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Inledning 

1 Justering av närvarolistan 
 

Ordförandens förslag. 

1. Närvarolistan fastställs 

2 Godkännande av dagordning 
 

Ordförandens förslag. 

1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar 

3 Protokollsjustering 
 

Ordförandens förslag. 

1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden 
överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska 
vara klar inom 14 dagar. 
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Informations- och anmälningsärenden 

4 Information 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Läget i investeringsprojekt. LD15/00874 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 17/2013 och Fastighetsnämnden § 40/2013 fattade 
beslut. 

A. Av fastighetschefen fattade beslut. 

a) Inhyrning av externa lokaler. Bilaga 

6 Anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A. Periodrapport jan-feb 2015. LD15/01249. Bilaga 

B. Revisionsrapport. Övergripande granskning av intern kontroll inom 
Landstinget dalarna 2014. LD15/01358. Bilaga 

C. Green Building Council, som är certifieringsorgan för 
miljöklassningssystemet, Miljöbyggnad, har 2015-01-23, meddelat att 
ansökan om klassning av Dahlska huset och Ambulansen på Falu lasarett 
är godkänd i högsta klass, GULD. 

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller 
energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för 
nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan 
en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. Bilaga 

D. Revisorernas granskning av bokslut 2014. LD15/01455. Bilaga 



Landstinget Dalarna 

DAGORDNING 
Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsförvaltningen 2015-04-29  Sida 4 (6) 
 

 

 

 

Beslutsärenden 

7 Igångsättning av om- och tillbyggnad av f d Utvärdshuset, 
Daljunkaren 23, Falun 
Diarienummer LD13/03395 

Ordförandens förslag 

1. Besluta om igångsättning av om- och tillbyggnad av f.d. utvärdshuset, 
Daljunkaren 23, Falun och att godkänna projektkalkyl på 30 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

För att frigöra lokaler dels på Falu lasarett och dels i landstingshuset, där 
det råder brist på kontorsarbetsplatser, är förslaget att bygga om det 
befintliga Utvärdshuset på fastigheten Daljunkaren 23 i Falun till 
kontorslokaler. Ombyggnaden, som berör 1050 kvm, har baserat på 
inkomna anbud kalkylerats till 30 mnkr. 

Falu kommuns myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor har 2015-03-26 
beviljat bygglov. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Projektkalkyl 2015-03-10 

 

8 Detaljplanen för Noret norra, Mora kommun 
Diarienummer LD11/02918 

Ordförandens förslag 

1. Uppdra till ordföranden att i händelse av att Mora kommun antar 
presenterat planförslag för Noret norra i dess nuvarande form 
överklaga kommunens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett lasarett utgör en trygghet för invånarna. Byggnaderna, strukturen och 
alla som arbetar ger hopp vid sjukdom eller olycka. För norra, västra och 
mellersta Dalarna har Mora lasarett i mer än 100 år varit en viktig plats för 
befolkningen under livets alla skeden. För att säkra Mora lasarett för 
kommande 100 år är tillgången på byggbar mark en avgörande faktor.  
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I ett förslag till detaljplan för Noret norra som tagits fram inom Mora 
kommun, görs allvarliga inskränkningar i framtida möjligheter att utveckla 
lasarettsområdet. Skulle förslaget till detaljplan fastställas i nuvarande 
utformning är möjligheten till framtida utveckling kraftigt begränsad inom 
aktuellt lasarettsområde. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag 2015-02-11 till detaljplan för bostäder i Noret norra. Bilaga 

c) Synpunkter 2015-03-03 på förslag till detaljplan. Bilaga 

9 Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:141, Länsarkivet 
Håksberg 
Diarienummer LD15/01128 

Ordförandens förslag 

1. Rekommenderar landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige att besluta om 
försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166 

