
-*REGION 
,., DALARNA 

REGIONFULLMÄKTIGE 

Kompl HANDLINGAR 
ti 11 

sammanträdet 
2019-06-10-11 

Kompl handl till ärendena 6 Interpellationer, 
7 Inkomna motioner fr o m fr o m 30 april 2019 och redovisning av 
motioner som inte är färdigbehandlade 

Regionstyrelsens förslag till beslut i ärendena 9-20 

Underlag till valärendena ärende 21 



.#REGION r-t DALARNA 

Kompl DAGORDNING 
Reg ionfu I !mäktige 

Central förvaltning Sammanträde 2019-06-10 2019-06-11 Sida 1 (13) 

Sammanträde i Regionfullmäktige 

Tid: 2019-06-10 kl 9:30 

Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun 

Dessa kompl 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 ....................................................... 3 
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 7 
12 Miljöredovisning 2018 7 
13 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och dess 

utskott 8 
14 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk 

Luftambulans 201 8 8 
15 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och vissa reglementen i Region 

Dalarna 8 
16 Reglemente för Krisledningsnämnden (KLN) 10 
17 Aterrapportering av biblioteksplan 2018 1 O 
18 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V) : Inför klimatbokslut för 

Region Dalarna 11 
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 11 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Mötessamordnare 



Region Dalarna 

Central förvaltning 

Kompl DAGORDNING 
Regionfullmäktige 

201 9-06-1 0 2019-06-1 1 Sida 2 (13) 

20 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Gratis kollektivtrafik för 
skolungdomar på sommarlovet 2019 11 

Framställning utan föregående beredning ..... ..... ....... ... .. ............ .. ... ... ... 12 
21 Valärenden 12 



Region Dalarna 

Central förvaltn ing 

Kompl DAGORDNING 
Reg ionfu Il mäktige 

201 9-06-10 2019-06-11 

Inledning och protokollsjustering 

1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 
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3 Upprop 

4 Information 
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Frågor, Interpellationer och motioner 

5 Frågor 

Inga frågor har kommit in. 

6 Interpellationer 

Fullmäktige beslutar 
1. Interpellationerna godkänns. 

Sida 4 (13) 

2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet. 

A. Se tidigare utsänd handling+ 

B. RD19/02824 
Interpellation från Lars Isacsson (S) - Vad händer med utvecklingen av 
Avesta Lasarett? 
Bilaga sid 1 

C. RD19/02825 
Interpellation från Elin Noren (S) - Dalfolkets fråga: Varför skiljer sig 
väntetiderna till hjälpmedel? 
Bilaga sid 2 

D. RD19/02826 
Interpellation från Elin Noren (S) - Varför kvarstår beslut trots 
patientsäkerhetsrisker? 
Bilaga sid 3 

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

Se tidigare utsänd handling +: 

C. RD19/02810 
Motion från Marie Jakobsson (SD): Förskola/nattis på sjukhusområde 
Bilaga sid 4 
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Anmälningsärenden 

8 Anmälningsärenden 

Se tidigare utsänd handling+: 

E. RD19/02150 
Årsredovisning för Dala Airport AB 

F. RD19/02151 
Årsredovisning för AB Dalaflyget 
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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 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Regionplan 2020 inkl Finansplan 2020-2022 och budget 2020 - Särtryck 
i färg har sänts ut tidigare 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i sid 5-10 

d) Regionplan från Sverigedemokraterna "Återinför tryggheten i Dalarna" 
sid 11-36 
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10 Hantering av Region Dalarnas behov av kontokredit 
Diarienummer RD19/01447 

Regionstyrelsens förslag 
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1. Regionstyrelsen får fatta beslut i ett intervall mellan O och 400 mnkr, 
att uppta och avsluta kontokredit vid behov. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Anteckningar Avtal med Swedbank har sänts ut tidigare 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 37-38 

11 Justering patientavgift Min Vård 
Diarienummer RD19/02715 

Regionstyrelsens förslag 
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 för 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 har sänts ut tidigare 

b) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 39 

12 Miljöredovisning 2018 
Diarienummer RD19/01130 

Regionstyrelsens förslag 
1. Miljöredovisning 2018, enl igt bilaga b), godkänns. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Miljöredovisning 2018 - särtryck i färg har sänts ut tidigare 
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c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen i sid 40-44 
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13 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen 
och dess utskott 
Diarienummer LD18/04973 

Regionstyrelsens förslag 
1. Regionfullmäktige sammanträder under 2020 den 2 mars, 20 april, 15-

16 juni, 28 september och 16-17 november. 

I ärendet redovisas till arbetsutskottet följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Sammanträdesplan 2020 förslag har sänts ut tidigare c) 
Sammanträdesplan 2020 alternativt förslag har sänts ut tidigare 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 45-46 

14 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet 
Svensk Luftambulans 2018 
Diarienummer RD19/01556 

Regionstyrelsens förslag 
1. Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Revisionsberättelse har sänts ut tidigare 

c) Sakkunniges grundläggande granskningsrapport har sänts ut tidigare 

d) Sakkunniges granskningsrapport har sänts ut tidigare 

e) Årsredovisning har sänts ut tidigare 

f) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 47 

15 Revidering av fullmäktiges arbetsordning och vissa 
reglementen i Region Dalarna 

Diarienummer RD19/01207 

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

14, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 34 och 40 §§förskjuts de interna 
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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 §, 30 §, 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. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Protokollsutdrag Regionstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-25 § 22 har 
sänts ut tidigare 

c) Förslag 13 och 24 §§ Regionfullmäktiges arbetsordning har sänts ut 
tidigare 

d) Förslag nämndernas allmänna bestämmelser har sänts ut tidigare 

e) Förslag 24 §, 30 §, 35-36 och 42-43 §§ Regionstyrelsens reglemente har 
sänts ut tidigare 

f) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för RPR. har sänts ut tidigare 

g) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för FRID. har sänts ut tidigare 

h) Förslag 29 och 32 §§ Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente har 
sänts ut tidigare 

i) Förslag Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser har sänts 
ut tidigare 

j) Förslag 28 § Patientnämndens reglemente har sänts ut tidigare 

k) Förslag 25 § Tandvårdsnämndens reglemente har sänts ut tidigare 
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I) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 48-49 

16 Reglemente för Krisledningsnämnden (KLN) 
Diarienummer RD19/01358 

Regionstyrelsens förslag 

Sida 10(13) 

1. Reglemente för krisledningsnämnden enligt bilaga c) fastställs med 
giltighet fr.o.m. 2019-09-01. 

2. Ändringar i Regionstyrelsens reglemente enligt bilaga d) fastställs 
med giltighet fr.o.m. 2019-09-01. 

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 reg lementen enligt 
bilaga e) med giltighet fr.o.m. 2019-09-01 . 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Utdrag ur Regionstyrelsens reglemente: 22, 27 och 28 §§har sänts ut 
tidigare 

c) Förslag reglemente för Krisledningsnämnden har sänts ut tidigare 

d) Förslag ändringar i Regionstyrelsens reglemente har sänts ut tidigare 

e) Konsekvensändringar i de allmänna bestämmelserna i övriga nämnders 
reglementen har sänts ut tidigare 

f) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 50-51 

17 Aterrapportering av biblioteksplan 2018 
Diarienummer RD19/02139 

Regionstyrelsens förslag 
1. Aterrapporteringen av biblioteksplanen 2018 godkänns. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Kultur- och bildningsnämndens beslut 2019-05-14 § 36 har sänts ut 
tidigare 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 52 
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18 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför 
klimatbokslut för Region Dalarna 
Diarienummer RD19/00370 

Regionstyrelsens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Motion har sänts ut tidigare 

c) Yttrande från Hållbarhetsberedningen har sänts ut tidigare 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 53-54 

Sida 11(1 3) 

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

Regionstyrelsens förslag 
1. Motionen avslås. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Motionen har sänts ut tidigare 

c) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 55-56 

20 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Gratis 
kollektivtrafik för skolungdomar på sommarlovet 2019 
Diarienummer RD1 9/01 731 

Regionstyrelsens förslag 
1. Motionen avslås. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare 

b) Motion har sänts ut tidigare 

c) Kollektivtrafiknämndens beslut har sänts ut tidigare 

d) Protokollsutdrag från Regionstyrelsen sid 57-58 
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Framställning utan föregående beredning 

21 Valärenden 

RD19/02387 
Fullmäktige beslutar 
1. har sänts ut tidigare 

Sida 12 (13) 

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. 

RD19/00910 
Val av nämndemän i Förvaltningsrätten i Falun för perioden 2020-2023 
Information sid 59-60 
Fullmäktige beslutar 
1. har sänts ut tidigare 

RD19/01223 
Val av nämndemän för Kammarrätten i Sundsvall för perioden 2020-2023 
Information sid 61 -62 
Fullmäktige beslutar 
1. har sänts ut tidigare 

RD19/01406 
Val av nämndemän till Svea Hovrätt för mandatperioden 2020-2023 
RD19/01223 
Information sid 63-65 
Fullmäktige beslutar 
1. har sänts ut tidigare 

RD19/02519 
Fullmäktige beslutar 
1. har sänts ut tidigare 

RD19/xxx 
Val av Krisledningsnämnd 
Fullmäktige beslutar 
1. har sänts ut tidigare 
2. har sänts ut tidigare 

RD19/02894 
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1. Susanne Säbb Danielsson (L) entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Tandvårdsnämnden from 11 juni 2019. 

2. X X (L) ersättare i Tandvårdsnämnden from 11 juni 2019. 

Susanne Säbb Danielsson (L) begär i brev 22 maj 2019 entledigade från sitt 
uppdrag som ersättare i Tandvårdsnämnden. 



Interpellation till Fastighetsnämndens ordförande 

Vad händer med utvecklingen 
av Avesta lasarett? 

Region Dalarna RD19/02824 
Inkom 2019-05-22 17:44 

Under våren 2018 beslutade Fastighetsnämnden om en investeringsplan gällande 
Avesta lasarett. Flera av investeringarna är påbörjade och/eller genomförda. Men i 
planen finns även en ersättningsbyggnad/vårdblock för hus 2 upptaget, en 
investering beräknad till 200 miljoner kronor. Behoven finns beskrivna i gällande 
Fastighetsutvecklingsplan (FUP) från 2014. 

Vad som sker med Region Dalarnas investeringar framöver är viktiga ur flera 
aspekter. Det handlar om att garantera rätt lokaler för sjukvård och patienter. 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga, rätt dimensionerade och ha låg klimatpåverkan . 
Det är också viktigt ur arbetsgivarperspektiv. Arbetsmiljö är en central fråga för 
medarbetarna. Med bra fastigheter och lokaler blir Region Dalarna en mer attraktiv 
arbetsgivare. Det handlar också om signalvärde kopplat till frågor om geografisk 
jämlikhet. När regionen investerar i hela länet blir det tydligt att man också ser hela 
Dalarnas värde. 

Inga ansökningar om rivningslov eller bygglov har inkommit till Avesta kommun. 
Detta krävs för att kunna genomföra planerade rivningar och byggnationer av hus 2. 

Med anledning av ovanstående frågar jag Fastighetsnämndens ordförande Bo 
Brännström följande: 

• Kommer den beslutade investeringsplanen att genomföras? 
• Om ja, varför har inga ansökningar skickats in till Avesta kommun? 
• Om nej, vilka avvägningar ligger till grund för detta? 

Lars Isacsson (S) 



Interpellation ställd till Hjälpmedelsnämndens ordförande 

Dalfolkets fråga: 

Varför skiljer sig väntetiderna 

till hjälpmedel? 

Region Dalarna RD19/02825 
Inkom 2019-05-22 17:44 

Vi har lanserat "Dalfolkets fråga" för att minska klyftan mellan beslutsfattare och 

medborgare i Dalarna. Alla människor i Dalarna har möjligheten att skicka in sina frågor till 

oss. Frågorna hittills har bland annat handlat om tvångsvård inom psykiatrin, om 

möjligheten att resa kollektivt till vårdcentralen, om allmänt gnet och om 

telefontillgänglighet. 

Den här gången lyfter vi en fråga från Karl-Erik i Falun. Karl-Erik har nyligen fått ett 

hjälpmedel utskrivet, och fick i samband med det höra att väntetiden var lång, men att den 

var kortare för boende i andra kommuner i länet. 

Med anledning av ovanstående frågar vi Hjälpmedelsnämndens ordförande Lisbeth 

Mörck Amnelius: 

1. Varför skiljer sig väntetiderna till hjälpmedel mellan olika kommuner i Dalarna? 

2. Hur arbetar majoriteten med att förbättra jämlikheten på detta område? 

3. Hur lång tid anses skäligt att vänta på hjälpmedel, och vilka insatser görs för att korta 

väntetiderna? 

Elin Noren (S) 



Interpellation till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 

Varför kvarstår beslut trots 
patientsäkerhetsrisker? 

