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TILLKÄNNAGIVANDE 

Datum Diarienummer 

2019-05-23 

Postadress 

Box 712 

791 29 Falun 

REGION FULLMÄKTIGE 

Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 
2019-06-10--11 med början första dagen kl 09.30 för behandling av i 
bilagda föredragningslista upptagna ärenden. 

Regionstyrelsens förslag till "Regionplan med budget 2020 och 
finansplan 2020-2022" finns tillgängligt på Regionkontoret. 

~Lj{{-
Mikael Rosen 
Ordförande 

Besöksadress 

Region Dalarna 

Vasagatan 27 

Falun 

Kontakt 

023-49 00 00 

www.regiondalarna.se 

232100-0180 

Handläggare 

Namn Namnsson 

T itel 

070-XXX XX XX 

namn@regiondalarna.se 
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SCHEMA 

Datum 
2019-05-23 

Fullmäktigesammanträdet i juni 2019 i Falun 

Måndag 
2019-06-10 Kl 08.30 

Kl 09.30 
Kaffe 
Fullmäktigesammanträdet öppnas 

1 (2) 

Diarienummer 

Ekonomidirektör Peter Hansson inleder ärende 9 Regionplan 
med budget 2020 och finansplan 2020-2022 20 minuter 

Tisdag 
2019-06-11 

LOKALER 

Kl 10.50 
Kl 11.00 
Kl 13.00 
Kl 14.00 

Kl 15.30 
Kl 16.00 

Kl 09.00 
Kl 10.00 
Kl 10.30 

Kl 11.15 
Kl 11.30 
Kl 13.00 
Kl 14.00 
Kl 15.30 
Kl 16.00 

Paus 
Förhandlingarna fortsätter 
Lunch 
Förhandlingarna fortsätter 

Kaffe 
Förhandlingarna fortsätter 

Förhandlingarna avslutas senast kl 19.00 

Förhandlingarna återupptas 
Kaffe 
Region Dalarnas miljöpris delas ut 

Uppmärksammande av forskning och förbättringsarbeten 
inom Region Dalarna 

Förhandlingarna fortsätter 
Paus (10 min) 
Lunch 
Förhandlingarna återupptas 
Kaffe 
Förhandlingarna återupptas 
Förhandlingarna avslutas senast kl 18.00 

Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen, Falun 

Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att inte 
använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. 

Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen - se instruktion i handlingarna. 

Postadress 

Box 712 
791 29 Falun 

Besöksadress 

Region Dalarna 
Vasagatan 27 

Falun 

Kontakt 

023-49 00 00 

www.regiondalarna.se 

232100-0180 

Handläggare 

Namn Namnsson 

Titel 
070-XXX XX XX 
namn@regiondalarna.se 



~REGION 
,., DALARNA [Titel] 

SCHEMA 

2019-05-23 

Parkeringstillstånd - hanteras av ditt partis politiske sekreterare 

Arvodesblanketten finns att skriva ut: 
https://www.regiondalarna.se/plus/fortroendevalda/dokument/ 
Vid frågor om arvodesblanketten - vänd dig till ditt partis politiske sekreterare 

Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen antalet 
intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt gällande 
taxa. 
Falu kommuns priser: Lunch 92 kr och kaffe 32 kr 

Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Region Dalarnas hemsida 
www.regiondalarna.se. Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen 
publiceras inför sammanträdet på Region Dalarnas hemsida. 

Länk till kommunallagen: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm 

Fotografering: 
Precis som vid fullmäktigesammanträdena i november och december erbjuder vi fotografering 
för dig som fullmäktigeledamot i fotostudion. 
Fotostudion ligger på plan 1 på Regionkontoret bredvid Centralen (skyddsrummet). 

Måndag 10 juni kl 8-9 

och tisdag 11 juni kl 8-8.45 
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Välkommen 
till fullmäktige! 

Med respekt för den demokratiska processen och 
för ett aktivt och närvarande mötesdeltagande så 
har vi några ordningsregler: 

Alla eventuella frågor, intervjuer och diskussioner 
från åhörare och representanter för media med 
ledamöterna sker under pauser eller efter mötets 
slut. 

Till representanter för media: Om du 
behöver genomföra en intervju med någon 
fullmäktigeledamot i pausen eller efter mötets slut, 
så finns pressansvarig på plats som hjälper till att 
förmedla kontakt. 