2. Uppdra åt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden att 
teckna köpeavtal  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att nya arkivlokaler på Ludvika lasarett planeras vara 
klara för inflyttning sommaren 2015, föreslås försäljning av nuvarande 
arkivlokaler på fastigheten Ludvika Persbo 64:166 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

10 Budget 2016 
Diarienummer LD15/01250 

Ordförandens förslag 

1. Fastställa budget 2016 för Fastighetsnämndens ansvarsområde 
2. Överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom 
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Sammanfattning av ärendet 

Med utgångspunkt i det uppdrag som politiken formulerat i Landstings- och 
Finansplaner för åren 2015-2018, redovisas förutsättningar och ekonomiska 
konsekvenser för 2016. Förslaget till budget, med ett summerat överskott på 
18,7 mnkr, ligger inom ramen för angivet resultatkrav i landstingets 
finansplan för perioden. 

Planerade investeringar i fastigheter och kopplat till dessa även 
utrustning/IT och konst, redovisas för år 2015 en prognos, för 2016 budget 
samt för 2017-2019 plan.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Budget 2016 (Bilaga 1 Resultaträkning/budget 2016) 

c) Plan för investeringar 2016-2019 (Bilaga 2 Investeringsplan 2016-2019 
för fastigheter, utrustning och konst) 

 



Bilaga punkt 5Aa 

 

 

  

 Anmälan angående av Fastighetschef avgjorda ärenden 2015 enligt delegation § 39/14, inhyrning av externa lokaler 
         
Anslås 
datum  

Dnr Fastig- 
hetsnr 

Löpnr Avtalstid Årshyra Ärende  Beslut Anmält 

2015-01-02 10/02487 743 1/15 2014-12-01— 
2015-05-01 

130 000,- 
(hyra från 

141201-150501) 

Hyresavtal Stuga Röda Byn, 
Sälen:9 
(56m2) 

Inhyrning till Sälens 
vårdcentral 

§ 5Aa 

2015-01-02 15/00206 083 2/15 2014-11-01— 
2016-10-31 

66 000,- Markupplåtelseavtal, Falun  
(48 st parkeringsplatser) 

Inhyrning av 
parkeringsplatser, 
Dalregementsområdet, 
Falun, till Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

§ 5Aa 

2015-01-15 15/00209 744 3/15 2014-12-15— 
2015-04-30 

7 000,-/mån Hyresavtal bostadslägenhet 
Bindvidestigen 18 B, Malung-
Sälen kommun 
(45 m2) 
 

Inhyrning till Sälens 
vårdcentral 

§ 5Aa 

2015-01-15 15/00210 500 4/15 2014-07-01— 
2017-06-30 

408 000,- Hyreskontrakt för lokal, Säter 
Skönvik 1:6, Säters kommun 
(379 m2) 

Inhyrning av samlingssal, 
bibliotek, samtalsrum, 
kiosk, café till 
Landstingsservice 

§ 5Aa 

2015-01-21 07/01483 037 5/15 2015-01-01—
2015-12-31 

162 000,- Arrende, parkeringsavtal, 135 st 
parkeringsplatser, Falun 8:3, Falu 
kommun (3000 m2) 

Inhyrning av 
parkeringsplatser 
Dalavallen, Falun, till 
Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

§ 5 Aa 

2015-01-21 15/00292 021 6/15 2015-02-15—
2018-03-01 

158 720,- Hyresavtal för lokal, 
Samtalsmottagning, Lallarvet 17, 
Falu kommun, (160 m2) 
 

Inhyrning av 
samtalsmottagning för 
barn och unga, Falun 
 

§ 5 Aa 

2015-02-06 15/00395 021 7/15 2015-02-15— 
Tillsvidare 

7 378,- Avtal om upplåtelse av mark för 
bilplats 
(2 st parkeringsplatser) 

Inhyrning av p-platser, 
Svärdsjög 17, Falun, till 
Samtalsmottagningen 
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Fastighetsnämnd 

Landstingsfastigheter 
januari-februari 2015 

Verksamhet 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål 

Pro
gno

s 
hel
år 

Uppdrag från Landstingsplan 2015 

Tillhandahålla ett utbud av 
lokaler och 
serviceverksamhet som 
uppfyller patienternas och 
verksamheternas behov. 

