OSP Alla X 
! -

73 Gunilla Spjotgard (M} Alla Gunnel l 73 Gunilla Spjotgard (M} Alla Gunnel Söderberg 
- x 

74 Christina Bröms (C) Alla 
7 5 Maria Eriksson (C) - Alla · Torbjörn 
74 Christina Bröms (C) Alla X 

7 5 Maria Eriksson (C) - Alla · Torbjörn Ulrikser;-- X -
I 

~ - Birgitta Sacredeus (KO) Alla ~ - Birgitta Sacredeus Alla TX -
(KO) 

77 77 Gunnar Barke Gunnar Barke (S) (S) Alla Alla . X 
78 Bigitta Sahlberg (S) Alla 
79 Maria Tapper (S) Alla 
78 Bigitta Sahlberg (S) Alla X _,__ 
79 Maria Tapper (S) Alla X 
80 Per Göransson (S) Alla 
81 Kajsa Fredholm (V)- 'Ana 
82 Roger Carlsson (SO) Alla 

80 Per Göransson (S) Alla X 
81 Kajsa Fredholm (V)- 'Ana X 

,_ 

-82 Roger Carlsson (SO) Alla X 
~ ~ngvar Nille Niilimaa (OSP Alla 

L----

~ ~ngvar Nille Niilimaa (OSP Alla X 
SUMMA: : 49 

1 
30 

1 
0 4 

-
L----

Att rösterna sälund a avgivits intygar: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . 

Sida 2 av 2 
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I• Landstinget 
Il DALARNA 

FRÅGA 

Postadress 

Datum 2017-06-12 Sida 1 (1) 
Dnr LD17/02238 

Svar på frågor från Kjell Gustavsson (M): Angående stulna 
plånböcker 

Kjell Gustavsson (M) har ställt följande frågor: 

Är det vanligt förekommande att patienter blir bestulna på sina värdesaker, 
under den tid de är inneliggande på våra lasarett? 

Kommer Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Elin Noren, att vidta 
åtgärder så att patienter i framtiden kan förvara sina värdesaker på ett 
säkert sätt? 

Kommer en översyn att göras för att ta reda på hur det förhåller sig med 
låsbara skåp på övriga avdelningar och sjukhus i länet? 

SVAR 

Stölder av patienters värdesaker har skett 2-4 gånger per år de senaste fem 
åren. Generellt så finns det låsbara skåp på landstingets avdelningar. De 
stölder som inträffat har, fö rutom vid det senaste tillfället, skett från låsta 
skåp. 

En översyn genomfördes för flera år sedan och då var bedömningen att det 
fanns låsbara skåp på alla avdelningar. Landstinget Dalarna kommer med 
anledning av händelsen att se över patienternas möjligheter att förvara 
värdesaker . 

. ~ I 
ore~(S) 

stingsråd 

\ 
Besöksadress \-- .' Kontakt Handläggare 

Org.nr 232100-0180 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 8H~(L lf § rb 

Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 {~ 

Svar på interpellation från Svante Parsjö Tegner (L): Hur har 

vårdplatserna påverkats av personalbrist. 

I en interpellation stä ller Svante Parsjö Tegner följande frågor: 

Dnr LD17 /01286 

På vilka avdelningar har vårdplatser varit stängda på grund av personalbrist 
(inklusive neddragningar under sommarperioden då semester infal ler) 
Hur många platser har berörts per avdelning och under vilken tid har 
neddragningen varit? 

Vilka personalkategorier har inte kunnat rekryteras ti ll de olika 
avdelningarna? 

Vilka konsekvenser har de stängda vårdplatserna fått? 

Hur ser framtiden ut vad avser sommaren 2016 och på längre sikt vad gäller 
möjligheterna att rekrytera personal så att inte vårdplatser stängs? 

Vilka åtgärder planeras för att motverka personalbrist? 

SVAR 

På vilka avdelningar har vårdplatser varit stängda på grund av 
personalbrist? (inklusive neddragningar under sommarperioden då 
semester infaller) Hur många platser har berörts per avdelning och 
under vilken tid har neddragningen varit? 
Stängning av vårdplatser registreras i landstingets system BILD och är en 
"färskvara" som varierar dag för dag. 
För 2017 kan presenteras en ögonblicksbild (början av april) som kan 
komma att förändras när verksamheterna kommer längre i sina planeringar. 