Presstjänsten: 010-249 90 20 "4' 
REGION 

DALARNA 



1 Ben ny Rosengren 

2 Lisbet Mörk-Amnelius 

3 Birgitta Sacredeus 

4 Ulf Berg 

5 Christer Carlsson 

6 Sofia Jarl 

7 Bo Brännström 

8 Mursal Isa 

9 Kristina Svensson 

10 Elin Noren 

11 Abbe Ronsten 

12 Maja Gi lbert Westholm 

13 Son ny Pettersson 

14 Ingvar Nille Niilimaa 

15 Torsten Larsson 

16 Charlotte Wiberg-Gudmundsson 

17 Gunilla Franklin 

18Anna Hed 

19 Lotten Kluck 

20 Kerstin Lundh 

21 Susann Berger 

22 Per-Inge Nyberg 

23 Agneta Andreasson-Bäck 

24 Kajsa Fredholm 

25 Mats Nordberg 

26 Östen Sjögren 

27 Jonas Hillerström 

28 Mikael Rosen 

29 HåGe Persson 

30Jonny Jones 

31 Svante Parsjö Tegner 

32 Jonas Åsenius 

33 Lars Isacsson 

34 Per Morelius 

35 Camilla Andersson 

36 David Örnberg 

37 Per-Ola Ahlström 

38 Tatiana "Ta nja" Krigsman 

39 Carin Malm 

40 Ulrik Bergman 

41 Håkan Frank 

42 Göte Persson 

43 Christina Bröms 

44 Linda Zetterström 

45 Ah med Bari 

{SD) 

(DSP) 

{KD) 

{M) 
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Placeringslista för Region Dalarnas fullmäktigeledamöter 
vaiperioden 201s-10-1 s - 2022-10-14 

Taimi Hermansson 
Mikael Rosen 
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46 Linda Kvarström 

47 Kjell Persson 

48 Josefin H eed 

49 Ronie Andersson 

50 Madeleine Figge 

51 Roy Uppgård 

52 Sebastian Larsson 

53 Ca rina Källström 

54 Mikael Thalin 

55 Sa ra Persson 

56 Pär Kindlund 

57 Suzanne Lazar 

58 Krister Andersson 

59 Inga-Britt Kronnäs 

60 Matts Hammarqvist 

61 Inge ö stlund 

62 Gösta Sarholm 

63 Anders Bengtsson 

64 Martin Bergman 

65 Caroline Wilfox 

66 Anna Gran lund 

67 Nils-Åke Norman 

68 Liv Lunde Andersson 

69 Kurt Podgorski 

70 Irene Hornman 

71 Nall Lars-Göran Andersson 

72 Zohreh Anhari 

73 Marie Jakobsson 

74 Johan Persson 

75 Kent Forschner-Hell 

76 Matti Trogothsson 

77 Britt-Inger Remning 

78 Christina Brunell 

79 Ivan Eriksson 

80 Anna-Lena Andersson 

81 Gunnar Barke 

82 Bigitta Sahlberg 

83 Anders Rosell 
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-*REGION r-r DALARNA 

Information 

Mikael Rosen Datum 2019-05-23 Sida 1 (1) 
Dnr 

Postadress 
Box 712 
791 29 FALUN 

DEBATTREGLER ENLIGT FULLMÄKTIGES 
ARBETSORDNING § 28 

1. Huvudregel - 5 minuter för första anförandet. 3 minuter för följande 
anföranden 
Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet för 
ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de därpå 
följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 minuter. På 
varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller senare anförande, 
finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per replik. 
Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje ärende 
är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla argumenten för 
sina ställningstaganden. 
Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige behandlar 
interpellationer och frågor. 

2. Undantag - särskilda debatter 
Vid särskilda debatter om tex budget, mål och ramar, årsredovisning m.m. 
gäller en särskild talarordning. Debatten inleds med anföranden av en 
representant för varje parti (gruppledare eller annan av partiet utsedd 
ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att Landstingsstyrelsens 
ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter. Varje 
deltagare i den debatten får dessutom rätt till 2 repliker om 2 minuter att fritt 
disponera under gruppledar- debatten. Efter det att gruppledardebatten 
avslutats träder huvudregeln in för den fortsatta debatten 

Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska 
tillämpas. 

Förslag till talarordning när ärende 9 Regionplan med budget 2020 och 
finansplan 2020-2022 debatteras: Ulf Berg (M), Elin Noren (S), Benny 
Rosengren (SD), Sofia Jarl (C), Lisbeth Mörk- Amnelius (DSP), Maja Gilbert 
Westholm (V), Birgitta Sacredeus (KD), Bo Brännström (L) och Kerstin 
Lundh (MP). 

Besöks adress 
Landstingshuset 
Vasagatan 27 
FALUN 

Kontakt Handläggare 
Nämndsekreterare 023-49 01 22 
Taimi Hermansson 
taimi.hermansson-jarvenpaa@ 
ltdalarna.se 



. . . . 
HANDLEDNING FOR VOTERINGSANLAGGNING 

Framför dig har du en fjärrkontroll med knappar för att begära ORDET och 
REPLIK/GENMÄLE, vid upprop/votering knapparna JA/närvaro, NEJ och AVSTÅR. 