Mäts via 
kundenkät 

vartannat år 
  

 Totalindex 
2014=59 
2012=57  

>59  

 Nöjd Kundindex, 
NKI 

2014=65 
2012=64 

>65  

Landstinget ska vara 
fortsatt nationellt ledande i 
att driva lokaler och 
fastigheter energi- och 
miljöeffektivt; 

Redovisas i 
april för 

2014 

Bland de 
fem bästa 
i Sverige  

 

 Energiförbrukning  Nr 2 2013   

 Mediakostnader Nr 2 2013   

 Skötselkostnader Nr 6 2013   

 Driftkostnader 
(totalt exkl LFU) 

Nr 2 2013   

Bidra till att klara miljömålen;  

 Energiförbrukning  
160 

kWh/kvm  

 All el som köps 
ska även i 
fortsättningen 
komma från 
förnyelsebara 
energislag 

1 % sol 
24 % vatten 

75 % vind 

1 % sol 
24 % 

vatten 
75 % vind 

 

 Minska utsläppet 
av CO2 

Mäts vid 
årsskifte 

<2,55 
kg/kvm  

Övriga uppdrag 2015 

Förvalta landstingets 
fastigheter 
kostnadseffektivt 

   

 Lokalernas andel 
av landstingets 
totala 
kostnadsmassa 

Mäts vid 
delårs- och 
årsbokslut 

<5,5%  

 Resultat i 
fastighetsförvaltni
ngen 

4,7 mkr 18,7 mkr  

Genomföra investeringar i 
fastigheter utifrån 
patienter och 
verksamheters behov – 
utifrån givna 
förutsättningar och med 
effektivt utnyttjande av 
egna och tilldelade 
resurser. 

30 mkr 355 mkr  

 mål uppfyllt       mål delvis uppfyllt       mål ej uppfyllt 

 

Jämförelsetalen för landstingens fastighetsförvaltningar 2014 

är ännu inte sammanställda men kommer att redovisas under 

kvartal 2 2015. För 2013 ligger Landstingsfastigheter, 

glädjande nog, fortsatt mycket bra till. Energiförbrukning, 

totala kostnader för media (el, värme och vatten) samt 

driftkostnader ligger vi på en hedrande andraplats i landet.  

Den av Fastighetsnämnden 2011-04-13 fastställda 

energiplanen tar sikte på en energiförbrukning (värme och el) 

på 150 kWh per kvm vid utgången av år 2020. Nedbrutet ger 

det en årlig besparing på ca 2,4 %. Vårt strategiska, 

systematiska arbetssätt ger resultat och det ser ut att vi 

kommer att nå målen även för 2015. Hittills i år ligger 

elförbrukningen 2,7 % lägre och värme 3,8 % lägre än 

föregående år.  

Vad gäller investeringar i fastigheter är aktiviteten mycket 

låg. Orsaken är främst den stora genomlysningen i 

Landstinget som medför att inget byggprojekt igångsätts 

under denna tid (november 2014-maj 2015). 

Vi är även i stort behov av våra hyresgästers medverkan för 

att komma igång med byggprojekten. Det är verksamhetens 

behov som ska styra hur projekten ska utformas och det är i 

tidiga skeden som det är viktigt att föra diskussioner och 

lägga ner energi.  

 

Verksamhets-
statistik 

Ack 2015 Ack 2014 Ack 2013 

Förvaltad yta (BTA) 440 032 441 246 415 025 

Förvaltad yta (BRA) 404 080 406 086 381 054 

Inhyrd yta 128 600 128 600 120 155 

Vakansgrad (%) 5,7 5,7 5,6 

Av den förvaltade ytan 404 000 kvm BRA (bruksarea) är 

386 600 kvm BRA landstingsägd. Utöver det hyr vi in 

128 600 kvm BRA åt landstingets verksamheter. 