Division Medicin 

De flesta vårdavdelningar stänger platser på sommaren för att klara 
semestrarna, men också för att vårdtyngden oftast är något lägre på 

\ 

Besöksadress Kontakt Handläggare 

Org.nr 232100-0180 



Landstinget Dalarna INTERPELLATIONSSVAR 

3 
2017-04-24 LD17/01286 Sida 2 (4i 

sommaren, då man minskar på planerad verksamhet. Fr.o.m. vecka 15 är 
stängda vårdplatser på Division Medicin (AVA Öppnar 6 vpl 10/4): 

Medicin Mora: 2 
Medicin Falun: 4 
Geriatri och Rehabiliteringsmedicin Falun: 4 

Division Kirurgi 

Totalt i divisionen är 32 av 284 vårdplatser stängda just nu. 
Kirurgi Falun: av 7 4 vård platser är 16 för närvarande stängda. 
Ortopedi Falun: antalet fastställda vårdplatser är 42, fördelat på 24 
vårdplatser på avdelning 17 och 18 vårdplatser på avdelning 18. Dessa 18 
vårdplatser för planerad verksamhet har dragits ner till 5-dygnsvård och av 
de 18 vårdplatserna är 6 stängda. 
öron- näs- och halssjukvård: 2 av 13 vårdplatser är stängda. 
Barn- och ungdomsmedicin Neonatalavdelningen: 4 av 16 vårdplatser är 
stängda från dec 2016. 
Barn- och ungdomsmedicin: avdelning 34, 4 av 18 vårdplatser stängda. 

Division Psykiatri 
Länsvuxenpsykiatri Falun & Säter: en stängd avdelning med 12 platser 
planeras med stängning till 31/8. 

Vilka personalkategorier har inte kunnat rekryteras till de olika 
avdelningarna? 
Det är huvudsakligen sjuksköterskor som saknas. 

Vilka konsekvenser har de stängda vårdplatserna fått? 
Stängda vårdplatser leder bl.a. till högre beläggning, överbeläggningar, 
utlokaliserade patienter och längre vistelsetider på akuten. Stängda 
vårdplatser har också lett till försämrad tillgänglighet till främst planerade 
operationer, där problematiken är störst vid Kirurgi Falun. 

Arbetsbelastningen blir högre för kvarvarande personal med sämre 
arbetsmiljö som följd. Avdelningar med hög vårdtyngd och stängda 
vårdplatser har också haft ökade sjukskrivningstal. 



Landstinget Dalarna INTERPELLATIONSSVAR 
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Hur ser framtiden ut vad avser sommaren 2017 och på längre sikt vad 
gäller möjligheterna att rekrytera personal så att vårdplatser inte 
stängs? 
Det är väldigt svårt att rekrytera sommarvikarier, särskilt sjuksköterskor. Det 
är inte möjligt att ha oförändrad verksamhet på sommaren och samtidigt 
tillgodose behov av semester och föräldraledighet. Detta skulle kräva att 
vikarier finns att tillgå på ett sätt som inte varit verklighet sedan många år. 

Nationellt och lokalt ses tilltagande svårigheter att rekrytera även andra 
yrkeskategorier inom vården. 

Inom div- Medicin är utgångsläget dock något bättre i år än 2016. 

Vilka åtgärder planeras för att motverka personalbrist? 
Fortsatt satsning på konkurrenskraftiga löner och andra anställningsvillkor 
såsom arbetstider, utbildning, karriärmöjligheter och nu också 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor under specialistutbildning. 

Landstingen måste kunna vara konkurrenskraftiga jämfört med andra 
arbetsgivare/aktörer. En satsning görs enligt konceptet "Oberoende av 
hyrpersonal". En långsiktig utveckling sker mot att få fler som delar på nätter 
och helger. 

Nya/andra arbetssätt arbetas fram med nya personalgrupper i konceptet 
''Vårdnära service". Arbete pågår också för att minska behov av 
slutenvårdsplatser genom bättre omhändertagande av sjuka i hemmet och 
"trygg hemgång"/ minskat antal inneliggande utskrivningsklara patienter. 