Med ett kort tryck på vald knapp registreras ditt Ditt val i anläggningens dator vilket 
bekräftas genom att den gröna lampan ovanför Ordetknappen släcks. 
Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot presidiet för att signalen ska gå fram. 

Vid upprop trycker ledamoten på knappen JA när namnet läses upp av 
sekreteraren. 
Om du inte gör detta kommer panelen att bli låst för votering och talarlista. 

Så snart aktuellt ärende visas kan Ordet begäras. 

Replik kan bara begäras under det att någon håller ett anförande vilket visas på 
projektorduken. 

Då anförandet är slut kan den som begärt replik få ordet. Begränsning av repliktid 
kan förekomma. Under en replik kan den som senast anförde begära genmäle 
genom att trycka på Replik-knappen. 
Begränsning av antal repliker/genmälen kan förekomma. 

Vid votering meddelar ordföranden när man kan avlägga sin röst genom att trycka på 
någon av knapparna JA, NEJ eller AVSTÅR. Har man röstat men vill ändra sig kan 
man göra detta genom att trycka på annan knapp så länge ordföranden inte förklarat 
voteringen avslutad. 

Voteringsresultatet presenteras översiktligt via dataprojektor. 

Vi använder inte reservationsknappen utan anmäl ev reservation muntligt. 



Att ansluta tiII ·Gästnätverl(et 

1. Välj wifi -nätverket "fk-guest" 

2. Försök att surfa ut till valfri sida 
(www.dn.se t.ex) 

3. Du blir dirigerad till 
inloggningssidan 

4. Bläddra ned lite och välj "logga 
in som gäst" eller liknande 
alternativ 

5. Skriv in ditt telefonnummer 

6. Vänta på sms:et som kommer 
till din telefon, skriv sedan in 
denna kod på hemsidan 

7. Du är nu ansluten· i 24h 



FÖREDRAGNINGSLISTA 

MED FÖRSLAG TILL BESLUT TILL 

FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDET 

2019-06-10--11 



~REGION 
,., DALARNA 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

Central förvaltning Sammanträde 2019-06-10 2019-06-11 Sida 1 ( 18) 

Sammanträde i Regionfullmäktige 

Tid: 2019-06-10 kl 9:30 

Plats: Kristinehallen , Bergmästaregatan, Falun 

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 

Innehållsförteckning 

Inledning och protokollsjustering ....... ...................................................... 3 
1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 3 
2 Protokollsjustering 3 
3 Upprop 3 
4 Information 3 

Frågor, Interpellationer och motioner ....................................................... 4 
5 Frågor 4 
6 Interpellationer 4 
7 Inkomna motioner from from 30 april 2019 och redovisning av motioner 

som inte är färdigbehandlade 4 

Anmälningsärenden ................................................................................... 5 
8 Anmälningsärenden 5 

Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut ........... 6 
9 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022 6 
10 Hantering av Region Dalarnas behov av kontokredit 7 
11 Justering patientavgift Min Vård 8 
12 Miljöredovisning 2018 8 
13 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess 

utskott 8 
14 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk 

Luftambulans 2018 9 
15 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och vissa reglementen i Region 

Dalarna 10 
16 Reglemente för Krisledningsnämnden (KLN) 11 
17 Aterrapportering av biblioteksplan 2018 12 
18 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför klimatbokslut för 

Region Dalarna 12 
19 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SD): LUCAS 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

hjärtkompressionsutrustning i alla ambulanser i Dalarna 13 

Besöks adress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Mötessamordnare 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

2019-06-10 2019-06-11 Sida 2 (18) 

20 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Gratis kollektivtrafik för 
skolungdomar på sommarlovet 2019 14 

Framställning utan föregående beredning ............................................. 15 
21 Valärenden 15 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

2019-06-10 201 9-06-11 

Inledning och protokollsjustering 

1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 

2 Protokollsjustering 

Sida 3(18) 

Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för 
justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: onsdag 19 juni kl 13.00 på 
regionkontoret, Vasagatan 27, Falun 

3 Upprop 

4 Information 

Information lämnas av regionstyrelsens ordförande Ulf Berg och 
fullmäktiges revisorer. 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

2019-06-10 2019-06-11 

Frågor, Interpellationer och motioner 

5 Frågor 

Inga frågor har kommit in . 

6 Interpellationer 

Fullmäktige beslutar 
1. Interpellationen godkänns. 
2. Svar på interpellationen lämnas senare under sammanträdet. 