 

Ekonomi 

Resultat-
räkning 

2015 2014 

(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat 

Intäkter 86,0 1,4% 522,3 522,3 510,9 

-varav 
Landstingsbidrag 

- - - - - 

Kostnader -81,3 -2,4% -502,7 -502,7 -490,5 

-varav löner exkl 
soc avg 

-2,3 7,3% -14,3 -14,3 -13,0 
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Över-
/underskott 

4,7  19,6 19,6 20,3 

      
Årets 
investering 

30,1   355 176,6 

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 

föregående år 

 

Verksamhets-
område (mkr) 

Ack 
Utfall 
2015 

Ack 
Budget 

2015 

Avvikelse 
 

Fastighetsintäkter 85,2 86,0 -0,8 

Fastighetsdrift -18,2 -19,1 +0,9 

Planerat underhåll -7,0 -7,8 +0,8 

Inhyrda lokaler -21,9 -22,0 +0,1 

Försäkringar, skatt -0,6 -0,6 0 

Avskrivningar -21,3 -22,5 +1,2 

Förvaltningskostnader -2,3 -2,8 +0,5 

Jämförelsestörande 
poster 

+0,2 0 +0,2 

Finansiella poster -9,4 -10,3 +0,9 

Resultat +4,7 +0,9 +3,8 

 

Investeringar för föregående år 2014 blev en bra bit under 

budget (57 %) och det påverkar årets resultatposter; 

fastighetsintäkter, avskrivningar och finansiella poster. Det 

är främst på lasaretten som stora investeringsprojekt skjutits 

på framtiden. 

Fastighetsdrift, januari-februari 2015 har varit ca 15 % 

varmare än ett så kallat normalår.  

Planerat underhåll, Insatser görs oftast i samband med 

investeringsprojekt och därför är även dessa förskjutna.  

 

Investeringar Ack 
Utfall 
2015 

Ack 
Budget 

2015 

Avvikelse 

Fastighetsinvesteringar 30,1 59,2 +29,1 

 

Årets investeringar ligger på 30,1 mkr för januari-februari, 

eller endast 51 % av budget. Det är det kärva ekonomiska 

läget samt genomlysningen av detta som gör att inga 

bygginvesteringar initieras. 

Personal 
Personellt har vi haft en pensionsavgång och en ny teknisk 

förvaltare är på ingång. 

Fortfarande är ca 20 % över 60 år och rekrytering kommer 

att fortsätta vara en utmaning. 

Februari 2015 2014 
Förändring 

mot före-
gående år 

Antal faktiska 
årsarbetare 

26,4 26,2 +0,2 

Antal anställda 27 27 0 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

 

Arbetad tid 
Januari-februari 

Ack 2015 Ack 2014 
Förändring 

mot före-
gående år 

Arbetad tid timmar, 
anställda 

7 494 7 454 +40 

-varav timanställda - - - 

-varav arbete under 
jour och beredskap 

- - - 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

29 9 +20 

 

 

Sjukfrånvaro Ack 2015 Ack 2014 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid 

1,1 0,9 +0,2 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

1,1 0,9 +0,2 

 

Vi ser mycket positivt på vår extremt låga sjukfrånvaro. 

 

 

Jan Sjöberg 

Förvaltningschef 

Landstingsfastigheter 
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1. Inledning 
De förtroendevalda revisorerna i Landstinget Dalarna (LD) har till PWC givit uppdraget 
att översiktligt granska och bedöma LDs interna kontroll. Uppdraget ingår som en del av 
den årliga räkenskapsrevisionen. Granslmingsrapporten utgör sedan en av flera olika 
delar som ligger till grund för revisorernas årliga bedömning om Landstingsstyrelsens 
och nämndernas interna kontroll varit tillräcklig under året. 