Region Dalarna RD19/02826 
Inkom 2019-05-22 17:44 

Sjukvården i Dalarna står inför stora utmaningar. Trots många vakanser gör verksamheten 
underskott. I januari beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden om ett sparpaket omfattande 69 
miljoner kronor. I samband med det beslutet krävde vi socialdemokrater att man också 
rapporterade vilka konsekvenser som förslagen riskerade att leda till för patienter och personal. 
Först på Hälso- och sjukvårdsnämnden den sjunde maj kom en sådan rapport till nämndens 
ledamöter. 

Konsekvensanalyserna visar att flera av besparingarna inte är realistiska att genomföra under 
2019. Ett av förslagen är att spara 10 miljoner genom att byta ut två läkemedel inom 
ögonsjukvården till Avastin, ett läkemedel som inte är registrerat för den här typen av behandling 
(så kallat off-label-läkemedel). Analysen visar dock att ett sådant utbyte skulle kräva fler injektioner 
och leda till ökad risk för infektioner - infektioner som i förlängningen kan leda till blindhet. Den 
professionella bedömningen av ansvariga läkare är därför att byte till off-label-läkemedlet inte är 
medicinskt försvarbart. 

På Hälso- och sjukvårdsnämnden yrkade därför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på att 
den beslutade handlingsplanen för ekonomi i balans skulle ändras, så att åtgärden om att byta ut 
läkemedel inom ögonsjukvården togs bort. Den borgerliga majoriteten stod dock fast vid sitt gamla 
beslut, och röstade för att neddragningen skulle genomföras. 

För oss Socialdemokrater är detta ett tydligt exempel på de felaktigheter som kan uppstå när 
panikbesparingar röstas igenom utan att ordentliga underlag finns, men också ett exempel på att 
politisk prestige går före rimlighetsbedömningar och patientsäkerhet. 

Med anledning av ovanstående frågar jag Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia 
Jarl: 

1. Varför väljer ni att stå fast vid beslutet att byta till off-label-läkemedel inom ögonsjukvården, 
trots att professionens bedömning är att detta inte är medicinskt försvarbart? 

2. Anser du att politiska beslut ska följas av verksamheten, också när verksamheten tycker 
annorlunda? 

3. Om inte ögonsjukvården följer beslutet och byter läkemedel, kommer ni då på något sätt agera 
för att få verksamheten att följa nämndens beslut? 

4. När beslutet togs av nämnden i januari, kände du då till att ingen försäkring fanns för de 
patienter som drabbades av eventuella vårdskador av ett off-label-läkemedel? 

Elin Noren (S) 



Region Dalarna RD19/0281 O 

J'PerhedemolcrafuHa 
J. Dalarna 

Motion om förskola/nattis på sjukhusområde 

Vi Sverigedemokrater ser det som angeläget att erbjuda en trygg barnomsorg till alla 
föräldrar, även till dem som har obekväma arbetstider. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att det upprättas en förskola/nattis, öppet dygnet runt alla 
dagar i veckan, för barn upp till 12 år, på våra sjukhusområden. Detta för regionanställda med 
obekväma arbetstider och fam iljesituationer som gör det omöjligt att lösa fami ljepusslet på 
annat sätt. 

Detta skulle möjliggöra och förenkla vardagen för föräldrar, inte minst ensamstående som vill 
kunna arbeta heltid med obekväma arbetstider. 
Dygnet runt förskolor/nattis skulle kunna drivas i Regionens regi alternativt att Regionen 
upplåter lokaler för privata aktörer inom eller i närheten av sjukhusområdena. 

Vi i Sverigedemokraterna tror detta skulle göra Region Dalarna till en attraktivare 
arbetsgivare och bli en attraktionsfaktor för nyrekrytering av bland annat läkare, sjuksystrar 
och övrig personal från övriga delar av landet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslå r Sverigedemokraterna att Regionfullmäktige 
beslutar: 

att: 

Region Dalarna arbetar för att införa försko lor/nattis på våra stora 

Sjukhus med dygnet runt öppet, för personal anställda av regionen. 

Falun 2019-05-2 1 

LJJ~~ 
Marieta;;obsson 

Sverigedemokraterna 

Fullmäktigeledamot 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
Regionstyrelsen 

Sammanträde 2019-05-27 

Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

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

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

Sida 1 (2) 

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 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Regionstyrelsen 

2019-05-27 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 2 (2) 

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 Bilaga § 57 A 
b) Regionplan 2020 inkl. Finansplan 2020-2022 och budget 2020 

Bilaga§ 57 B 
c) SO Dalarnas Budget 2020-2022 Bilaga § 57 C 
Budgetchef Anna Skogberg presenterar förslaget till Regionplan 2020 inkl. 
Finansplan 2020-2022 och budget 2020 Bilaga § 57 D 

Yrkande, propositionsordning och beslut 
Ulf Berg (M) yrkar bifall till Dalasamverkans Regionplan 2020 inkl. 
Finansplan 2020-2022 och budget 2020. 

Benny Rosengren (SO) yrkar bifall till SO Dalarnas Budget 2020-2022. 

Sedan överläggningen förklarats vara avslutad redogör ordföranden Ulf 
Berg (M) för de yrkanden som framställts och föreslår följande 
propositionsordning som Regionstyrelsen godkänner: proposition på eget 
yrkande mot Benny Rosengrens (SO) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot Benny Rosengrens 
yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget 
yrkande: 

Protokollsanteckning 
Per-Inge Nyberg (S), Abbe Ronsten (S) Maja Gilbert Westholm (V), 
Sebastian Karlberg (S), Susann Berger (S) och Susanne Lazar (S) deltar 
inte i beslutet. 
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Plan och budget 2020 

Regionplan 
• Vision. Vår framtidsvision. Vi mår bra i hela Dalarna. 
• Fyra övergripande målområden. 

• Medborgare 
• Medarbetare & Ledarskap 
• Hållbar utveckling 
• Digital utveckling 

• Uppdrag till respektive nämnd. 
• Styrkort skall återkopplas till mitten av okt och 

slutligen anmälas till RS senast 15 dec. 

2019-05-28 
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Plan och budget 2020 
Regionplan 
1. Medborgare 2. Medarbetare och Ledarskap 

Ala människors lika räll och o~än~ara värde är ulgångspunklen för Reg~n 
Da~mas verksamhet Al~ människor ska mölas med respekl och ges möjighel all 
sjäw la ansvar för och ~verka sill lw. För såväl ind'Md som sarmälle är del av slor 
~kl all folkhälsan förbälrras. Under planperioden kommer särs~ld ~kl all ~ggas ~d 
all mäla och fö~a upp hur regionens sammga verksamheler arbelar med: 

Region Dalarna ska vara en atllaktiv och hållbar arbetsgivare. Långsiktighet krävs i 
arbetet med att behålla, rekrytera och utveckla medarbetare. Medarbetarskapet 
behöver ulvecklas och särs~lt fokus behöver sållas på ledarskapsulveckling. Det är 
~ktigt att ~ !livs på arbetet och har en god arbetsmiljö. Vi ska skapa arbetsplatser 
där man stannar kvar och utvecklas. Ett gott ledarskap är nyckeln Ull framgång. 
Under planpertoden kommer särskild ~kl all läggas ~d all mäta och följa upp hur 
regionens samtliga verksamheter arbetar med: 

• Ökad närhel i hela Dalarna 
' Ökad kvame1 
• All kunna leva ell långl och ~ckl~l liv i Dalarna 

• Ökad trtvsel på jobbet 
• Ökad fast bemaMing · minskat beroende av hyrpersonal 
• Bällle stöd i ledarskapet 

Va~e nämnd ges i uppdrag all fonnulera mål ulilrån ovan nämnda punkler. Va~e nämnd ges i uppdrag all formulera mål utifrån ovan nämnda punkter. 

Plan och budget 2020 
Regionplan 

3. Hållbar u tvockllng 
Dalarna ska ha en hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Del ska vara självklart att kunna leva på sin lön och ha ett 
arbete att gå till. Företagarna ska uppleva att näringslivsklimalet är gott. Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner ska ha goda samverkansformer som säkerställer 
en positiv utveckling som kommer dalfolket till del. 

Regionens negativa miljöpåverkan måste minska och bidra till att få bort gifter och 
utsläpp från fossila bränslen. Den mal vi stoppar i oss ska vara sund, säker och inte 
komma från djur som behandlats med antibiotika i tillväxtsyfte. Region Dalarna har 
ett stort miljöansvar och behöver ta medvetna beslut vid inköp och upphandling av 
material, transporter, livsmedel, med mera. 

En välordnad och god ekonomi är en förutsättning för att klara den utveckling som 
krävs sett till regionens demografiska utmaningar. Styr- och ledningssystem behöver 
utvecklas så att det blir enkelt för verksamheterna att hålla kostnadsutvecklingen 
nere. 

Under planperioden kommer särskild vikt att läggas vid att mäta och följa upp hur 
regionens samtliga verksamheter arbetar med: 

• Minskad miljöpåverkan 
• Starkare ekonomi 
• Bättre infrastruktur i hela Dalarna 

Varje nämnd ges i uppdrag att formulera mål utifrån ovan nämnda punkter. 

3. Digitalisering 
Digitalisertng är en stor utmaning för Region Dalarna men också en stor möjlighet. 
Tillgången till den digitala infrastrukturen behöver fortsälla att byggas ut i hela länet. 
Rätt använd bidrar digitalisertng till all öka närheten och servicen, !lots stora avstånd. 
Digitalisertng kan också bidra fil! ett ökat självbestämmande och demokratiskt 
deltagande. Under planpertoden kommer särs~ld ~kl all läggas ~d all mäta och följa 
upp hur regionens samtliga verksamheter arbetar med: 

• Ökad demokrati och ökat infl~ande 
• Ökad produkti~let och effekti~tet 
• Modemisertng av arbetsmetoder 

Varje nämnd ges i uppdrag att formulera mål utifrån ovan nämnda punkter. 
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Plan och budget 2020 
Budget 
• Utmanande ekonomiska förutsättningar 
• Generella krav på effektiviseringar, förbättrad produktivitet 
• Riktade krav på besparingar på HSN 110 mnkr och Kollektivtrafiknämnd 15 

mnkr. Ligger Just nu hos Finansförvaltningen 
• Generellt räknas driftsramar UP.P med 2,2% exklusive hyror i egna lokaler, för 

vissa kostnadsslag finns särskifda ramar. 
• Utvecklingsanslag (inkl med utveckling) hos RS 
• Beräknad kostnadsökning (LPIK) 3,0%. 
• Prel investeringsram på 700 mnkr, större (ny-)investeringar 

igångssättningstillstånd via RS (nyttoanalys och effekthemtagning). 
• Utökning av riktade statsbidrag 320 mnkr 
• Atgärdsplan skall återkopplas till början av okt (dialogdag) 
• Utreda om regionen i högre omfattning kan använda finansieringsmodell 

anslagsfinans1ering för en bättre ekonomistyrning. 

Plan och budget 2020 
Investeringar 

--- --

1 
'"'~'1 

pj;;:;T-Sammanst ällning investeringar 20 20·2022 

2020 2021 
(mnkr) 

Nämnd 

Hälso-:Och sjukvård "l - - 107 116 I 

Centra l förvaltnlng 1 0 

Central förvaltnlng, IT-Invest eringar 110 86 
' Hjä lpmede l Dalarna 36 1 3 1 ' 

Hörsel och syn Region Dalarna 

1~ 
2 2 1 

Kultur och Bildning -n 8 J 
Regionservice 

~ I 
7 , 

Kost samverkan M ora 1 

Tandvård I 19 19 I 
Kollektivtrafik t= ----~:~:] 

ol 
Fastighe t Inkl Dalatraflk 565 " 

Summa 835 1 
lnvesterlngsra m I 780 I 600 

- v arav Pågående fastlghetslnvest 80 J 1 
L ")Inkl Akutpott 25 mnkr _l_ __ I 

~~---1~- -

Plan ! 
20~ 

35 

0 1 
128 

31 l 
1 

2 

8 

1 

9 

0 1 
665 

880 1 
600 

Uppdrag till RS att; 
• Säkerställa att 

investeringarna bidrar till att 
övergripande mål uppnås och 
leder till ökad nytta för 
befolkningen. 
Fatta igångsättningsbeslut för 
investeringar mer än 10 mnkr 
och säkerställa nödvändig 
effekthemtagning. 

Definitiv investeringsbudget tas 
av RF i november. 