RD19/02222 

Sida 4 (18) 

A. Interpellation från Maja Gilbert Westholm (V) - Regionens ansvar när 
Arbetsförmedlingens kontor stängs ner i Dalarna 
Bilaga sid 1 

7 Inkomna motioner from from 30 april 2019 och redovisning av 
motioner som inte är färdigbehandlade 

Fullmäktige beslutar 

1. Motionerna godkänns och remitteras till Regionstyrelsen. 
2. Redovisningen läggs till handlingarna. 

A. RD19/02406 
Motion från Inge östlund (SO) om att återinföra 
distriktssköterskemottagningarna i Furudal, Horndal och Grängesberg 
Bilaga sid 2 

B. RD19/02666 
Motion från Benny Rosengren (SO) om mera tillgänglig information kring 
inkomna motioner, interpellationer och inkomna förslag från Medborgarnas 
förslagslåda 
Bilaga sid 3 

C. Motioner lämnade till Region Dalarnas kansli men ännu ej 
färdigbehandlade av fullmäktige 
Bilaga sid 4-5 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

Anmälningsärenden 

8 Anmälningsärenden 

Fullmäktige beslutar 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

2019-06-10 2019-06-11 Sida 5 (18) 

1. Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. 

A. RD19/02486 
Protokoll från Kommunalförbundet Region Dalarnas likvidationskommittes 
Sammanträde 2019-02-25 

Revisionsrapporterna nedan finns publicerade: 
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Revision/Rapporter/> 
B. RD19/02337 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, Region Dalarna 

C. RD19/01727 
Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2018 Svenskt Ambulansflyg 
Protokoll från förbundsfullmäktigesammanträde 2019-04-11 
Reviderad Budget 2019 med plan 2020 och 2021 mm 

D. RD19/02519 
Länsstyrelsens beslut 2019-05-13 att med mandatperiod from 11 maj 2019 
tom 14 oktober 2022 utse ny ledamot efter Björn Hammarskjöld: Östen 
Sjögren (DSP) och nya ersättare Chatarina Nyström (DSP) och Grazyna 
Björklund (DSP). 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

2019-06-10 2019-06-11 Sida 6(18) 

Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

9 Regionplan med budget 2020 och finansplan 2020-2022 
Diarienummer RD19/02425 

Regionstyrelsens förslag 
1. Regionplan 2020 inklusive finansplan 2020-2022 och budget 2020 

enligt bilaga b fastställs 
2. lnvesteringsram om 780 miljoner kronor fastställs 
3. Uppdra till Regionstyrelsen att säkerställa att investeringarnas bidrag 

till att övergripande mål uppnås och leder till ökad nytta för 
befolkningen. 

4. Regionstyrelsen fattar ingångsättningsbeslut för investeringar om mer 
än 10 mnkr och säkerställer nödvändig effekthemtagning. 

5. Partistöd 2020 beviljas med totalt 11 262 290 kr varav 10 procent 
utgör grundstöd 

6. Uppdra till Regionstyrelsen att utreda om regionen i högre omfattning 
kan använda finansieringsmodellen anslagsfinansiering för en bättre 
ekonomistyrning. 

7. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att genast vidta åtgärder för 
en ekonomi i balans och till dialogmöte i oktober återkomma med 
handlingsplan hur effektiviseringar enligt bilaga b kan åtgärdas. 

8. Kollektivtrafiknämnden ges i uppdrag att genast vidta åtgärder för en 
ekonomi i balans och till dialogmöte i oktober återkomma med 
handlingsplan för hur effektiviseringar enligt bilaga b kan åtgärdas. 

9. Tandvårdsnämnden ges i uppdrag att genast vidta åtgärder för en 
ekonomi i balans och inför dialogmöte i oktober återkomma med 
handlingsplan för att få sin ekonomi i balans 

10. Delegera till regionstyrelsen att under 2020 fatta beslut om fördelning 
till förvaltningar ur övergripande-/utvecklingsram hos 
Finansförvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Regionplanen är en del av en rullande årsplanering och anger den 
övergripande inriktningen för Region Dalarna under planperioden. Den 
binder samman regionens övergripande vision samt strategiska mål med 
verksamhetens inriktning och omfattning samt ekonomiska förutsättningar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 6-8 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Reg ionfu I lmäktige 

201 9-06-10 2019-06-11 Sida 7(18) 

b) Regionplan 2020 inkl Finansplan 2020-2022 och budget 2020 - Särtryck 
i färg 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

10 Hantering av Region Dalarnas behov av kontokredit 
Diarienummer RD19/01447 

Regionstyrelsens förslag 
1. Regionstyrelsen får fatta beslut i ett intervall mellan 0 och 400 mnkr, 

att uppta och avsluta kontokredit vid behov. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna (RD) har sedan tidigare en kontokredit på max 400 mnkr. I 
nuvarande bankavtal har möjligheten till kontokredit inte varit behäftad med 
en kostnad, förutom vid ett eventuellt utnyttjande av krediten. Ökade 
kapitaltäckningskrav på banker innebär att RD vid en förlängning av 
bankavtal, som är aktuellt inom kort, leder till att en fortsatt tillgång till 
kontokredit kommer att kosta RO i storleksordningen ca 300 - 600 tkr. Mot 
den bakgrunden föreslås istället följande hantering av tillgång till nödvändig 
kontokredit. 