Effektivare nyttjande av vårdplatser eftersträvas bland annat genom ökad 
sjukvård utav poliklinisk karaktär, användande av patienthotell och tydl iga 
prioriteringar av ingrepp/utredningar. 

~11tlJ1i!.:li~ 
Landstingsråd 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

I NTERPELLATIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2017-06-12 

Svar på interpellation från Torsten Larsson (KD): Vad gör 

landstingsledningen för att öka tillgängligheten till vården? 

I en interpellation ställer Torsten Larsson (KO) följande frågor: 

Sida 1 (3) 

Dnr LD17/01953 

Varför används inte termen vårdgaranti i årsredovisningen för 2016? 
Kommer termen tillbaka i årsredovisningen för 2017? 

Varför görs inte jämförelse med föregående år av tillgängligheten i 
årsredovisningen för 2016? Kommer det all göras i årsredovisningen för 
2017? 

Har det gjorts någon uppföljning av hur många som väntat längre på första 
besök inom specialiserade vården och på operation/åtgärd inom 
specialiserade vården? Vad visar i så fall den uppföljningen? 

Vilka åtgärder avser landstingsledningen vidta för att nå högre 
måluppfyllelse av tillgängl igheten ti ll sjukvården? 

SVAR 

I det övergripande styrkortet för 2016 var målet formulerat som "tillgäng lig 
och köfri vård", men det underliggande måttet var följsamhet till 
vårdgarantins tidsmässiga krav. Begreppet vårdgaranti finns också med i 
divisionernas rapporter. I styrkort och uppföljningsportal för 2017 ingår 
ti llgänglighet (vårdgaranti), så det begreppet kommer att redovisas i 
årsredovisningen för 2017. 

I årsredovisningen kommenteras normalt följsamhet i förhållande till 
beslutade mål och inte i förhållande till tidigare år. Det görs dock i 
kommentarerna till måluppfyllelse en viss jämförelse med tidigare år vad 
gäller tillgänglighet (vårdgaranti) . Jämförelser görs också med rikssnittet. 

\ l--
Besöksadress Kontakt Handläggare 

Org.nr 232100-0180 
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Vårdgarantiuppfyllelsen följs kontinuerligt. De patienter som väntat mer än 
90 dagar finns med i den dagliga uppföljningen som visas i BILD 
(Landstinget Dalarnas stödsystem för uppföljning, beslutsfattande, styrning 
och ledning). 

Vid jämförelse av hur många som väntat mer än 90 dagar april 2017 jämfört 
med april 2016 var det för förstabesök en ökning från 2286 patienter till 
2562 patienter (dvs 294 patienter vilket motsvarar en ökning med 13 % ) och 
för operation/åtgärd från 927 patienter till 14 70 patienter (dvs 543 patienter 
vilket motsvarar en ökning på 59 %). Ökningen för operation/åtgärd beror i 
huvudsak på stängda vårdplatser. 

Många åtgärder pågår för att få en högre måluppfyllelse av tillgänglighet. 

Här är några exempel: 
• Alla enheter arbetar aktivt med sina väntelistor för att försöka nå hög 

vårdgarantiuppfyllelse. 

• Åtgärder för att lösa bemanningsproblematiken, såsom ökat intag av ST
läkare i allmänmedicin, utbildningsanställning för sjuksköterskor som vill 
vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska och köpt läkårstöd till 
Smärtrehab. 

• Arbete med att anpassa arbetssätt och kompetensväxla mellan o.lika 
professioner, exempelvis att erbjuda fysioterapeut eller psykolog som 
första kontakt i primärvården, ögonsjuksköterskor som tar över 
arbetsuppgifter från ögonläkare eller vårdnära service där 
servicepersonal ansvarar för städning, kost, tvätt och förrådshantering 
mm. 

• Utveckling av eHälsa, till exempel digital verksamhet med läkare, 
psykologer och sjukgymnaster. 

• Urologmottagning har upphandlats för mottagningsbesök och mindre 
polikliniska ingrepp och beräknas starta i juli 2017. 
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• Inom kirurgi och ortopedi sker ett nära samarbete mellan Falun och 
Mora, för att korta väntetider och använda hela länets kapacitet så klokt 
som möjligt. 