2019-05-28 
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Plan och budget2020 
Budget, finansiella mål 

Bokslut Budget 

2018 2019 

Finansiella mål* 

Arets resultat, mkr (enl balanskrav) 65 100 

Resultatet, enl balanskravet, ska vara ett överskott på minst 

1% åren 2019-2021 men 2% senast år 2022 0,7 1,0 

Styrelsen och nämnderna ska hålla fastslagen budget och inte 

överskrida budgeterad nettokostnadsutveckling, %* 

Finansiell placering ska matcha pensionsskuldens utveckling 

och ske med minst 400 mnkr per år%* 

* Målen omformulerade mellan 2018 och 2019 

Plan och budget 2020 
Budget, resultatbudget 

RESULTATBUDGET, mnkr 
Bokslu Budge Bud ge 

2011 2011 2021 
Verksamhetens Intäkter 1 595 1 539 1 564 

Riktade statsbidrag nationella Ok 266 227 320 
Jämforelsestorande Intakt 34 
Verksamhetens kostnader -10604 -10 737 -10 954 
Avskrivningar -359 -350 -380 

Verksamhetens nettokostnad -9 068 -9 321 -9 450 

Skatteintäkter 1) 6844 7 042 7 185 
Generella statsbidrag och utjämning 2) 2 323 2490 2 521 
Verksamhetens resultat 99 211 258 

Finansiella Intäkter 8 5 5 
Jamrorelsestörande poster 47 
Finansiella kostnader 3) -89 -1 16 -136 
Resultat efter flnanslella poster 65 100 125 

Arets resultat enligt balanskravet 65 100 125 

100 

100 

Plan 2021 Pia~ 
202l 

1 564 1564 
320 320 

-11106 -11310 
-390 -400 

-9612 -9 826 

7 358 7 581 
2 566 2607 

312 382 

5 5 

-167 - 167 
150 200 

150 200 

2019-05-28 

Budget Plan Plan 

2020 2021 2022 

125 150 200 

1,7 2,0 2,6 

100 100 100 

100 100 100 
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SO Dalarn a 
Återinfö r Tryggheten i Da larn 

Budget 2020-2022 
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Innehållsförteckning 

Inledning 2 

Våra mål 2 

Personal- och arbetsmiljöfrågor 3 

Nattavtal 4 
En attraktiv arbetsplats 5 
Förskola/Nattis 5 
Hjälp med bostad 6 
Arbetssituationen 6 

Sjukfrånvaro 7 
Arbete på rätt sätt 7 

Öppen- och slutenvården 8 
Akut- och ambulanssjukvård 9 
Ambulanssjukvård 9 
Lättakut i Ludvika 10 

BB Mora 11 
Stockholm3-test 12 
Hjärtkompressionsutrustning 13 
Bassängverksamhet 14 
Folkhälsoarbetet 15 
Kultur och bildning 16 

Regional utveckling 17 

Våra satsningar 19 

Driftbudget 20 
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Inledning 

Vi i Sverigedemokraterna Dalarna vill återinföra tryggheten i Dalarna; Alla medborgare ska 

erbjudas bästa möjliga sjukvård inom rimlig tid genom god kvalitet och tillgänglighet. Ökad 

trygghet innebär också att vården ska finnas nära och med en ökad säkerhet och med 

välutbildad och engagerad personal som ges möjlighet att trivas på sina arbetsplatser. 

För Sverigedemokraterna är det självklart att den svenska hälso- och sjukvården ska hålla en 

hög internationell standard. Vår sjukvård ska erbjuda de senaste kunskaperna, beprövade och 

avancerade behandlingsmetoder, den senaste tekniken och väl fungerande läkemedel. Dessa 

förbättringar anser vi behövs för att på bästa sätt kunna bota, lindra och förebygga sjukdom 

och ohälsa. Det är också viktigt att sjukvården kontinuerligt utvecklas och förnyas i takt med 

nya förändringar, att såväl fysiska som psykiska sjukdomar behandlas. Patienter ska få en 

kvalificerad vård under hela livet - från den dag de föds tills den dag de eventuellt behöver 

vård i livets slutskede. 

Minskningen av antalet vårdplatser har varit ett kontinuerligt problem som ännu inte lösts. 

Detta anser vi vara en fel prioritering då vi har en befolkning som växer snabbt med ett ökande 

behov av hälso- och sjukvård. Platsbrist leder till försämrad vård och risk för felaktiga 

diagnoser. Det ska inte vara så att sjukvården är så pass överbelastad att det inte går att ge 

vård oavsett tidpunkt eller sjukdom. Bristen på vårdplatser riskerar patienters liv vid akuta fall 

eller större katastrofer då det inte finns möjligheter att behandla på plats. För att förbättra 

situationen och garantera fler händer i vården föreslår vi att all personal inom offentliga yrken 

som arbetar deltid, garanteras rätt till heltid om de så önskar. Fler händer i framförallt vården, 

dessutom av personal som redan är kompetent i hur arbetet skall utföras, räknar vi med att det 

kan ge stor effekt även på kort horisont. 

Sverige har en av världens högsta skattenivåer och rimligtvis borde vi då också ha världens 

bästa sjukvård. Idag ska fo lk inte behöva dö i väntan på vården, eller i väntan på ambulansen! 

Våra mål under denna mandatperiod är: 

• Ko1tare väntetid i vården speciellt vid psykisk ohälsa och speciellt bland barn och 

unga. Vi ser också att det är av stor vikt att vi får en ökad tillgänglighet i 

primärvården. 

• Se över arbetsmiljön för våra anställda. Sverigedemokraterna vill att särskild 

vårdservicepersonal ska avlasta undersköterskor, som i sin tur avlasta sjuksköterskor 

som sedan avlastar läkare. Därmed frigörs mer tid för patientarbete, köerna kan 

minska och dokumentationen effektiviseras. 

• Kvalitetssäkra psykvården med mer förebyggande vård. Tillräckliga resurser för tidiga 

och effektiva insatser, tillgängliga i alla landsting, är en grundläggande målsättning 
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• Tillsammans med kommunerna omedelbart återinföra folkhälsoarbetet. 

• Förbättrad samverkan mellan kommun och region för att förebygga ohälsa. Samverkan 

mellan äldreboenden och hemsjukvård ska skapa möjligheter där primärvården får 

hjälp med provtagningar och distriktssköterskor kan göra lättare bedömningar. 

• Ökad tillgänglighet för ambulansen i Dalarna. 

• Satsn ing på förbättrade anställningsförhållanden för nyckelpersoner för att minska 

behovet av inhyrda resurser. 

• Att verka för att det utvecklingsansvar som Region Dalarna har tagit över från 

Länsstyrelsen, utmärks av ett stöttandeperspektiv inriktat på att hjälpa människor och 

företag att verka i och utveckla Dalarna. 

Personal- och arbetsmiljöfrågor 

Alla som utnyttjar regionens service, såsom resenärer eller patienter, bör bemötas med respekt 

och erbjudas bästa möjliga service. För att kunna erbjuda en god service och klara framtidens 

utmaningar måste landstingen dock kunna erbjuda personalen en god arbetsmiljö. 

Den viktigaste åtgärden för en förbättrad arbetsmiljö är enligt Sverigedemoluaternas mening 

att tillskjuta resurser så att fler anställs inom vården. Ständig underbemanning leder till stress, 

utbrändhet, ogenomtänkta arbetsställningar och annat som kan resultera i arbetsskador. 

Dessutom leder personalbristen till att dyra extraresurser får hyras in, vi lket snarast medför 

ökade totalkostnader. 
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fJ"O 9 ,! . . 

Likaså bör regionen arbeta för att slopa de ofrivilliga delade turerna. Inte minst inom 

omsorgsarbetet. 

God kompetensförsö1jning handlar i lika hög grad om att locka nya personer ti ll utbildningar, 

som att befintlig personal ska välja att stanna kvar och att förmå personal som lämnat sitt yrke 

att återvända. En förstärkning av resurserna skulle ge regionerna bättre förutsättningar att vara 

attraktiva som arbetsgivare, både vad gäller löner och arbetsvillkor. Brist på 

specialistkompetens skapar flaskhalsar och bidrar till långa väntetider. Ett tydligt exempel är 

hur antalet specialistsjuksköterskor länge har minskat, samtidigt som vård behoven har ökat. 

Plan för att öka produktiviteten i sjukvården 

Enligt en rad jämförelser är antalet patienter per läkare och år som behandlas i svensk 

sjukvård avsevätt lägre än i jämförbara länder. Enligt OECD-rappo1ten Health at a Glance 

(2013) var medeltalet för a lla 34 OECD-länder 2 400 patiente r. Flest patienter per år hann 

j apanska och koreanska läkare med (drygt 6 000). Svenska läkare träffar knappt 900 patienter 

per år. Produktiviteten är en faktor som kraftigt påverkar såväl kostnader som kötider i 

vården. Region Dalarna bör därför arbeta med att öka produktiviteten. 

Detta gör vi genom att Region Dalarna å lägger lämplig grupp experter utsedd inom regionens 

vårdorganisation, att utarbeta och presentera en konkret handlingsplan för hur antalet 

behandlade patienter per läkare ska kunna minst fördubblas. Om så behövs kan utredningsstöd 

anlitas och erfarenheter inhämtas från länder eller organisationer där produktiviteten för 

läkare är högre. Förslaget ska innehålla en möjlig tidplan och en listning av nödvändiga 

stöd resurser. 

Nattavtalet 

För några år sedan infördes ett nytt nattavtal som 

vi kallar 2417. Detta avtal har visat sig vara dyrare 

och en betydlig försämring för de anställda. Som 

anställd i 24/7 har du inte samma återhämtningstid 

som innan, och vi är alla olika när det gäller våra 

dygnsrytmer. Mycket forskning visar att nattarbete 

ökar risken för att drabbas av olika sjukdomar 

t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, bukfetma och för 

dem som är gravida kan det till och med leda till missfall. 

För några år sedan tog man bort det gamla lokala nattavtalet som gav natt- och skiftarbetande 

sjuksköterskor kortare arbetstid med bibehållen heltidslön. Detta ersattes av 2417 nattavtalet 

vilket Sverigedemokraterna vill avsluta. Vi vill återinföra det gamla lokala nattavtalet. Detta 

ger en ökad möjlighet ti ll lokala nattavtal för personalen, vilket också innebär ko1tare 

arbetstid med bibehållen lön. 
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Det gamla nattavtalet gav personalen en mycket bättre möjlighet till återhämtn ing och det har 

vi sett effekter av sedan det byttes ut mot det nya 24/7 avtalet. Sedan det trädde i kraft har vi 

fått mer sjukskrivningar och uppsägningar. Eftersom avtalet i sig blev dyrare än det tidigare, 

kan kostnader minskas genom att gå tillbaka till tidigare avtal. 

Likaså bör regionen arbeta för att slopa de ofrivilliga delade turerna. Inte minst inom 

omsorgsarbetet. 

En attraktiv arbetsplats 

Hur ska vi kunna locka flera att vilja arbeta för Region Dalarna och hur ska vi få dem att vilja 

stanna kvar? Det kommer att vara en av framtidens viktigaste frågor. 

Vi i Sverigedemokraterna vill arbeta för 

helheten. Hela familjen ska trivas och 

personalen skall känna sig behövd, 

uppskattad och välkommen. Vi måste 

kunna hjälpa vår personal att lösa 

famiijepuss let som uppstår med hjälp 

att hitta bostad, skola och försko la åt 

barnen, arbete åt sambo/make/maka 

etc. när du väljer att flyttat ti ll Dalarna 

för att bö1ja hos oss allt för att visa att 

vi är en attraktiv arbetsplats! 

Förskola/Nattis 

Vi Sverigedemokrater ser det som angeläget att erbjuda en trygg barnomsorg till alla 
förä ldrar, även till dem som har obekväma arbetstider. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att det upprättas en förskola/nattis, öppet dygnet runt alla 
dagar i veckan, för barn upp till 12 år, på våra sjukhusområden. Detta för regionanställda med 
obekväma arbetstider och familjesituationer som gör det omöjligt att lösa fam iljepusslet på 
annat sätt. 

Detta skulle möjliggöra och förenk la vardagen för förä ldrar, inte minst ensamstående som vill 
kunna arbeta heltid med obekväma arbetstider. 
Dygnet runt förskolor/nattis skulle kunna drivas i Regionens regi alternativt att Regionen 
upplåter lokaler för privata aktörer inom eller i närheten av sjukhusområdena. 

Vi i Sverigedemokraterna tror detta skulle göra Region Dalarna till en attraktivare 
arbetsgivare och bli en attraktionsfaktor för nyrekrytering av bland annat läkare, sjuksystrar 
och övrig personal från övriga delar av landet. 
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Hjälp med bostad 

Ett sätt att arbeta mot brist på utbildad personal, är att regionen hjälper till med att ordna 

bostad upp till förslagsvis de första två åren för unga nyanställda. Genom att tillhandahålla 

hyreslägenheter till undersköterskor och olika kategorier av sjuksköterskor, kan landstinget 

uppmuntra en mycket större del av dem som utbildas i Dalarna att stanna kvar i länet. Det är 

inte nödvändigt att landstingen äger fastigheterna ifråga, lägenheter kan hyras av privata 

ägare, men kanske i första hand av berörda kommunala bostadsbolag. Det är ett uppenbart 

gemensamt intresse för såväl region som kommuner, att dessa nyckelkategorier trivs, stannar 

respektive flyttar hit. 