Förslaget går ut på att RO i normalläget har 0 kr i kontokredit, men att 
Arbetsutskottet erhåller mandat att uppta och avsluta kontokredit om behov 
uppstår. Mandatet gäller ett intervall mellan 0 - 400 mnkr. Behov kommer att 
identifieras på förhand via ordinarie likviditetsprognoser. Det innebär alltså 
inte en höjning av nuvarande nivå, utan en möjlighet till sänkning , så att nivå 
motsvarar bedömt framtida behov. 

Upplåning sker framöver vid behov i första hand hos Kommuninvest (Kl) via 
traditionella lån. RO ska enligt placeringspolicy och direktiv ha ca 450 mnkr 
tillgängligt som betalningsberedskap, målbilden framöver är att det ska ske 
via kontanta medel och ev upplåning hos Kl istället för tillgänglig 
kontokredit. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 9-11 

b) Anteckningar Avtal med Swedbank sid 12 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

2019-06-10 2019-06-1 1 

11 Justering patientavgift Min Vård 
Diarienummer RD19/02715 

Regionstyrelsens förslag 

Sida 8 (18) 

1. Patientavgift för Min Vård sänks till 100 kronor från och med 1 juli 
2019. 

Sammanfattning av ärendet 
I nuläget kostar ett besök hos Region Dalarnas egen nätläkartjänst Min 
Vård 200 kr, samma avgift som ett fysiskt besök hos en läkare på en 
vårdcentral i Dalarna. Patientavgiften föreslå sänkas till 100 kr fö r att ligga 
på samma nivå som jämförbara tjänster i riket. Region Dalarna kan på så 
vis erbjuda en konkurrenskraftig nätläkartjänst som dessutom har åtkomst 
till patientjournal och kan erbjuda en sammanhållen vårdkedja . 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 13-14 

b) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

12 Miljöredovisning 2018 
Diarienummer RD1 9/01 130 

Regionstyrelsens förslag 
1. Miljöredovisning 2018, enligt bilaga b), godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljöredovisning 2018 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. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 15-20 

b) Miljöredovisning 2018 - särtryck i färg 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

13 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen 
och dess utskott 
Diarienummer LD1 8/04973 
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1. Regionfullmäktige sammanträder under 2020 den 2 mars, 20 april , 15-
16 juni, 28 september och 16-17 november. 

Sammanfattning av ärendet 
En sammanträdesplan för regionfullmäktige, regionstyrelsen och 
regionstyrelsens utskott tas årligen fram. Planen är även kallelse för 
styrelsen och utskotten. 

I ärendet redovisas till arbetsutskottet följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 21 -23 

b) Sammanträdesplan 2020 förslag sid 24 

c) Sammanträdesplan 2020 alternativt förslag sid 25 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

14 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet 
Svensk Luftambulans 2018 
Diarienummer RD1 9/01556 

Regionstyrelsens förslag 
1. Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 201 8 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans ansvarar för och driver 
ambulanshelikopterverksamheten och annan därtill anknuten verksamhet åt 
medlemmarna. Idag ingår Landstinget Dalarna, Landstinget Värmland , 
Region Uppsala och Västra Götalandsregionen i förbundet. 

Årsredovisningen omfattar kommunalförbundets verksamhet för år 2018. 
Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsperioden . 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 26-27 

b) Revisionsberättelse sid 28-29 

c) Sakkunniges grundläggande granskningsrapport sid 30-36 

d) Sakkunniges granskningsrapport sid 37-46 

e) Årsredovisning sid 47-75 
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f) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

Sida 10 (18) 

15 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och vissa reglementen 
i Region Dalarna 
Diarienummer RD19/01207 

Regionstyrelsens förslag 
1. Regionfullmäktiges arbetsordning 13 § revideras enligt bilaga c). 

I 4, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 34 och 40 §§förskjuts de interna 
paragrafhänvisningarna två paragrafnummer fram i arbetsordningen, 
enligt exemplet 24 § i bilaga c). Den tidigare beslutade 11 §fastställs 
till 12 §. 