• De opererande verksamheterna ser över sina indikationsgränser. 

• Planerade kirurgiska och ortopediska ingrepp görs på jourtid i Mora. 

dJ.!!S) 
Jttingsråd 
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Svar på interpellation från Torstens Larsson (KO): Vad gör 
landstingsledningen för att minska personalomsättningen? 

I en interpellation ställer Torsten Larsson (KO) följande frågor: 

Har orsakerna till den höga personalomsättningen analyserats? Vad visade 
i så fall analysen? 

Vilka åtgärder har vidtagits eller planeras för att minska 
personalomsättningen? 

SVAR 

Landstinget Dalarna har en för svensk arbetsmarknad normal 
personalomsättning: Enligt bifogat PM, med statistik gällande 
personalomsättningen i Landstinget Dalarna 2016, visar statistiken att den 
externa personalomsättningen ligger på en vanlig nivå förutom tandläkare. 
För kategorin tandläkare har personalomsättningen analyserats. Analysen 
visar att det är en rörlig medarbetargrupp med stor konkurrens från privat
tandvården och folktandvården nationellt. Två viktiga faktorer har 
framkommit; bättre villkor från andra svenska arbetsgivare samt 
utlandsrekryterade tandläkare som flyttar hem alternativt till annan 
arbetsgivare. 

Utifrån att personalomsättning är att betrakta som normal (ca 5-10 %) för 
svensk arbetsmarknad, har inga åtgärder vidtagits i nu läget förutom för 
tandläkare där en särski ld lönesatsning 2017 görs för att förbättra det 
löneläget samt öka möjligheten till kompetensutveckling. 

~@&attt6fv~ 
Landstingsråd 

\ 
Besöksadress 
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Kontakt Handläggare 
Org.nr 232 100-0180 
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Svar på interpellation från Torsten Larsson (KO): Vad gör 
landstingsledningen för att minska sjukfrånvaron? 

I en interpellation ställer Torsten Larsson följande frågor: 

Har orsakerna till den höga sjukfrånvaron analyserats? Vad visade i så fall 
analysen? 

Vilka åtgärder har vidtagits el ler planeras för att minska sjukfrånvaron? 

SVAR 

Landstinget Dalarna har haft en trend tillsammans med riket i övrigt som 
visar på en ökande sjukfrånvaro, dock visar 2017 hitintills på en vikande 
trend . 

Varje verksamhet gör analys av sjukfrånvaron 4 ggr/år i samband med den 
ekonomiska redovisningen. Aktuell analys visar en ökad sjukfrånvaro. 

Orsaken till den ökade sjukfrånvaron beror bland annat på icke 
arbetsrelaterad sjukfrånvaro. 

Ca 52 % av Landstinget Dalarnas medarbetare har ingen eller högst fem 
sjukdagar under året. 

Analysen visar att cheferna har en bra bild av sina medarbetares frånvaro 
och att de tar ansvar i pågående rehabiliteringsärenden. 

För att förebygga ohälsa arbetas det systematiskt med riskbedömningar och 
skyddsronder. Utöver det förebyggande arbetet påbörjas ett Hälsofrämjande 
arbete. 

~G~fn~ 
Landstingsråd 

\ 
Besöksadress 

, .. I 
Kontakt Handläggare 
Org.nr 232100-0180 
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Svar på interpellation från Göte Persson (C): Hur 
marknadsförs Min vård? 

I en interpellation ställer Göte Persson (C) följande frågor: 

Hur har Min vård marknadsförts hittills? 

Sida 1 (2) 
Dnr LD17/02236 

Hur kommer Min vård att marknadsföras så att invånarna i Dalarna blir 
medveten om den? 

SVAR 

Min vård marknadsförs främst via landstingets dig itala kanaler eftersom 
detta kändes mest naturligt för att nå målgruppen som använder digitala 
tjänster. De digitala kanalerna är även kostnadseffektiva och lätta att j ustera 
vid behov. 

Det är svårt att få invånare att bryta sina vanor och söka vård på ett "nytt 
sätt". Därför ser landstinget på marknadsföringen av appen som en 
kontinuerlig insats. 