Det här är inte i första hand en kostnadsfråga, utan en fråga om att prioritera vilka som får 

tillgängliga hyreskontrakt. Trots detta kan en ökning av lägenhetsbestånden behövas. Vi 

föreslår en första utredning i samarbete mellan Region Dalarna och Falu kommun, för att se 

över möjligheterna att skapa en separat lägenhetspool för regionanställda nyckelkategorier. 

Arbetssituationen 

Arbetssituationen och säkerheten på vissa akutmottagningar 

och vissa senare turer är ofta mycket dålig. Regionen måste i 

samverkan med de fackliga organisationerna säkerställa en 

trygg arbetsmiljö för personalen. Vi vet att samhället som vi 

lever i har skapats av de politiker som sty1t Sverige på ett 

felaktigt sätt, men inte desto mindre ser vi det som vårt ansvar 

att bryta denna samhällsutveckling. Det kan vi bara göra på 

lång sikt, men på kott sikt kan det vara nödvändigt att säkra 

arbetsmiljön för till exempel bussförare och akutpersonal med 

hjälp av vakter då polisens resurser inte räcker till. 

Regionens personalpolitik måste vara så långsiktig att vi på sikt inte ska behöva 

bemanningsföretagen. Stafettläkarsystemet är otillfredsställande på många sätt. Dels kostar 

det mycket pengar och dels skapar det en otrygghet för patienter som måste möta många olika 

läkare. 

Som arbetsgivare har regionen ett ansvar att motivera personalen, erbjuda 

kompetensutveckling och karriärmöjligheter. När personal vidareutbildar eller 

specialistutbildar sig måste det ge genomslag i lönekuvertet. Utbildning och nytänkande är två 

viktiga drivkrafter för utveckling. 

Sverigedemokraterna är övertygade om att regionen i högre grad än idag kan klara av att 

internrekrytera sina chefer. Löner och arbetsvillkor bör vara attraktiva för personalen som 

helhet. Vi vänder oss emot alltför höga lönenivåer för regionens högsta tjänstemän och 

oskäliga så kallade "fallskärmsavtal" bör inte få förekomma, detta eftersom alltför höga 

tjänstemannalöner sänder helt felaktiga signaler till övrig personal. I värsta fall kan det verka 

demoraliserande och bidra till att främlingskapet ökar mellan olika personalgrupper. 
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Sjukfrånvaro 
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Region Dalarna har under många år varit en av Sveriges regioner med högst sjukfrånvaro, 

omkring 7 procent. Även om det idag ser ut som en mer positiv trend bland 

korttidssjukskrivna, har den ändå ökat något om vi jämför 2017 och 2018. Det är även stor 

skillnad mellan frånvaron mellan olika grupper. Vad beror sjukfrånvaron på, vi måste ta tag i 

problemet och förstå varför blir vår personal sjuk? Beror det på förkylningar, virus eller 

infektioner som sprids via deras arbetsplats, eller är det arbetsmiljön som ligger bakom? Vi 

ser fram emot den kartläggning som pågår och vars resultat måste leda till konkreta åtgärder. 

Vi som arbetsgivare måste ta vårt ansvar och se över hur vi agerar i vår roll och hur kan vi 

påverka sjukfrånvaron i en positiv riktning. 

Arbeta på rätt sätt 

Samtidigt som vi arbetar med att skapa goda arbetsförhållanden för de anställda, måste vi 

löpande säkerställa att produktionsresurserna - människor och utrustning - används effektivt, 

så att patienterna får snabb och bra vård. Att anställa mer personal eller erbjuda bättre 

anställningsförhållanden, ger inte automatiskt kortare vårdköer eller bättre vårdresultat i 

övrigt. Vi måste också använda våra resurser på rätt sätt. 

Regionen måste arbeta systematiskt med att samverka med de bästa regionerna i landet inom 

olika områden, för att vi ska kunna bli bättre. Samverkan med SKL är också viktig i de här 

frågorna. Det är också viktigt att vi från regionen vågar lämna över tolkningsansvar till dem vi 

bjuder in för att se över vår verksamhet - revision måste vara extern för att säkerställa att fel 

och brister verkligen uppmärksammas och inte istället bortförklaras av dem som kanske 

känner sig ansvariga för att problemen uppkommit eller inte kan ge upp käpphästar som visat 

sig inte fungera. 

Majoriteten har anslagit 50 miljoner kronor för att öka produktiviteten och tillgängligheten, 

vilket ska leda till minskade köer. En del av dessa pengar bör användas till det ovan beskrivna 

arbetet med andra regioner och SKL. 

Sverigedemokraterna vill dessutom satsa ytterligare 27 miljoner som en extra lönesatsning på 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vårdbiträden och 

medicinska sekreterare bör dessutom ökas i antal för att frigöra patienttider till läkare och 

sjuksköterskor. Genom dessa satsningar tror vi på att vi kan göra en stor besparing i regionen. 

D D HO.~L 
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Öppen- och slutenvård 

En primärvård med god tillgänglighet och hög kvalitet i det medicinska omhändertagandet är 

viktigt för att människor ska känna förtroende och trygghet till vården. Av denna anledning 

anser Sverigedemokraterna att tillgängligheten och öppettiderna inom primärvården måste 

förbättras betydligt. 

Som ett led i att förbättra telefontillgängligheten i primärvården vill vi erbjuda tidsbokning via 

internet där patienten själv ska kunna logga in för att finna en lämplig tid. Det bör också 

finnas möjlighet till att boka tider hos primärvården via sjukvårdsupplysningen. Många 

avdelningar inom Region Dalarna använder idag lappar/brev där patienten uppmanas att via 

telefon boka uppföljande besök. Dessa tider skulle det passa utmärkt om patienten själv kunde 

boka via nätet. Detta spar tid åt både patienten och vårdpersonal som slipper onödiga 

telefonsamtal och kallelser som ska skickas ut. 

De multisjuka är en grupp vars behov har åsidosatts länge. Det är inte acceptabelt att 

multisjuka, oftast äldre personer, åker in och ut på våra sjukhus och får ligga flera timmar på 

akuten. Sverigedemokraterna anser att det bör tas ett helhetsgrepp för att kunna möta behovet 

från denna grupp. 

I vården sker många överlämnanden och mottaganden såväl av patienter som av information 

om patienter. Det är primärvården som koordinerar detta arbete och ansvarar för att 

patienterna lotsas rätt. De ska känna trygghet i att primärvården är skicklig på att remittera till 

rätt specialist när det behövs. Att sjuka och oroliga blir hemskickade utan klara besked om 

följande steg i vården är inte acceptabelt. 

Regionen ska samverka med och uppmuntra kommuner att ombesörja ett större utbud av 

korttidsboenden för färdigbehandlade patienter så att dessa kan lämna sjukhusen mer 

skyndsamt. 

Idag är det vanligt att våra äldre som varit på ett akutbesök på dagen/kvällen och där besöket 

dragit ut på tiden blir hemskickade mitt i natten. Ibland finns det då inte ens personal eller 

anhöriga som kan ta emot patienten och de blir avlämnade i hemmet alldeles ensamma. Detta 

får inte förekomma! Våra patienter måste erbjudas en sängplats och få övernatta tills 

morgonen och en säker flytt hem med familj eller personal som tar emot, samt att ingen ska 

bli hemskickad efter långa timmar på en akutmottagning mitt i natten. 
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Detsamma gäller för tillgängligheten för våra äldre, de är gamla och kan inte a lltid ta sig långa 

sträckor. De senaste åren har alla sparpaket och indragningar gjort att de gamla får svårare 

och svårare att komma i kontakt med vården. Sverigedemokraterna vill genast öppna de 

distriktssköterskemottagningar som stängde 2015 bl.a. i Furudal, Horndal och Grängesberg. 

Detta kan ske i samarbete med äldreboenden i områden där det redan finns Distriktssköterskor 

anställda eller via egna små mottagningar där man kan ha öppet 2-3 dagar i veckan fö r 

provtagning, såromläggningar och enklare distriktssköterska bedömningar. Detta ingår i vår 

primärvårdsatsning där vi skjuter till 27 mkr. 

Akut- och ambulanssjukvård 

Väntetider 
Det är oacceptabelt att människor ibland tvingas vänta uppemot 8-10 timmar för att få vård på 

en akutmottagning. Målet måste vara att alla patienter som tvingas besöka akutsjukvården 

omedelbart får en kvalificerad bedömning och ingen bör behöva vänta mer än fyra timmar på 

passande vårdinsats. Med andra ord bör patienten inom dessa fyra timmar ha blivit behandlad 

och hemskickad, inskriven på annan klinik eller hänvisad till annan vårdnivå. 

För att uppnå målsättningen om en snabb och välfungerande akutvård vill 

Sverigedemokraterna satsa på att utveckla och införa fler så kallade snabbspår inom vården. 

Ambulanssjukvård 
Med väl utrustade ambulanser och ambulanssjuksköterskor som har befogenhet att i så hög 

utsträckning som möjligt använda sin utbildning och sitt kunnande blir ambulansfärden den 

första viktiga länken i vårdkedjan. Behandlingen kan då påbö1jas redan när ambu lansen 

anländer till skade- eller insjuknandeplatsen och patienten kan tas direkt till rätt avdelning. 

Detta innebär en avlastning för akutmottagningen och en enorm förbättring för patienten, som 

slipper vänta och lida i onödan. 
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Vi måste se över tillgänglighet för 

ambulansen i Dalarna genom att se över de 

transporter som vi idag genomför med våra 

ambulanser. Vart kan vi bli effektivare och 

hur kan v i skapa en patientsäkrare 

ambulanssjukvård. 

Vi ska omgående återinföra ambulansen i 

Rättvik för att förkorta inställningstiden i 

norra Dalarna. 

Lättakut i Ludvika 

, 

Primärvården i södra Dalarna är idag inte tillgänglig i tillräcklig omfattning. Vårdcentralerna 

tar inte emot lättare akutfall. Vi Sverigedemokrater vill snarast öppna en lättakut på Ludvika 

lasarett, istället för den jourmottagning som finns nu, vilken öppnar kl.17.00 och stänger 

kl.08.00 på vardagar. Lättakuten ska vara öppen 24/7. Det bor 27 000 personer i Ludvika 

kommun, och ca 11 000 i Smedjebackens kommun. Avståndet mellan centralorterna i dessa 

kommuner är endast 15 kilometer, vilket medför att en lättakut i Ludvika kan serva 38 000 

personer. Det kan inte vara meningen att patienter ska behöva åka till Falun med enklare 

akutfall. Dessutom skulle en lättakut avlasta trycket på Faluns akutmottagning. 

På Ludvika lasarett finns röntgenutrustning av god kvalitet, vilken vi Sverigedemokrater vill 

att patienter också ska kunna få tillgång till 24/7, såväl för akutfall som för vanlig 

tidsbokning. Detta innebär att möjlighet ges till tidsbokning för röntgen även under helger för 

den som så önskar. Denne behöver då inte ta ledigt från sitt arbete. En användning av 

röntgenutrustningen 24/7 innebär även det en avlastning för Falu lasarett. 
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BBMora 

BB i Mora var nytänkande och var under sina verksamma år ett ställe dit patienter valde att 

åka och föda på från andra delar av Sverige. Men den primära patientgruppen var boende i 

norra Dalarna som idag har 2-3 timmars bilresa till Falun för att föda sina barn. Den sista 

tiden i graviditeten skall vara fylld av glädje och förväntan, då skall du inte behöva oroa dig 

att du inte skall hinna in i tid till förlossn ingen och behöver föda ditt barn i bilen eller i 

ambu lansen på väg dit. 

Sverigedemokraterna anser att BB i Mora ska ll öppnas snarast. 
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Införande av Stockholm3-test 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den som orsakar flest 

dödsfall bland svenska män. I Sverige drabbas ungefär 10 000 män per år av prostatacancer 

och ca 2 500 dör. Prostatacancer har en mycket lång symtomfri lokaliserad fas då den 

vanligen kan botas, medan den nästan alltid är obotlig när den ger upphov till symtom. Dessa 

förhållanden gör att screening är en lämplig metod för att minska sjuklighet och dödlighet i 

prostatacancer. Forskningen har också kommit så långt idag att det är ide att införa screening. 

Stockholm3-testet har en viktig del i denna utveckling. 

Stockholm3-testet är ett blodtest som kombinerar fem proteinmarkörer (totalt PSA, fritt PSA, 

hK2, MSMB och MIC 1 ), över 100 genetiska markörer och kliniska data (ålder, tidigare 

vävnadsprov, familjehistoria avseende prostatacancer och i vissa fall, vid uppföljning hos 

urolog, läkarens bedömning av prostatas konsistens och storlek) för att bedöma risken för en 

behandlingskrävande (allvarlig) prostatacancer vid vävnadsprov (behandlingskrävande 

prostatacancer definierat som Gleason summa :=:: 7). Stockholm3-testet är ett vanligt venöst 

blodprov. Drygt 200 vårdgivare runt om i landet har hittills beställt Stockholm3-testet. 