2. Nämndernas allmänna bestämmelser revideras enligt bilaga d). 
3. Regionstyrelsens reglemente 24 §, 35-36 §§och 42-43 §§revideras 

enligt bilaga e). 
4. Reglementet för Region Dalarnas Pensionärsråd (RPR) 

3 och 4 §§ revideras enligt bilaga f) . 
5. Reglementet för Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID) 

3 och 4 §§revideras enligt bilaga g). 
6. Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente 29 § revideras och 32 § 

tas bort från reglementet enligt bilaga h). 
7. Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser revideras 

enligt bilaga i). 
8. Patientnämndens reglemente 28 § revideras enligt bilaga j). 
9. Tandvårdsnämndens reglemente 25 § revideras enligt bilaga k). 
10. Ovanstående förändringar träder i kraft 2019-09-01 med undantag för 

de korrigerade paragrafhänvisningarna, som gäller omedelbart och 
oavsett beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
I Regionstyrelsens reglemente föreslås att vissa bestämmelserna om 
utskottens beslutsbefogenheter bryts ut för att beslutas som 
delegeringsbestämmelser. Region Dalarnas pensionärsråd (RPR) och 
Funktionshinderrådet Dalarna (FRID) kopplas till regionstyrelsen istället för 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. I vissa andra reglementen och i fullmäktiges 
arbetsordning föreslås smärre uppdateringar. En ny lydelse i några av 
paragraferna i nämndernas allmänna bestämmelser föreslås också. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 76-79 
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b) Protokollsutdrag Regionstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-25 § 22 sid 80-
81 

c) Förslag 13 och 24 §§ Regionfullmäktiges arbetsordning sid 82 

d) Förslag nämndernas allmänna bestämmelser sid 83-89 

e) Förslag 24 §, 30 §, 35-36 och 42-43 §§Regionstyrelsens reglemente sid 
90-92 

f) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för RPR. Sid 93-95 

g) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för FRID. Sid 96-98 

h) Förslag 29 och 32 §§ Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente sid 99 

i) Förslag Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser sid 100-
102 

j) Förslag 28 §Patientnämndens reglemente sid 103 

k) Förslag 25 § Tandvårdsnämndens reglemente sid 104 

I) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

16 Reglemente för Krisledningsnämnden (KLN) 
Diarienummer RD19/01 358 

Regionstyrelsens förslag 
1. Reglemente för krisledningsnämnden enligt bilaga c) fastställs med 

giltighet fr.o.m. 2020-01-01. 
2. Ändringar i Regionstyrelsens reglemente enligt bilaga d) fastställs 

med giltighet fr.o.m. 2020-01-01. 
3. Som en följd av att krisledningsnämnden ska bli en självständig 

nämnd med reglemente enligt bilaga c), görs konsekvensjusteringar i 
de allmänna bestämmelserna i övriga nämnders reglementen enligt 
bilaga e) med giltighet fr.o.m. 2020-01-01. 

4. Med mandatperiod från 2020-01-01 till och med dagen innan 
fullmäktiges första sammanträde efter ordinarie val 2022 utses 
ledamöter och ersättare enligt förslag. 

5. Med samma mandatperiod som i punkt 3 utses ordförande, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bestämmelserna i regionstyrelsens reglemente om krisledningsnämnd har 
brutits ut ur styrelsens reglemente och införlivats i ett särskilt reglemente för 
krisledningsnämnden. Reglementet är strukturerat på samma sätt som 
övriga nämndreglementen i Region Dalarna. Vissa allmänna bestämmelser 
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har dock uteslutits i detta reglemente, då de inte befunnits tillämpliga för 
krisledningsnämnden. De särskilda bestämmelserna har kompletterats med 
några nya bestämmelser hämtade ur lagen om extraordinära händelser och 
från omvärldsbevakning samt en skyldighet att öva kris- och 
beredskapsledning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 105-108 

b) Utdrag ur Regionstyrelsens reglemente: 22, 27 och 28 §§ sid 109-110 

c) Förslag reglemente för Krisledningsnämnden sid 111-119 

d) Förslag ändringar i Regionstyrelsens reglemente sid 120-136 

e) Konsekvensändringar i de allmänna bestämmelserna i övriga nämnders 
reglementen sid 137 

f) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

17 Återrapportering av biblioteksplan 2018 
Diarienummer RD19/021 39 

Regionstyrelsens förslag 
1. Aterrapporteringen av biblioteksplanen 2018 godkänns. 

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 årligen till 
landstingsfullmäktige. Här redovisas uppföljningen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid138-142 

b) Kultur- och bildningsnämndens beslut 2019-05-14 § 36 sid 143 
c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

18 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför 
klimatbokslut för Region Dalarna 
Diarienummer RD1 9/00370 

Regionstyrelsens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 
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Maja Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att Region Dalarna inför ett 
klimatbokslut. 

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till att jordens klimat blir 
allt varmare. Det är det som kallas växthuseffekten. Det varmare klimatet 
skapar stora miljö- och hälsoproblem både på kort och på lång sikt. 