1.1 Uppdrag och revisionsfråga 
De förtroendevalda revisorerna har till uppgift att årligen granska och uttala sig om LDs 
interna kontroll. Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av 
respektive fullmäktige fastställda målen med verksamheten uppfylls och att 
Landstingsstyrelsen därmed fullgör sitt uppdrag. Årets granslming är översiktlig och 
inriktas på att beskriva och bedöma LDs egna organisation och dess rapportering till 
fullmäktige samt ge en bedömning om rapportering och uppföljning av intern kontroll 
ingår i det dagliga arbetet inom LD. 

Granslmingen ska besvara följande revisionsfrågor: 

Har Landstinget Dalarna en organisation och rapportering som möjliggör 
att god intern kontroll kan upprätthållas 

Granslmingen ska besvara följande kontrollmål/granskningsmål: 

• Finns en ändamålsenlig delegation av beslut och kontrollnivåer? 

• Finns aktuella och dokumenterade rutiner som stödjer intern kontroll? 

• Sker regelbunden uppföljning/rapportering som möjliggör bedömning om intern 
kontroll är tillfredsställande? 

Hur har Landstinget Dalarna införlivat intern kontroll i det löpande arbetet 
under de senaste åren? 

Granslmingen ska besvara följande kontrollmål/granskningsmål: 

• Nyttjar LD ny telmik/system för rapp01tering av intern kontroll? 

• Finns Intern kontroll med som en del i daglig verksamhet och görs uppföljningen 
naturligt direkt i ledningssystem? 

1.2 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervju med administrativ 
personal vid LD. Därtill har en jämförelse gjorts mellan årets granskning och utfall 
jämfört med de senaste tre årens granslming av intern kontroll. 
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1.3 Avgränsning 

I vårt arbete har vi i årets granskning avgränsat oss till att granska och bedöma de av 
nämnderna upprättade internkontrollplanerna och dess avrapportering. 

Vårt arbete innehåller dessutom en bedömning av LDs löpande arbete med utveckling av 
intern kontroll och systemstöd för intern kontroll. Denna del utgår från årliga granslming 
de senaste 3 åren. 

3. Övergripande intern kontroll i LD 

3.1 Reglemente och regelverk inon1 LD 
Riktlinjer för intern kontroll i LD och anvisningar till riktlinjer för intern kontroll fastställdes av LF 
2008. Av fastställda dokument framgår bl a att va1je nämnd ärligen skall upprätta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen samt att uppföljning och resultatet av uppföljningen minst en 
gång ärligen skall rapporteras till LS. Vidare anger anvisningarna att nämnderna som grund för sin 
planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet skall upprätta en risk- och 
väsentlighetsanalys. 

Riktlinjerna anger också att nämnderna ansvarar för att en organisation upprättas för den interna 
kontrollen. 

3.2 Organisation för intern kontroll och avrapportering inom LD 
En internkontrollgrupp bildades under 2011 med uppdrag att se till att kontroller utförs enligt 
beslutade internkontrollplaner och följa upp resultatet av kontrollerna. Internkontrollgruppen består 
av ekonomicheferna från förvaltningarna, redovisningsavdelningschefen samt personalstrateg och 
personal frän upphandlingsenheten. Redovisningschefen på central förvaltning har varit 
sammankallande. Projektledaren för det nya ledningssystemet har konsulterats löpande under äret 
och kommer enligt uppgift att bli permanent deltagare i internkontrollgruppen. 

Internkontrollgruppen har också till uppdrag att ta fram förslag till gemensamma kontrollområden för 
alla förvaltningar som ska ingå i varje förvaltnings enskilda internkontrollplan. LS skall godkänna 
beslutade kontrollomräden. 