Cllnlcal Varlables: 
Risk Factors 
• Ase 
• Famlly hlstory 
• Prevlous blopsy 

Prostate Exa m 
• Prostate volume 
• DRE 

Genetlc Markers: 
232 slnsle nucleotide 
polymorphlsms 

Protein Markers 
Total PSA 
Free PSA 
lntact PSA 
hK2 
MSMB 
MIC·l 

Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av PSA fö ljt av vävnadsprov. PSA-prov kan inte 

skilja mellan aggressiv (behandlingskrävande) och indolent (ofarlig) cancer och ger ofta 

falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, e ller som har en cancerform som inte 

behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga 

biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och 

resultat från PSA är ofta svårt att tolka för läkaren. 

Vi Sverigedemokrater vill att Region Dalarna snarast möjligt inför Stockholm3-testet för män 

i åldersgruppen 50-75 år, samt för män i ärftlig riskgrupp från 40 år. Ett succesivt införande 

av Stockholm3-testet över flera år behövs. De yngre männen samt unga män i riskgrupp, är de 

som ska kallas i första skedet, därefter fylls det på stegvis med de äldre männen. 
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Hjärtkompressionsutrusting I LUCAS Chest Compression System 

Årligen drabbas drygt 5000 av hjärtstopp utanför våra sj ukhus och den stora majoriteten 90% 

överlever inte. När hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod så krävs effektiva och kontinuerliga 

bröstkompressioner för att upprätthålla blodcirkulationen tills patientens egen hjärtfunktion 

har återställts. I städer som Stavanger i Norge, Amsterdam i Holland och Seattle i USA har 

forskare, läkare, räddningstjänst och allmänhet visat att det går att fä upp överlevnaden efter 

hj ärtstopp utanför sjukhus till mellan 20 och 25 procent. Dit vill han att också Sverige ska nå. 

Den hjätt- och lungräddningen som utförs i dagens ambulanser sker manuellt, då det idag 

endast finns en LUCAS utrustning och den finns på hjärtmottagningen i Falun och måste 

köras ut av en till ambulans till platsen för hjärtstoppet. Eftersom det sker manuellt innebär 

detta att ambulansen måste stå still, då personalen inte kan sitta bältad och köra HL T. 
Förutom att rädda liv direkt, skulle detta frigöra ambulanstid för andra uppdrag, vilket också 

kan rädda liv. 

LUCAS frigör händer så att livräddarna kan fokusera på andra livräddande uppgifter. 

Dessutom behöver man inte längre kompromissa på livräddarens egen säkerhet och patientens 

blodcirkulation tex när man flyttar patienten pre-hospitalt eller mellan avdelningar på 

sj ukhuset, eller under ambulanstransport. Genom att använda LUCAS standardiseras 

kvaliteten på hjättlungräddningen (HLR) och avbrotten kan minimeras. 

Att utrusta vatje ambulans med en LUCAS skulle innebära att en patient som behöver HLR 

kan få detta under färden och personalen i ambulanser frigör händer på andra livräddande 

åtgärder, samt kan citat bältade under färden mot närmaste akutmottagningen för vård. 

Sverigedemokraterna vill att vatje ambulans i Dalarna ska vara utrustade med en LUCAS. 
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Bassängverksamheten 

För många med ledsjukdomar är träning i en uppvärmd bassäng en nödvändighet för att kunna 

leva ett någorlunda normalt liv med studier, arbete, fritid, barn och familj . Den kan vara 

avgörande för att man överhuvudtaget ska kunna ta sig ur sängen. 

Tillgången ti ll vattenträning är med andra ord inte bara viktigt för livskval iten, den kan även 

vara avgörande för om en person ska kunna f01tsätta arbeta och slippa långvariga och 

kostsamma sjukskrivningar. De reumatiska sjukdomarna/ledbesvären är allvarliga och drabbar 

många, unga som gamla. 

Över en miljon människor i vårt land har någon form av reumatisk sjukdom. 175-200 barn 

insjuknar va1je år. Bassängträning kan i många fall också vara ett val för att kunna 

rehabiliteras efter t.ex. svåra o lyckor. 

Vi i Sverigedemokraterna vill att regionen genast sta1tar en utredning där vi ser över alla 

tänkbara möjligheter till att återinföra dessa viktiga bassänger. 
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Folkhälsoarbetet 

Hos Region Dalarna arbetar vi idag efter dessa mål för att främja folkhälsan: 

En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett av de viktigaste nationella folkhälsomålet som 
Region Dalarna beslutat arbeta med. Regionsplanen uppdrar till förvaltn ingarna att ansvara för att 
det hälsofrämjande arbetet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården . 

Ett hälsofrämjande förhållningssätt kännetecknas av att stödja och motivera individen att ta eget 
ansvar för sin hälsa och förbättra den. 

Exempel på hälsofrämjande och förebyggande 
insatser 

• Motivationsbedömning och hälsosamtal 

• Skriftlig ordination av fysisk aktivitet 

• Tobaksavvänjning individuellt och/eller i grupp 

• Samtal om riskbruk gällande alkohol och droger 

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet gentemot befolkningen. Vården bidrar till 
mindre sjukdom, mindre handikapp och mindre smärta samt underlättar också för den kroniskt 
sjuke att leva ett bra liv. 

Regionen har också ett ansvar för att informera om samband mellan hälsa, livsstil, och 
levnadsvillkor. Ett utvecklat samarbete mellan landsting, kommuner och andra (t.ex. 
frivilligorganisationer) är viktigt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete. 

Det övergripande målet för en bättre folkhälsa är att skapa förutsättningar för en jämlik och 
jämställd hälsa. 

Vi vill förstärka dessa mål ytterligare med ett gemensamt folkhälsoarbete mellan 

kommunerna och regionen. Vi anser att detta är en stor och viktig del i vå1t arbete, ett arbete 

som vi måste göra tillsammans. Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan i delar av eller 

hela befolkningen och omfattar insatser som ska främja hälsan och förebygga sjukdomar. 

Arbetet grundas på kunskap om befolkningens hälsa och om sambanden mellan samhällets 

utformning och hälsa. Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete och kräver samarbete över 

organisationsgränser och mellan landsting och kommun. 

Utgångspunkten för nätverket är strategiska folkhälsofrågor ur ett lokalt och regionalt 

perspektiv, frågor som också är kopplade till den övergripande planeringen och hållbar 

utveckling. Vi vill att region Dalarna ska bidra ekonomiskt till att alla kommuner anställer en 

folkhälsostrateg samt att regionen skall anställa en koordinator/kontaktperson för dessa. Här 

kan vi sedan skapa en grund för kunskap om befolkningens hälsa och samarbeten över 

gränserna för att nå våra mål med en friskare befolkning. 
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Kultur och Bildning 

Att Dalarna skall ha ett levande kulturliv och brett 

utbud av meningsfulla fri tidsaktiviteter är viktigt för 

Sverigedemokraterna. Då vi ser att samhället 

polariseras och slits isär mer och mer kommer 

kulturen att bli allt viktigare som samhällskitt. En 

förutsättning för att öka tryggheten och 

sammanhållningen i Dalarna är att vi känner till 

våra rötter och ökar vår kultuttradition, först då kan 

vi se oss själva som en del i länet och känna den 

gemenskap som gör oss till dem vi är. Det är även 
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en förutsättning för att invandrare ska ha en möjlighet att integreras på riktigt. Kan vi inte visa 

upp vår kultur och identitet blir det mycket svårt att anpassa sig till svenska förhållanden. 

Den djupaste roten till den svenska kulturens särart ligger i vår historia och i den natur och det 

klimat där den har vuxit fram. Mot denna bakgrund är det inte särskilt förvånande att vår 

kultur uppvisar stora likheter med våra nordiska grannländers. Den regionfinansierade 

kulturen bör främst belysa den svenska och nordiska kulturen och det historiska arvet. För 

detta ändamål bör en kulturarvsfond instiftas. Ur den kan eldsjälar och ideella krafter belönas 

för kulturarvsfrämjande insatser i Dalarnas län. 

Vi anser att regionens stöd till föreningar och projekt som har politisk agenda bör slopas och 

de som uppbär stöd från regionen idag bör granskas så att deras verksamhet är neutral. 

Vi anser att en alltför stor del av kultur och bildningsnämndens resurser används till att 

finansiera smala, högst tvivelaktiga verksamheter, en översyn behövs över samtliga föreningar 

och projekt som erhåller ekonomiskt stöd från skattebetalarna. 

Många av länets invånare upplever att det är stora förändringar och neddragningar inom 

hälso-sjukvården och att köerna växer. Svåra prioriteringar måste därför göras. Region 

Dalarna är huvudmän till 4st folkhögskolor. I Sverige finns 154 folkhögskolor, varav 122 har 

andra huvudmän än regionerna. Vi anser att vi bör byta huvudmän för tre av regionens 

folkhögskolor i Dalarna, för att omfördela resurser till välfärden. Vi anser dock att 

Musikkonservatoriet bör .vara kvar i regionens verksamhet då vi anser att musiken är en viktig 

del i vårt kulturarv och att denna skall vara regionfinansierade då den belyser den svenska och 

nordiska kulturen och det historiska arvet. 

Sverigedemokraterna vill även göra en besparing på Kultur & Bildningsförvaltningen. Vi 

anser att det är viktigt att regionen satsar på att upprätthålla en bra och jämlik sjukvård för 

alla. Vi anser att besparingarna på hälso- och sjukvården drabbas av fler besparingar än vad 

Kultur och bildning, därför anser vi det skäligt att även kultur & bildning därför förväntas 

bidra med besparingar även de. 
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Från och med januari 2018, bildas Region Dalarna och 

tar då även över en stor del av Länsstyrelsens ansvar 

för regional utveckling. 

Inför det arbetet vill Sverigedemokraterna betona 

fö ljande: 

Dalarna har ett geografiskt läge som är relativt gynnsamt för investeringar. Vi befinner oss 

inte i det absoluta närområdet till Stockholm och kringliggande områden i snabb utveckling, 

men fortfarande så pass nära att vi för många investeringar torde framstå som ett rimligt 

alternativ. Samtidigt har Dalarna ett antal fördelar och möjligheter, som storstadsområdena 

har svårt att matcha: 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

En levande kulturbygd 

Närhet till fjällen 

Fantastiska möjligheter till naturkopplad fritidsverksamhet såsom skid- och 
skridskoåkning, fiske, jakt, båtliv 

Lägre bostadspriser 

Möjligheter till bostad nära vatten eller i vacker miljö i övrigt 

Enklare pendlingsförhållanden, mindre bilköer, enklare parkeringar än i 

storstäder 

En välutvecklad befintlig industristruktur, där den tunga basindustrin ofta utgör 

basen, men där en lång rad andra företag frodas runt den tunga industrin 

Tillgång på stabil och välutbildad arbetskraft . 

Alla de här fördelarna måste vi vårda och utveckla. När investerare besöker Dalarna ska de 

känna hur lätt det är att bo och leva här! Unga som bor här ska vilja stanna kvar här - eller 

återvända om de sökt sig ut en tid! 

I dessa miljömedvetna tider är det lätt att bara se nackdelarna med bilar, men de utgör en 

förutsättning för livet i landsbygdsregioner som Dalarna! Vått miljöarbete beträffande bilar 

får inte leda till att vi skapar bilköer eller försvårar för landsortsbor att åka in till centralorter. 

Många verkar glömma att vi fakti skt pratar om barn som skjutsas till kvällsaktiviteter eller 

den ena parten i ett äktenskap som åker till j obbet i centralotten medan den andra arbetar på 

landet. 
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Under senare år har en rad 90-sträckor fått hastighetsbegränsningarna sänkta ti ll 80. I många 

fall kan dessa återställas till 90, vilket för dagliga pendlare faktiskt spelar stor rol l. 

Centrumhandeln och turismen i fl era av våra städer lider av onödiga trafik- och 

parkeringsbegränsningar - här bör Region Dalarna föra en dialog med kommunerna för att 

skapa förståelse för de negativa konsekvenser för regionen som detta medför. 

Strandskyddslagen har luckrats upp något under senare år, och detta är tänkt att skapa bättre 

möjligheter för människor att bygga nära vatten. Detta är en stor fördel för Dalarna och kan 

leda till att mer unga bosätter sig utanför de största orterna, med åtfö ljande möj ligheter för 

affärer, bensinstationer med mera. Regionen måste följa upp att såväl kommuner som 

Länsstyrelse arbetar i första hand stöttande och inte begränsande i den här frågan. 

Dalarna behöver ett levande j ord- och skogsbruk. Mat som serveras i regionens kök bör vara 

lokalproducerad, inköpskriterier behöver utvecklas i samverkan med kommunerna för detta 

syfte. Skogsbrukare behöver känna att de oftare får stöd från Skogsstyrelsen i Dalarna för att 

kunna utveckla sitt brukande, och att de drabbas av begränsningar betydligt mer sällan -

regionen behöver samverka med Skogsstyrelsen för att utveckla denna uppmuntran konkret. 

En viktig del av regionens utvecklingsarbete består i att i dialog med Länsstyrelsen och andra 

myndigheter skapa ett gemensamt och positivt arbete för att stötta företag och människor som 

vill utveckla Dalarnas näringsliv. 