I regionplanen anges att Region Dalarna ska bedriva ett långsiktigt hållbart 
miljöarbete och att regionen ska bidra till att uppfylla nationella och 
internationella klimatmål. För att följa vår klimatpåverkan och att kunna 
fokusera på åtgärder som gör största nytta måste Region Dalarna 
genomföra mätningar och beräkningar och sammanställa dessa till ett 
klimatbokslut. 

Årligen följs de övergripande miljömålen upp via en miljöredovisning som 
beslutas i samband med fullmäktige i juni. I miljöredovisningen för 2018 
kommer det att finnas ett kapitel som belyser landstingets (innan 
organisationsförändringen) klimatpåverkan utifrån C02-ekvivalenter. I 
regionplanen finns ett uppdrag i att ta fram ett hållbarhetsprogram. Ett 
klimatbokslut förslås att ingå i en kommande hållbarhetsredovisning när 
regionen har ett hållbarhetsprogram som ska följas upp. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 144-146 

b) Motion sid 147 

c) Yttrande från Hållbarhetsberedningen sid 148 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

19 Svar på motion från Johan Persson (SD) och Fredrik Trygg (SO): 
LUCAS hjärtkompressionsutrustning i alla ambulanser i Dalarna 
Diarienummer RD19/00709 

Regionstyrelsens förslag 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Persson (SD) har tillsammans med Fredrik Trygg (SD) motionerat om 
att varje ambulans ska utrustas med en LUCAS 
hjärtkompressionsutrustning. Skälet till förslaget är att det enligt 
motionärerna skulle ge en ökad överlevnad efter hjärtstopp samt en bättre 
arbetsmiljö för personalen. 
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Regionplanen för 2019 innehåller ett uppdrag till verksamheten att det ska 
finnas en bröstkompressionsmaskin på varje ambulansstation. 
Verksamheten bedömer att denna är den mest adekvata lösningen. 

Därmed avslås motionen med hänvisning till det uppdrag som finns i 
Regionplan 2019. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 149-151 

b) Motionen sid 152 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 

20 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Gratis 
kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019 
Diarienummer RD19/01731 

Regionstyrelsens förslag 
1. Motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Maja Gilbert Westholm (V) har i en motion yrkat att även denna sommar låta 
skolungdomar åka avgiftsfritt med länets kollektivtrafik. Motionären för fram 
en rad argument såsom att det blir mer jämlikt mellan barn i stad och 
glesbygd, att det gynnar företag i turistnäringen genom ökat 
arbetskraftsunderlag och att det bidrar till minskad miljöpåverkan. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 153-154 

b) Motion sid 155 

c) Kollektivtrafiknämndens beslut sid 156 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i senare utskick 
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Framställning utan föregående beredning 

21 Valärenden 

RD19/02387 
Fullmäktige beslutar 

Sida 15 (18) 

1. Suzanne Lazar (S) entledigas som ersättare i regionstyrelsen fr o m 11 
juni 2019. 
2. X X (S) väljs som ersättare i regionstyrelsen med mandatperiod fr o m 11 
juni 2019 t o m det datum som föregår den dag då det fullmäktige som valts 
2022 har sitt första sammanträde. 

Suzanne Lazar (S) avsäger sig i brev 2 maj 2019 sitt uppdrag som ersättare 
i regionstyrelsen. 

RD19/00910 
Val av nämndemän i Förvaltningsrätten i Falun för perioden 2020-2023 
Bilaga i senare utskick 
Fullmäktige beslutar 
1. Med mandatperiod from 2020-01 -01 tom 2023-12-31 utses 

nämndemän till förvaltningsrätten i Falun enligt nedan: 

1. Förnamn Efternamn (X) 
2. Förnamn Efternamn (X) 
3. Förnamn Efternamn (X) 
4. Förnamn Efternamn (X) 
5. Förnamn Efternamn (X) 
6. Förnamn Efternamn (X) 
7. Förnamn Efternamn (X) 
8. Förnamn Efternamn (X) 
9. Förnamn Efternamn (X) 
10. Förnamn Efternamn (X) 
11 . Förnamn Efternamn (X) 
12. Förnamn Efternamn (X) 
13. Förnamn Efternamn (X) 
14. Förnamn Efternamn (X) 
15. Förnamn Efternamn (X) 
16. Förnamn Efternamn (X) 
17. Förnamn Efternamn (X) 
18. Förnamn Efternamn (X) 
19. Förnamn Efternamn (X) 
20. Förnamn Efternamn (X) 
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21. Förnamn Efternamn (X) 
22. Förnamn Efternamn (X) 
23. Förnamn Efternamn (X) 
24. Förnamn Efternamn (X) 
25. Förnamn Efternamn (X) 
26. Förnamn Efternamn (X) 
27. Förnamn Efternamn (X) 
28. Förnamn Efternamn (X) 
29. Förnamn Efternamn (X) 
30. Förnamn Efternamn (X) 

Sida 16 (18) 

§ 19 i lag om allmänna förvaltningsdomstolar stadgar att nämndemän utses 
genom val. Valen förrättas av landstingsfullmäktige. 