3.3 Uppföljning, utvärdering och rapportering 
Utvärdering och uppföljning av internkontroll planer för 2014 påvisar förbättrad uppföljning jämföit 
med tidigare år och mindre anmärkningar inom de fyra gemensamma områden för internkontroll som 
följs upp gemensamt för året. Avvikelserna rappo1teras till LS i mars 2015 med påvisade åtgärder. 
Avvikelser som noteras är följande: 

Upphandling och avtal 
Hälso- och sjukvården och kultur- och bildningsförvaltningen har rappo1terat bristande avtalstrohet. 
De två nya förvaltningarna inom hjälpmedel har inte utfö1t några kontroller med hänvisning till att de 
är nya. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Sammantaget noteras följande kommentarer i rapporteringen: 

( 
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• Viktigt med utbildning av chefer i arbetsmiljöfrågor 
• Rapporteringen i Synergi har brister/problem 
• Det bör vara lättare att hitta policy med rutiner på intranätet 
• Företagshälsovårdens tjänster bör förtydligas 

Verkställighetsbeslut inom personalområdet 
Sammantaget noteras följande kommentarer i rapporteringen: 

• Viktigt att i fortsättningen diskutera och formulera verkställighetsbeslut som berör 
personalområdet i ledningsgruppen. Detta för att undvika omtolkning samt säkerställa att rätt 
beslut förs ut i organisationen. 

• Det måste skapas smidiga sökvägar till aktuella beslut 
• En fortsatt utveckling av system och metoder för kontrollmoment. Internkontrollarbetet 

behöver integreras med ledningssystemets uppföljningsprocesser. 
• Särskilt inom hälso- och sjukvårdens internkontrollarbete behöver systematiska 

uppföljningsprocesser utvecklas. 

4. Iakttagelser från genomförd granslming 
Vi noterar en förbättring av antalet utförda kontroller och en minskning av antalet rapporterade 
avvikelser jämfört med tidigare års övergripande granskning av intern kontroll. 

Vi noterar att återrapportering och uppföljning av internkontroll 2014 innefattar förslag till° åtgärder 
och fortsatt arbete för förbättrad intern kontroll. Metoden eller arbetssättet varpå 
internkontrolluppföljningen sker har inte förändrats väsentligt de senaste åren utan LD arbetar 
fortsatt med de rutiner och arbetssätt som funnits tidigare. Detta innebär att verksamheterna saknar 
rapportering av intern kontroll och uppföljning av intern kontroll i det dagliga arbetet. Detta har dock 
noterats i samband med årets rappoitering och uppföljning av intern kontroll. Vi delar helt den 
uppfattning som LD påvisar i sin rappmtering av årets uppföljning av intern kontroll inom 
personalområdet, nämligen: 

En fortsatt utveckling behövs med att utveckla system och metoder för kontrollmoment. 
Internkontrollarbetet behöver integrems med ledningssystemets uppföljningsprocesser. Säi·skiltför 
hälso- och sjukvårdens internkontrollarbetet behöve1· systematiska uppföljningsprocesser utvecklas. 
LD15/00747 

Vår bedömning är likt ovan att internkontrollarbete inte är något separat arbete i en organisation utan 
en mängd olika kontroller och processer som utförs i den dagliga verksamheten. 

LD har möjligheter att i sitt ledningssystem bygga in denna uppföljning och rapportering som en 
naturlig del av det dagliga arbetet. 

5. Slutsatser och rekommendationer 
Vår granskning noterar minskade iakttagelser och avvikelser jämfört med tidigare års granskningar. Vi 
noterar vidare att rapportering sker på ett överskådligt och enkelt sätt och att samtliga förvaltningar 
har utfört sina kontroller (undantaget de nya förvaltningarna inom hjälpmedel). Granskningen påvisar 
vidare att LD iakttagit och noterat ett utvecklingsbehov inom metod och rapportering av uppföljning 
av internkontroll. Vi delar helt denna iakttagelse och instämmer på att detta behov finns. Vi 
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rekommenderar mot bakgrund av LDs egen iakttagelser och våra tidigare granskningar att 
"internkontrollarbetet" införlivas i det nya styr- och ledningssystem som implementeras i LD. 
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Byggnadsbetyg GULD 

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer 

Områden 
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Legionella 

Material Dokumentering av bygg~aror 

Utfasning av farliga ämnen 
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melser eller dagens praxis, samt andra 
miljökriterier. En byggnad med betyget 
Brons har överlag god prestanda. 

lfäsök www.sgbc.se för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär. 