Utbildningar inom Dalarna behöver planeras gemensamt så att vi fokuserar på utbi ldningar till 

efterfrågat arbete och på arbeten som gynnar Dalarnas konkurrensfördelar. 

Regionen bör uppmuntra kommunerna att ordna skolbesök till jord- och skogsbruk liksom 

övriga basnäringar. 

Integrationssatsningar i Dalarna kan med fördel användas för att förstärka regionens 

attraktionskraft. Vi kan utbilda avbytare till jordbruket, ungskogsröjare och 

restaurangpersonal, för att nämna några. Vi kan ordna beredskapsarbeten för att skapa renare 

gator. 
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Våra satsningar (1000 kr) 

Folkhälsoarbetet 5500 

Bassängverksamhet 200 

Hjärtkompressionsutrustning ti 11 ambulanser 2760 

Lönesatsning, för att minska sjukskrivningar och förbättra vården 27000 

Satsning på primärvård samt lättakut i Ludvika 27000 

Besparingar genom lönesatsningar och primärvårdssatsning - 10000 

Utredning personalbostäder 1000 

Återgång till tidigare nattavtal - 20000 

Kultur och bildning- Stegvis avveckling av Folkhögskolorna -15000 

Generella besparing på Kultur & Bildning för att frigöra medel till sjukvården -13100 
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Driftbudget 2020-2021, ramar per förvaltning (1000 kr) 

Ek ramar driftbudget, tkr Förslag SO 

Hälso- och sjukvårdsnämnd I Hälso- och sjukvård 2019 2020 2019 2020 

Landstingsbidrag föregående år 4 887 667 5 013 677 4 887 667 5 013 677 

Prisuppräkning exkl hyror 101 297 103 767 101297 103 767 

Löner ti ll centralpott inkl social m.gifter, -77 787 -77 787 0 

Korrigering enl februaribeslut 30000 30000 0 

Medicinsut\.eckling, februaribeslut 29 000 29000 0 

Medic insk ut\.eckling årlig ökning 20000 0 20000 

Satsning för att öka produkti"1tet och tillgänglighet 50000 50000 0 

Asyl och migranthälsan/kris och trauma -6500 9000 -6500 9000 

Utredning bassängverksamhet 200 

Hjärtkompression ambulanser 2900 

Flytt ambulans fr. Leksand t. Rättvik 
Lönesatsning sjuksk.,undersk.,med. Sekreterare 27000 

Satsning på primärvård samt lättakut Ludvika 27000 

Besparingar via löne- och primärvårdssatsningar -10000 

Atergång t tidig. Nattavtal -20000 

Utredning personalbostäder 1000 

5 013 677 5146 444 5 041 777 5 146 444 

0 0 

Landstingsbidrag föregår, förmånsläkemedel 570 514 591053 570514 591053 

Indexuppräkn ing 3,0% 20 539 17732 20539 17 732 

Summa förmånsläkemedel 591053 608 785 591 053 608 785 

0 0 

Landstingsbidrag föregår, högspec vård 559 019 579 144 559 019 579144 

Indexuppräkning 3,0% 20125 17374 20 125 17374 

Summa Högspec vård 579144 596518 579 144 596 518 

0 0 

Summa 6183 874 6 351 747 6 211974 6 351747 
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Förslag SD 

Regionstyrelsen I Hälsoval, beställarenhet 2019 2020 2019 2020 
Hälsovalsersättning föregående år exkl läkemedel 1155 844 1204896 1155 844 1204 896 

Löne- och prisuppräkning 30052 26508 30052 26508 

Patientavgifter 7000 7000 0 

Sam\erkan för god vård \1d utskri\1ning 8000 8000 0 

Justering sociala avgifter 0 0 

Landstingsbidrag föregående år 0 0 

Löne och prisuppräkning 0 0 

medicinsk ut\eckling 4000 0 4000 

cellpro\er statsbidrag 4000 4000 0 

Kompensation sociala avgifter 0 0 

Summa hälsovalsersättning exkl läkemedel 1204896 1235404 1204 896 1235 404 

0 0 

Förmånsläkemedel föregående år 199 643 202 645 199 643 202 645 

Indexuppräkning 3002 4458 3002 4458 

Summa förmånsläkemedel 202 645 207103 202 645 207103 
0 0 

Hälsoval, stab 0 0 

Ram föregående år 3 041 3 105 3 041 3105 

Löne- och prisuppräkning 64 67 64 67 

E-hälsa, objektspecialist 500 0 500 

Specialisttjänst 980 0 980 

Korr ram 201 9 52 0 52 

Summa stab 3105 4704 3105 4 704 

0 0 

Summa 1410 646 1447211 1410 646 1447 211 
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Hälso- och sjukvårdsnämnd I Hörsel och syn Region 
Dalarna 

Förslag SD 

2019 2020 2019 2020 

Landstingsbidrag föregående år 59 901 61052 59 901 61052 

Priskompensation exkl hyror 1242 1317 1242 1317 

Medicinsk ut\eckling, benförankrad hörselapparat 1000 1000 0 

A"9år central lönepott -891 -891 0 

Sparkrav -200 -200 0 

Summa 61 052 62 369 61052 62369 

Förslag SO 

Regionstyrelsen I Central förvaltning 2019 2020 2019 2020 

Landstingsbidrag föregående år 324906 312 733 324 906 312 733 

Prisuppräkning exkl hyror 6823 6596 6823 6596 

A"9år central lönepott -8978 8978 -8978 8978 

Ny avsättning central lönepott -4800 0 -4 800 

Dalaflyget 400 400 0 

Besparing -900 -900 0 

Anställningsförmåner -7000 0 -7000 

Utökning tjänster HR och upphandlingsenhet 3000 3000 0 

Lokala hälso- och sjukvårdsberedningar -3 078 -3 078 0 

E-hälsa objektspecialist, till Hälsoval -500 0 -500 

Hälsa och välfärd 1100 1100 0 

Almi till regional ut\ecklingsförvaltning -2693 -2 693 0 

Landstingets tidigare medlemsa"9ift i Region Dalarna, till 
regional ut\ecklingsförvaltning -6968 -6 968 0 

Coompanion till regional ut\ecklingsförvaltning -525 -525 0 

Tjänst internationella och EU-frågor -900 -900 0 

St-tjänst Arbets- och miljömedicin 546 546 0 
Kunskapstyrningsam\erkannämnd, programråd Äldres 
hälsa 200 0 200 

Kunskapsnät\erk, Samisk hälsa 200 0 200 

samordnare bevakning Falun 4510 0 4510 

Samordnare bevakning Mora 5800 0 5800 

samordnare Hyra Ludvika 611 0 611 

0 0 

0 0 

Summa 312 733 327 328 312 733 327 328 
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Regionstyrelsen I Finansförvaltningen 
Pensionskostnader inkl löneskatt och förvaltning 
Internt påslag för pensioner schablon 
Interna räntor 
Patientförsäkring, premie 
Omställningsanslag 
Moms tandvård 
ut\eckling/oförutsett 
Medicinsk ut\eckling läkemedel, kostnadsfri tandvård 
Förhöjda kostnader MiT o indexering 
Effektivisering läkemedel, sjukresor, vård i egen 
regi/vårdförs, hyrpersonal 
Satsningar nationella ö\erenskommelser 
Särskilda statsbidrag 
Central lönepott inkl sociala a\gifter 
Korrigering februaribeslut lönepott 
Ö\ergångsersättning kollektMrafik 
Varaktig vård 
Hälsa och välfärd 
Kommunernas del av Almi 
F ärdtjänstlegitimerig 
Övrigt (förändring löneskuld) 
Summa 

Fastighetsnämnden/Regionfastigheter 
A\A<astningskrav 
Summa 

Servicenämnden/Regionservice 
A\A<astningskrav 
Besparing 
Summa 
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2019 
786000 

-500000 
-60000 

39000 

55000 
-13 000 

72996 
20000 

127 000 

-227000 
96905 

-30000 

-14407 

-1100 
-3418 

-4836 
5000 

348140 

2019 
-24 200 
-24 200 

2019 
-9 200 

-700 

-9 900 

Förslag SO 

2020 2019 2020 
839 700 786 000 839 700 

-517 000 -500000 -517 000 
-60000 -60000 -60000 

43509 39000 43509 

40000 55000 40000 
-13 000 -13 000 -13 000 

39725 72996 39725 
22400 20000 22400 

76000 0 76000 

-125 000 0 -125 000 
170000 127 000 170 000 

-320000 -227 000 -320000 
59800 96905 59800 

-30000 0 

0 -14407 0 
-20000 0 -20 000 

-1100 -1100 -1100 
-3 418 -3418 -3418 

-4836 -4836 -4836 
6000 5000 6000 

232 780 348140 232 780 

Förslag SO 
2020 2 019 2 020 

-29 300 -24 200 -29 300 
-29 300 -24 200 -29 300 

Förslag SO 

2020 2019 2020 
-9900 -9 200 -9900 

-700 0 
-9 900 -9900 -9 900 



Kultur- och bildningsnämnden 

Landstingsbidrag föregående år 

Prisuppräkning exkl hyror 

AVJår central lönepott 
Ö\.erföring regional ut\.eckling barn&unga 

Ökad hyra Tallen Dalarnas museum 
Prioriteringar Kultur- och bildningsplan 

Besparing total bidragsgil.ning 
Stegvis aweckling av regionansvar för folkhögskolor 

Generella besparingar för att frigöra medel t sjukvården 

Summa 

Tandvårdsnämnden 
Landstingsbidrag föregående år, folktandvård 

Prisuppräkning exkl hyror 

AVJår central lönepott 
Ny avsättning central lönepott 

Index specialisttandvård 3% 

Kostnadsfri tandvård för unga upp till 23 år 

Landstingsbidrag föregående år, tandvårdsstöd 

Prisuppräkning exkl hyror 

Summa 

Al.A<astningskrav 
Besparing 

: 

Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna 
Landstingsbidrag föregående år 
Prisuppräkning exkl hyror 
AVJår central lönepott 
Summa 
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2019 
153 046 

3199 
-2 034 

-1300 
4332 
2 000 
-400 

158 843 

2019 
206 006 

4326 
-6 030 

600 
4500 

209 402 
35 432 

744 

36176 
245 578 

-6 200 
-700 

-6 900 

2019 
2 783 

52 
-51 

2 784 

Förslag SO 

2020 2019 2020 
158 843 153 046 158 843 

3267 3199 3 267 
-2034 0 
-1300 0 

150 4332 150 
2000 0 

-400 0 
-15 000 

-13100 

162 260 130743 162 260 

Förslag SO 

2020 2019 2020 

209402 206006 209 402 

4577 4326 4577 

6030 -6030 6030 

-1130 0 -1130 

1518 600 1518 

0 4500 0 
220 397 209402 220 397 

36176 35432 36176 

796 744 796 

36972 36176 36972 

257 369 245 578 257 369 
-6 900 -6 200 -6900 

-700 0 

-6 900 -6900 -6900 

Förslag SO 

2020 2019 2020 
2 784 2 783 2 784 

61 52 61 
-51 0 

2 845 2 784 2845 



Patientnämnden 
Landstingsbidrag föregående år 

Prisuppräkning exkl hyror 
A\går central lönepott 

Summa 

Kollektivtrafiknämnden 

Ingående landstingsbidrag 
Prisuppräkning 

Prisuppräkning bränsle och ränteindex 

A\går till central lönepott 
Färdtjänstlegitimerig 

Summa 

Regionala utvecklingsnämnden 

Ingående regionbidrag 

Pris uppräkning 
Coompanion 

Almi företagspartner Gä\AeDala AB 

A\går central lönepott 
Tillskott nämnd och BDU 

Summa 

Revision 
Revisionsverksamhet 

Avstämning mot nettokostnader i resultatbudget 
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2019 
6068 

126 
-95 

6 099 

2019 
578113 

15 031 

-1090 

4836 

596 890 

2019 
21644 

560 
525 

6111 

28 840 

2019 
6 500 

2020 
6099 

134 

6 233 

2020 
596 890 

12 959 

609 849 

2020 
28840 

627 

-620 
700 

29 547 

2020 
6 500 

FörslagSD 
2019 
6068 

126 
-95 

6099 

Förslag SD 

2019 
578113 

15031 
0 

-1090 

4836 
596890 

Förslag SD 

2019 
21644 

560 
525 

6111 
0 
0 
0 

28840 

FörslagSD 
2019 
6500 

FörslagSD 

2020 
6099 

134 
0 

6233 

2020 
596 890 

12 959 

0 
0 
0 

609849 

2020 
28840 

627 
0 
0 

-620 

700 
0 

29547 

2020 
6500 

9 320 979 9 449 938 9 320 979 9 449 938 



~REGION 
r-l oALARNAOBS!OJUSTERAT 
PROTOKOLL 
Central förvaltning 

PROTOKOLLS UTDRAG 
Regionstyrelsen 

Sammanträde 2019-05-27 

Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 58 Hantering av Region Dalarnas behov av kontokredit 
Diarienummer RD19/01447 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige: 

Sida 1 (2) 

1. Regionstyrelsen får fatta beslut i ett intervall mellan 0 och 400 mnkr, 
att uppta och avsluta kontokredit vid behov. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del: 
2. Rätten att besluta om kontokredit delegeras till Arbetsutskottet, under 

förutsättning att regionfullmäktige delegerar rätten att besluta om 
kontokredit till Regionstyrelsen enligt punkt 1 ovan. 