Flertalet kommunikationsaktiviteter har genomförts för att marknadsföra Min 
vård. Pressmeddelande har skickats ut som resulterade i en del artiklar. 

På Landstingets Dalarnas webbplats ltdalarna.se finns informationssidor 
med frågor och svar, användbara länkar, en film, informationsfolder samt 
annan grundläggande information. 

En bi ld med länk till informationssidorna finns på startsidan av Ltdalarna.se. 
Nyheter om Min vård har publicerats bland nyheterna och har plockats upp 
av media. 

Min vård finns även ti llagd som vårdcentral på 1177.se samt listas på 
startsidan för 1177/dalarna. Min vård finns tillagd som e-tjänst på samtliga 
vårdcentralers sidor på 11 77. 

Nyheter om Min vård har publicerats på Landstinget Dalarnas intranät lntra . 
Där finns även en egen informationssida samt samlingssida för 
medarbetare som arbetar eller är intresserad av att börja arbeta med Min 
vård . 

\ 
Besöksadress 

l.... I 
Kontakt Handläggare 
Org.nr 232100-0180 
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Novembernumret av Inblick 2016 innehöll ett reportage där Min vård 
presenterades, med informationen att den lanserades efter årsskiftet. 

Mars Inblick 2017 innehöll ett heluppslag om Min vård, vad man kan söka 
för, intervju med en sjukgymnast samt citat från patienter och medverkande 
personal från Landstinget Dalarna. 

På Facebook lades en film ut i januari som har sets av över 55 000 
personer. Bild och uppmaning att söka via Min vård i samband med vabruari 
och pollensäsongen har lagts ut. 

Bilder och film läggs även ut på lnstagram. 

600 affischer har satts upp i alla landstingets verksamheter. 

Telefonsjuksköterskorna har fått informationsblad samt information för att 
kunna hänvisa patienter till Min vård. 

Informationsblad har tagits fram för att kunna skicka med patienter. 

Projektledaren för Min vård har varit runt i verksamheterna och informerat 
om appen för att vårdpersonalen i sin tur ska kunna informera och hänvisa 
patienter som besöker vårdcentralerna till Min vård. Han har även varit ute 
och informerat allmänheten i olika forum under våren. 

Min vård kommer fortsatt framhäves och marknadsföras i de kanaler som 
togs upp under fråga ett. 

I juninumret av Inblick kommer en annons för Min vård finnas med. Detta 
kommer att finnas med som ett kontinuerligt inslag i tidningen även 
framöver. 

Informationsblad om hur man söker vård kommer att skickas ut till alla hushåll den 
19 juni. Min vård finns med på baksidan av denna. I samband med detta kommer 
Min vård att marknadsföras i landstingets sociala medier sponsrat. 

Till hösten kommer även annonser att bokas i lokala annonsbladen. 
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Svar på interpellation från Kurt C. A. Scherman (SO): 
Tuberkulos 

I en interpellation från Knut C. A. Scherman (SO) hänvisas att det under 
2015 anmäldes 835 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket var en ökning 
med 22% jämfört med året innan. Följande fråga ställs: 

Med anledning av den kraftigt ökade smittorisken för tuberkulos, önskar vi få 
reda på hur många registrerade fall det finns i Dalarna, samt vilka åtgärder 
som hittills är genomförda. Finns det förebyggande åtgärder för vård 
inplanerade för framtiden? 

SVAR 

2016 hade landstinget 31 fall av tuberkulos i Dalarna. Någon smittspridning i 
Dalarna fanns inte. Antalet fall har legat mellan 20-30 per år de senaste 
åren. 

Landstinget Dalarna följer samma riktlinjer som övriga Sverige och som 
regleras av Smittskyddslagen (2004:168). Det innebär att landstinget 
smittspårar varje fall , screeningundersöker personer med föNäntad hög risk 
för tuberkulos, vårdar smittsam tuberkulos isolerad på infektionsklinik tills 
personen är smittfri , etc. Eftersom det inte finns ett effektivt vaccin är den 
viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning att tidigt upptäcka fall och 
behandla. Att Landstinget Dalarna lyckats med dessa åtgärder visas av att 
landstinget under 2016 inte hade någon smittspridning i Dalarna. 

~'(S) 
Landstingsråd 
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