Förvaltningsrätten i Falun har fastställt antalet nämndemän i 
Förvaltningsrätten till 30 stycken. Dessa utses av Region Dalarna (Dalarnas 
läns landsting). 

RD19/01223 
Val av nämndemän för Kammarrätten i Sundsvall för perioden 2020-2023 
Bilaga i senare utskick 
Fullmäktige beslutar 
1. Med mandatperiod from 2020-01-01 tom 2023-12-31 utse 

nämndemän till Kammarrätten i Sundsvall enligt nedan: 

1. Förnamn Efternamn (X) 
2. Förnamn Efternamn (X) 
3. Förnamn Efternamn (X) 
4. Förnamn Efternamn (X) 
5. Förnamn Efternamn (X) 
6. Förnamn Efternamn (X) 
7. Förnamn Efternamn (X) 
8. Förnamn Efternamn (X) 

§ 19 i lag om allmänna förvaltningsdomstolar stadgar att nämndemän utses 
genom val. Valen förrättas av landstingsfullmäktige. 

Kammarrätten i Sundsvall har fastställt antalet nämndemän i kammarrätten 
som utses av Region Dalarna (Dalarnas läns landsting) till 8 stycken. 
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Val av nämndemän till Svea Hovrätt för mandatperioden 2020-2023 
RD19/01223 
Bilaga i senare utskick 
Fullmäktige beslutar 
1. Med mandatperiod from 2020-01-01tom2023-12-31 utses 

nämndemän till Svea Hovrätt enligt nedan: 

1. Förnamn Efternamn (X) 
2. Förnamn Efternamn (X) 
3. Förnamn Efternamn (X) 
4. Förnamn Efternamn (X) 
5. Förnamn Efternamn (X) 
6. Förnamn Efternamn (X) 
7. Förnamn Efternamn (X) 
8. Förnamn Efternamn (X) 
9. Förnamn Efternamn (X) 
10. Förnamn Efternamn (X) 
11. Förnamn Efternamn (X) 
12.Förnamn Efternamn (X) 
13. Förnamn Efternamn (X) 
14. Förnamn Efternamn (X) 
15. Förnamn Efternamn (X) 
16.Förnamn Efternamn (X) 
17.Förnamn Efternamn (X) 
18. Förnamn Efternamn (X) 

Val av nämndemän till hovrätt förrättas av landstingsfullmäktige enligt 
rättegångsbalkens 4 kap 7 § 2 st. 

Svea hovrätt har fastställt antalet nämndemän som utses av Region 
Dalarna (Dalarnas läns landsting) till 18 stycken. 

RD19/02519 

Fullmäktige beslutar 

1. Björn Hammarskjöld (DSP) entledigas som ledamot i 
Regionfullmäktige from 11 juni 2019. 

Björn Hammarskjöld (DSP) begär i brev 9 maj 2019 entledigande som 
ledamot i Regionfullmäktige. 
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Regionfullmäktiges ordförande begärde ny sammanräkning 10 maj . 

RD19/xxx 

Val av Krisledningsnämnd 

Fullmäktige beslutar 

1. Med mandatperiod från 2020-01-01 till och med dagen före 
fullmäktiges första sammanträde efter ordinarie val 2022 utses 
ledamöter och ersättare enligt förslag. 

2. Med samma mandatperiod utses ordförande, 1 :e vice ordförande och 
2:e vice ordförande enligt förslag. 

Ärendet 
Reglementet för styrelsen har stadgat att arbetsutskottet utgör regionens 
krisledningsnämnd. Denna konstruktion är inte förenlig med gällande rätt då 
krisledningsnämnden ska vara självständig nämnd. Därför bryts 
krisledningsnämndens regelverk ut ur styrelsens reglemente och ett särskilt 
reglemente för nämnden tillskapas. Som en konsekvens av denna åtgärd 
måste även ett val av ledamöter och ersättare samt presidie genomföras. 

Nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare. 

Förslag 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot tillika ordförande 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot tillika 1 :e vice ordförande 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot till ika 2:e vice ordförande 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot 
Förnamn Efternamn (X) Ledamot 

Förnamn Efternamn (X) Ersättare 
Förnamn Efternamn (X) Ersättare 
Förnamn Efternamn (X) Ersättare 
Förnamn Efternamn (X) Ersättare 
Förnamn Efternamn (X) Ersättare 
Förnamn Efternamn (X) Ersättare 
Förnamn Efternamn (X) Ersättare 