3. Regionstyrelsens delegeringsbestämmelser revideras i enlighet med 
detta beslut. 

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 RD i storleksordningen ca 300 - 600 tkr. Mot 
den bakgrunden föreslås istället följande hantering av tillgång till nödvändig 
kontokredit. 

Förslaget går ut på att RD 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 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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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 
b) Anteckningar Avtal med Swedbank 

Bilaga§ 58 A 
Bilaga§ 58 B 
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PROTOKOLL 
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PROTOKOLLS UTDRAG 
Regionstyrelsen 

Sammanträde 2019-05-27 

Regionfullmäktiges Bes/utsärenden 

§ 59 Justering patientavgift Min Vård. 
Diarienummer RD19/02715 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

Sida 1 (1) 

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 för 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 Bilaga§ 59 A 

Yrkande 
Elin Noren (S), Ulf Berg (M) och Benny Rosengren (SD) yrkar bifall till 
förslaget. 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tj änsten 

[lntygarens namn] 
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Regionfullmäktiges Bes/utsärenden 

§ 60 Miljöredovisning 2018 
Diarienummer RD1 9/01130 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 
1. Miljöredovisning 2018, enligt bilaga b), godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (1) 

Miljöredovisning 2018 är en uppföljning av Landstinget Dalarnas 
(nuvarande Region Dalarna) 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 
b) Miljöredovisning 2018 

Bilaga§ 60 A 
Bilaga§ 60 B 

Miljö- och säkerhetschef Anders Nordahl föredrar ärendet för 
Regionstyrelsen. Bilaga§ 60 C 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Miljömål enligt Miljöplan 2016-2020 

Landstinget har identifierat åtta strategiska miljöområden : 

• Systematiskt miljöarbete 
• Upphandling och inköp 
• Avfall 
• Energi 
• Kemiska produkter och läkemedel 
•Livsmedel 
• Resor och Transporter 
•Textilier 

Totalt 19 målformuleringar 

10 mål är uppfyllda eller kommer 
att uppfyllas med nuvarande takt. 

9 mål bedöms svåra att uppfylla 
med befintliga resurser/aktiviteter 

2019-05-28 
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Miljömål enligt Miljöplan 2016-2020 

Måluppfyllnad 2018: 

• Systematiskt miljöarbete • • • 
• Upphandling och inköp • • 
·Avfall • • 
•Energi • • 
• Kemiska produkter och läkemedel • • • 
• Livsmedel • • 
• Resor och Transporter • • • 
• Textilier • 

Avvikelsehantering på enhetligt sätt 

Gemensamt ledningssystem innefattar 
miljö 

Minska klimatpåverkan från 
förbrukningsartiklar 

Ställa miljökrav i upphandlingar 

Energianvändningen uppgår till högst 
150 kWh/m2 

All inköpt el kommer från 
förnyelsebara källor 

Högst 250 antibiotikarecept per 1000 
invånare 

Mäta och följa upp matsvinn 

Utsläppen från bilar är max 95 g 
COifkm 

A llt textilavfall återanvänds eller 
återvinns 

Andelen miljömärkta livsmedel ska 
uppgå till minst 50 % 

Materialåtervinningsgraden i 
avfallet ska vara minst 35 % 

Avfall per vårdtillfälle ska ha minskat 5 
% jmf2015 

20 % av kemiska produkter på 
substitutionslista byts ut 

Riskbedömning av faromärkta kemiska 
produkter 

Andelen matsvinn från patientmåltider 
ska vara max 8 % 

5 % av leasade bilar ska utgöras av 
elbilar 

COrutsläppen från tjänsteresor med 
bil ska minska med 25 % jmf 2015 

2019-05-28 
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Klimatbokslut {enligt GHG-protokoll) 

För Landstinget Dalarna har vi valt att begränsa oss till att titta på: 

• Transporter med egna lastbilar, leasingbilar, tjänsteresor med egen bil och tågresor 
• Energi för uppvärmning/kylning av egna lokaler och inköpt el 
• Medicinska gaser 
• Finanser 
• Livsmedel (ett begränsat urval) 
• Förbrukningsartiklar (ett begränsat urval) 

När det gäller livsmedel och förbrukningsartiklar har vi valt att vid starten begränsa oss till 
ett fåtal artiklar, men att göra beräkningarna på en sådan detaljerad nivå att vi kan jämföra 
olika artiklar med varancfra och därigenom visa vad våra val har för påverkan. 

Klimatbokslut enligt GHG-protokoll 

• • 

-.• • 

~ 

Totalt 11 430 ton C02"e 
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Klimatbokslut enligt GHG-protokoll 

Beräkning 2018: 

Transporter med egna lastbilar, leasingbilar, tjänsteresor med egen bil och tågresor 

Energi för uppvärmning/kylning av egna lokaler och inköpt el 

Medicinska gaser 

Finanser 

• Livsmedel (ett begränsat urval) 

• Förbrukningsartiklar (ett begränsat urval) 

Fortsatta beräkningar avseende: 

• Tjänsteresor med flyg 

Ambulans (markburen samt helikopter) 

Köldmedia 

• Avfall 

• Reservkraft 

Tvätt och tork av textilier 

2019-05-28 
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~REGION 
r-l oALARNAOBSIOJUSTERAT 
PROTOKOLL 
Central förvaltning 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Regionstyrelsen 

Sammanträde 2019-05-27 

Regionfullmäktiges Bes/utsärenden 

Sida 1 (2) 

§ 61 Sammanträdesplan 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och 
dess utskott 
Diarienummer LD18/04973 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Regionfullmäktige sammanträder under 2020 den 2 mars, 20 april , 

15-16 juni, 28 september och 16-17 november. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del: 
2. Regionstyrelsen sammanträder under 2020 den 10 februari, 4 mars, 

6 april , 1 juni, 14 september, 28 oktober och 14 december. 
3. Arbetsutskottet sammanträder under 2020 den 27 januari, 17 

februari , 23 mars, 20 maj, 2 september, 27 oktober och 30 november. 
4. Dialogdagarna 2020 är 7-8 april. 
5. Bokslutskonferensen är den 18 februari. 

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 Bilaga § 61 A 
b) Sammanträdesplan 2020 förslag Bilaga§ 61 B 
c) Sammanträdesplan 2020 alternativt förslag. Bilaga § 61 C 
d) Sammanträdesplan 2020 alternativt förslag 2 Bilaga § 61 D 

Yrkande 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1 . 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Regionstyrelsen 

' ) 20 I I j ( .. I . ' l(J 19-05-27 Sida 2 (2) 

Ulf Berg (M), Elin Noren (S) och Benny Rosengren (SO) yrkar bifall till 
förslaget enligt bilaga~ b+-
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Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 62 Ansvarsfrihet för Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk 
Luftambulans 2018. 
Diarienummer RD19/01556 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2018 

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 
b) Revisionsberättelse 
c) Sakkunniges grundläggande granskningsrapport 

Bilaga§ 62 A 
Bilaga§ 62 B 
Bilaga§ 62 C 
Bilaga§ 62 D 
Bilaga§ 62 E 

d) Sakkunniges granskningsrapport 
e) Årsredovisning 

Anmälan av jäv 
Christer Carlsson (M) och Elin Noren (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning och beslut. 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Central förvaltning 

PROTOKOLLS UTDRAG 
Regionstyrelsen 

Sammanträde 2019-05-27 

Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

Sida 1 (2) 

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

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 
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 §, 30 §, 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. 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
(. r; r; :i q <) Regionstyrelsen 

2019-05-27 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 2 (2) 

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 Bilaga § 63 A 
b) Protokollsutdrag Regionstyrelsens Arbetsutskott 2019-03-25 § 22 

Bilaga§ 63 B 
c) Förslag 13 och 24 §§ Regionfullmäktiges arbetsordning 

Bilaga§ 63 C 
d) Förslag nämndernas allmänna bestämmelser Bilaga § 63 D 

e) Förslag 24 §, 35-36 och 42-43 §§ Regionstyrelsens reglemente 
Bilaga§ 63 E 

f) Förslag 3 och 4 §§reglementet för RPR. Bilaga§ 63 F 
g) Förslag 3 och 4 §§ reglementet för FRID. Bilaga§ 63 G 
h) Förslag 29 och 32 §§ Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente 

Bilaga§ 63 H 
i) Förslag Kultur- och bildningsnämndens särskilda bestämmelser 

j) Förslag 28 § Patientnämndens reglemente 
k) Förslag 25 § Tandvårdsnämndens reglemente 

Bilaga§ 631 
Bilaga§ 63 J 
Bilaga§ 63 K 
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Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 64 Reglemente för Krisledningsnämnden 
Diarienummer RD19/01 358 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

Sida 1 (2) 

1. Reglemente för krisledningsnämnden enligt bilaga c) fastställs med 
giltighet fr.o.m. 2019-09-01. 

2. Ändringar i Regionstyrelsens reglemente emligt bilaga d) fastställs 
med giltighet fr.o .m. 2019-09-01. 

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. 2019-09-01 . 

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 
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 Bilaga § 64 A 
b) Utdrag ur Regionstyrelsens reglemente: 22, 27 och 28 §§ 

Bilaga§ 64 B 
c) Förslag reglemente för Krisledningsnämnden Bilaga § 64 C 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
t. (; t.', 1 .--:.Regionstyrelsen 

2019-05-27 Sida 2 (2) 

d) Förslag ändringar i Regionstyrelsens reglemente Bilaga § 64 D 
e) Konsekvensändringar i de allmänna bestämmelserna i övriga nämnders 
reglementen Bilaga § 64 E 

Yrkande, propositionsordning och beslut 
Ordförande Ulf Berg (M) yrkar att beslutspunkterna 4 och 5 utgår och 
förslag till beslut gällande tillsättning av Krisledningsnämnden sker på 
Valberedningens sammanträde, vilket blir Regionstyrelsens beslut. 
Elin Noren (S) yrkar, med instämmande av Ulf Berg (M), att ändra datumen 
i beslutspunkterna 1-3 till 2019-09-01 , vilket blir Regionstyrelsens beslut. 
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Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 65 Aterrapportering av biblioteksplan 2018 
Diarienummer RD19/02139 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige 
1. Aterrapporteringen av biblioteksplanen 2018 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (1) 

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 Bilaga § 65 A 
b) Kultur- och bildningsnämndens beslut 2019-05-14 § 36 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Bilaga§ 65 B 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Regionfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 66 Svar på motion från Maja Gilbert Westholm (V): Inför klimatbokslut för 
Region Dalarna 
Diarienummer RD19/00370 

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
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 ti ll 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 
b) Motion 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Bilaga§ 66 A 
Bilaga§ 66 B 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Regionstyrelsen 

2019-05-27 

c) Yttrande från Hållbarhetsberedningen 

Yrkande, propositionsordning och beslut 
Maja Gilbert Westholm (V) yrkar bifall till motionen. 

Ulf Berg (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. 

Sida 2 (2) 

Bilaga§ 66 C 

Sedan överläggningen förklarats vara avslutad redogör ordföranden Ulf 
Berg (M) för de yrkanden som framställts och föreslår följande 
propositionsordning som Regionstyrelsen godkänner: proposition på eget 
yrkande mot Maja Gilbert Westholm (V) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot Maja Gilbert 
Westholms yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med 
sitt eget yrkande: Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Maja Gilbert Westholm (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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Sida 1 (2) 

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

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Persson (SO) har tillsammans med Fredrik Trygg (SO) 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. 
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 
b) Motionen 

Yrkande, propositionsordning och beslut 
Benny Rosengren (SO) yrkar bifall till motionen 

Bilaga§ 67 A 
Bilaga§ 67 B 

Sebastian Karlberg (S) bifall till Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag, 
vilket innebär att motionen avslås. 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzen 

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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Regionstyrelsen 

2019-05-27 Sida 2 (2) 

Sedan överläggningen förklarats vara avslutad redogör ordföranden Ulf 
Berg (M) för de yrkanden som framställts och föreslår följande 
propositionsordning som Regionstyrelsen godkänner: proposition på Benny 
Rosengrens (SO) yrkande mot Sebastian Karlbergs (S) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Benny Rosengrens yrkande mot 
Sebastian Karlbergs yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i 
enlighet med Karlbergs yrkande: Motionen avslås. 

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller Karlbergs förslag röstar ja; 
Den som bifaller Rosengrens förslag röstar nej ; 

Omröstning utfaller enligt följande: 
Ja: Ordförande Ulf Berg (M), Sofia Jarl (C), Elin Noren (S), Per-Inge 
Nyberg (S), Jonny Jones (C), Christer Carlsson (M), Maja Gilbert 
Westholm (V), Kerstin Lundh (MP), Sebastian Karlberg (S), Torsten 
Larsson (KO), Ingvar Niilimaa (DSP), Susann Berger (S), Bo Brännström 
(L) och Susanne Lazar (S). 
Nej : Benny Rosengren (SO). 

Regionstyrelsen beslutar således med 14 röster mot 1 enligt Karlbergs 
förslag : Motionen avslås. 

Reservation 
Benny Rosengren (SO) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
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Regionfullmäktiges Bes/utsärenden 

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

Regionstyrelsens beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 
1. Motionen avslås. 

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 
b) Motion 
c) Kollektivtrafiknämndens beslut 

Yrkande, propositionsordning och beslut 

Bilaga§ 68 A 
Bilaga§ 68 B 
Bilaga§ 68 C 

Maja Gilbert Westholm (V) yrkar bifall till motionen, med instämmande av 
Elin Noren (S), och att förslaget finansieras genom budgetposten Oförutsett 
mm. 

Ordförande Ulf Berg (M) yrkar avslag på motionen 

Sedan överläggningen förklarats vara avslutad redogör ordföranden Ulf 
Berg (M) för de yrkanden som framställts och föreslår följande 

Utdrag exp 2019-05-28 till 1. 
2. 
3. 

Vid protokollet : 

Jo !ta Il 0 Ar--z, ~n 
{Mölessekr eter ar e11s narr rnj-

Bestyrkes i tjänsten 

[lntygarens namn] 
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propositionsordning som Regionstyrelsen godkänner: proposition på Maja 
Gilbert Westholm (V) med fleras yrkande mot eget yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på Maja Gilbert Westholm med fleras 
yrkande mot eget yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet 
med eget yrkande: Motionen avslås. 

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller ordförandes förslag röstar ja; 
Den som bifaller Gilbert Westholms förslag röstar nej; 

Omröstning utfaller enligt följande: 
Ja: Ordförande Ulf Berg (M), Sofia Jarl (C), Jonny Jones (C), Christer 
Carlsson (M), Benny Rosengren (SO), Kerstin Lundh (MP) , Torsten 
Larsson (KD), Ingvar Niilimaa (DSP) och Bo Brännström (L). 
Nej: Elin Noren (S), Per-Inge Nyberg (S), Maja Gilbert Westholm (V), 
Sebastian Karlberg (S) , Susann Berger (S) och Susanne Lazar (S) . 

Regionstyrelsen beslutar således med 9 röster mot 6 enligt ordförandens 
förslag : Motionen avslås. 

Reservation 
Elin Noren (S) , Per-Inge Nyberg (S), Maja Gilbert Westholm (V), Sebastian 
Karlberg (S), Susann Berger (S) och Susanne Lazar (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag 
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Nämndemän i Förvaltningsrätten i Falun för perioden 
2020-2023 . 

Förvaltningsrätten i Falun har fastställt antalet nämndemän i Förvaltningsrätten 

som av Region Dalarna ska utses för perioden 2020-01-01-2023-12-31 till 30. 

Sista dag att med,dela oss valda nämndemän 

Vi behöver senast 1 oktober 2019 besked om vilka som valts till nämndemän, 

detta far att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och kunnä planera 

tjänstgöring. De nämndemän som valts ska också genomgå en obligatorisk 

utbildning innan de får börja tjänstgöra. 

Domstolens behov av uppgifter om nämndemännen 

När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän som valts behöver vi 

nedanstående uppgifter för att kontrollera nämndemännen: 

• Personnummer 

• E fternamn, tilltalsnamn 

• Mobiltelefonnummer 

• E-postadress 

Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen då 

nätnndemannauppdraget är opolitiskt. 

Med hjälp av personnumret hämtar vi adress från Bisnode Info Torg 

Box 45, 791 21 Falun • llesöksaqress: Kullen 4 •Telefon; 023·383 00 00 • Fax; 02~·383 00 80 • forvaltningsrattenifalun@dom.se • www.domstol.se 
Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00 
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Allsidig sammansättning 

DATUI•(. .. · ... 
201 ,9,-02~14:" 

DIARIENR 

Enligt 4 kap 19§ 4 st Lagen om alltnänna förvaltningsdomstolar, som handlru: 

om val av nämndemän, ska en allsidig sammansättning av nämndemanna)clren 

eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns 

flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personerna 

väljas sotn inte tidigare tjänstgjort som nämndeman eller de som tjänstgjo1t 

kortast tid. Vi vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, 

men generellt sett behövs fler som är yngre än 45 år. 

Anställd vid domsto~ Skatteverket, länsstyrelse, under länsstyrelse lydande 

myndighet, Försäkringskassan, Transportstyrelsen eller Migrationsverket får inte 

vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren domare, åkhtgare, polisman och 

advokat eller annan som har till yrke att föra andras talan inför rätten. 

Den som ska tjänstgöra som nämndeman ska vara myndig (vid tidpunkten för 

val), vara svensk medborgare och folkbokförd i den aktuelle domstolens 

dottikfets. Man får inte vara ställd under förvaltarskap och inte hell~r vara försatt 

i konkurs. 

En nämndeman ska ha gott omdöme och vara en god förebild i fråga om 

laglydnad. 

En nämndeman förväntas kunna tjänstgöra cirka 16 dagar per år. 

Tjänstgöringsorter är Falun samt psykiatriska kliniker i Falun, Säter, Gävle och 

- -............. . 

lagman 
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Val av nämndemän· för Kammarrätten i Sundsvall för 
perioden 2020-2023 

Kammarrätten i Sundsvall har fastställt antalet närrmdemän i kammarrätten som 

av Region Dalarna ska utses för perioden 2020-01-01-2023-12-31 till 8. 

Vi behöver sen ast 1 oktober 2019 besked om vilka som valts till nänU1demän, 

detta för att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och kunna planera 

tjänstgöring från januari 2020. De nämndemän som valts ska också genomgå en 

obligatorisk utbildning innan de får börja tjänstgöra. 

När ni skickar oss uppgift om. vilka nänUldemän som valts behöver vi nedanstå

ende uppgifter för att kontrollera nämndemännen: 

• Personmun.mer 

• Efternamn, tilltalsnamn 

• Mobiltelefonnummer 

• E-postadress 

Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen då 

nämndemannauppclraget iir opolitiskt. 

E nligt 19§ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, som handlar om val av 

nä11rnclemän, ska en allsidig sammansättning av nämncletnannakåren eftersträvas 

Box 714, 851 21 Sundsvall • Besöksadress: Södra Tjärngatan 2 •Telefon: 060-18 66 00 •Fax: 060-1 8 66 52 • kammarrattenlsundsvall@dom.se • www.kammarrat· 
tenisundsvall.se 

Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 
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med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det fu111s flera alterna

tiva sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör de personer väljas som inte ti

digare tjänstgjort som nämndeman eller de som tjänstgjort kortast tid. Vi vill på

minna m att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men generellt sett be

hövs fler som är yngre än 45 år. 

Anställd vid domstol, Skatteverket, länsstyrelse, Försäkringskassan, Transportsty

relsen eller Migrationsverket får inte vara nämndeman. Detsamma gäller lagfaren 

domare, åklagare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att föra 

andras talan inför rätten. Man får inte samtidigt vara nämndeman i kammarrätt 

och förvalto.ingsrätt. 

Den som ska tjänstgöra som nämndeman ska vara myndig (vid tidpunkten för 

val), vara svensk medborgare och foll(bokförd i den aktuelle domstolens dom

luets. Man får inte vara ställd under förvaltarskap och inte heller vara försatt i 

konkurs. En nämndeman ska ha gott omdöme och vara en god förebild i fråga 

om laglydnad. 

En nämndeman förväntas kunna tjänstgöra minst 4 dagar per år. Den huvudsak

liga delen av kammarrättens förhandlingar är i Sundsvall. Nämndemän som utses 

från Region Dalarna tjänstgör i huvudsakligen i Gävle men ibland även på andra 

ändra orter. Övernattning på tjänstgöringsorten i samband med tjänstgöring kan 

förekomma. 

Kammarrä ttspresident 

2 (Z) 
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Region Dalarna 
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Ang. val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023 
Det har blivit dags att utse nämndemän för tjänstgöringsperioden den 1 januari 
2020 till den 31december2023. 

Svea hovrätt har fastställt hur många nämndemän från respektive län i hov.rät
tens do.tnkrets som ska tjänstgöra i hovrätten, se bifogat beslut. Beslutet innebär 
viss utökrung jämfört med tidigare. Hovrätten får däffor hemställa att landstings
fullmäktige utser 18 nämndemän för tjänstgöring i hovrätten under fyra år från 
och med den 1 januari 2020. 

Besked om vilka nämndemän som utsetts ska vara hovrätten tilll1anda senast 
den 1 oktober 2019. Hovrätten tar tacksamt emot besked tidigare än så, om 
möjligt. 

Om tidsschemat för nämndemannavalet 

Samtliga nämndemän, både nyvalda och omvalda, ska genomga introduktions
utbildning innan tjänstgöringsperioden börjar. Hovrätten måste därtill innan 
nämndemännen påbö1jar sin tjänstgöring genomföra ett arttal tidskrävande kon
troller, bl.a. avseende konkurstillstånd, fötvaltarskap och laglydnad, 

För att säkerställa att detta hinns med före den 1 januari 2020 är det viktigt att 
tidsschemat kan hållas. 

Hovrättens behov av uppgifter om nämndemännen 

När ni skickar oss uppgift otn vilka nämndern.än som valts behöver vi nedanstå
ende uppgifter föt att kunna kontrollera nämndemännen: 

• Personnummer 

• Eftemamn, tilltalsnamn 

• Mobiltelefonnummer 

• E -postadress 

Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen. 

Övrig information 

Inför valet av nämndemän vill hovrätten även informera om följande. 

Valbarhet m.tn. 

• Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare sotn är folkbokförd i lä
net ellet den del därav som höt till hovrätten och sotn inte är underårig, är i 
konkurstillstånd eller har fötvaltate enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 

Box 2290, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen• Telefon: 08·561 670 00 • Fax: 08·21 93 27 • svea.liovratt@dom.se • www.svea.se 
Expeditionstid: 'Måndag· fredag 08.00·15.0Q 
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• Den som är anställd vid domstol, åklagare, polisman, advokat eller annan 
som har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara nämndeman. 
Ingen får samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt. 

• Till nämndeman bör endast utses den som med hänsyn till omdömesför
måga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för 
uppdraget. 

Uppdragets omfattning m.m. 

• Nätnndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lek
mannadomare och representerar inte något parti. 

• Hur ofta en nämndeman tjänstgör varierar i viss mån. I regel förväntas hov
rättens nämndemän tjänstgöra runt två dagar i månaden eller 20-25 dagar 
per år. 

• Det är av största vikt att en nämndeman som blivit kallad till förhandling in
ställer sig. Förhandlingar kan pågå allt ifrån någon timme till ett stort antal 
dagar. Om en nämndeman får hinder för att delta vid en viss förhandling 
ska denne själv försöka skaffa en ersättare bland de övriga nämndemännen. 

Nämndemannakårens sammansättning 

• Nämndemannakåren ska i sin sa:tntnansättning så långt som möjligt åter
spegla förhållandena i samhället vad gäller ålder, kön och etnisk bakgrund. 
Det största problemet vad gäller representativitet är att dagens nämndemän 
är äldre än ett genomsnitt av befolkningen. Fler yngre nämndemän behövs 
alltså. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansätt
ning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän 
eller som tjänstgjo1t kortast tid. 

Mer information om nämndemannauppdraget finns på Sveriges Domstolars 
hemsida www.domstol.se och på www.blinamndeman.se. 

Vid eventuella frågor, kontakta hovrättens nämndemannagrupp: 08-561 673 00 
eller namndeman.svea@dom.se. 

2 (2) 
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Administrativa enheten 

Antalet nämndemän i hovrätten 
Enligt 2 kap. 4 c § och 4 kap. 5 § rättegångsbalken jämförda med 1 § förord
ningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de all
männa förvaltningsdomstolarna ska hovrätten fastställa dels hur många nämnde
män som ska finnas för tjänstgöring i domstolen, dels för varje län inom hovrät
tens dom.krets det antal nämndemän som ska utses. 

Hovrätten fastställer följande. 

Från och med den 1 januari 2020 ska totalt 280 nämndemän finnas för tjänstgö
ring i Svea hovrätt, fördelade mellan de län som ingår i domkretsen enligt följan
de. 

Stockholm 
Uppsala 
Södermanland 
Gotland 
Västmanland 
Dalarna 

200 
16 
18 
10 
18 
18 

Box 2290, 103 17 Stockholm • Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen •Telefon: 08·561 670 00 • Fax: 08·21 93 27 • svea.hovratt@dom.se • www.svea.se 
Expedltfonstid: Måndag·fredag 08.00·16.30 