~ .. __ _ 

Il 
Il 
I 

•• 
MILJO 
BYGGNAD 
.- ~- r ....... ·~ 1·-r'. [i DI '~V~"f .-.l. i.:: \ l u1- t:r1 F~ . :;.· t:r·. ".:.r:. 

GULD 

LANDSTINGET Df.~RNA 
<.ar!dstin~1 ::.'i '"tiJl1elt'r 

1: ~ : :. 20'15 -0~- 1 7 
Dr,JR J':'.r;>.I.?( . ~.! ~~}.~ ..... 2 / .. 
Sl<R .... ! .. .. . l<OD ...... .. ... .. .. 

en ligt utgåva Ny/projekterad byggnad med om-/ti l lbyggnad, version 2.1 

Lasarettet 13, Falu kommun 
Vasagatan, 791 31 FALUN 

BE?clömningen är gjord p~1 llancllingar - sl<a verifieras inom två år. 
Intyg utfärdat en ligt datum nedan. 

23 januari 2015 

rX ~ ~·~~lett 
----·-.--·-------·,.,--~-----~--··----··-------· 

Linda Kjällen, Sweden Green Bui lding Council 

Sweclen Green Bu i lding Council www.sgbc.se 



Certifieringsresultat 
Lasarettet 13, Fa lu kommun 

Byggnadsbetyg GULD 

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer 

Områden 

Energi 

lnnemiljö 

Material 

Indikatorer 

Energi Energianvändning 

Värmeeffektbehov 

Solvärmelast 

Energislag 

lnnemiljö Ljudmiljö 

Radon 

Venti lationsstandard 

Kvävedioxid 

Fuktsäkerhet 

Termiskt klimat vinter 

Termiskt klimat sommar 

Dagsljus 

Legionella 

Material Dokumentering av byggvaror 

Utfasning av farliga ämnen 

GULD 

Är det högsta betyget som kan erhållas i 
Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår 
Guld är genomgående utomordentligt bra på 
alla bedömda områden. För detta betyg ska 
brukarna vara nöj da med ir.nemiljön. 

SILVER 
Silver visar att 
byggnaden är mycket 
bra i sin helhet. 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

SILVER 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

SILVER 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GU LD 

SILVER 

GULD 

GULD 

BRONS 

För betyget Brons ska byggnaden minst 
uppfylla grundkrav enligt aktuella bestäm
melser eller dagens praxis, samt andra 
mi ljökrit erier. En byggnad med betyget 
Brons har överlag god prestanda. 

Besök www.sgbc.se för mer information om Mi ljöbyggnad och vad certifieringen innebär. 



Landstingets revisorer 2015-04-14 

LANDSTINGET DALARNA 

INI<. 2015 -04- 1 6 

Landstingsstyrelscn 
Övriga nämnder och styrelser 

DNR ... ~.Q .. l :~/P. 1 .. t,.1.9,?. ..... .. 
SKA .. .. .!. ..... l<OO ... ... Ö.J ...... . 

Granskning av bokslut 2014 

PWC har på vc'h"t uppdrag granskat 2014 års bokslut. I rapporten framförs bl a 
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oro. 
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1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Landstingets förtroendevalda revisorer granskat 
Landstinget Dalarnas årsredovisning för perioden 2014- 01- 01 - 2014-12-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2014. 

Syftet med granskningen är att ge de förtroendevalda revisorerna ett underlag för 
sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till 
fullmäktige i samband med att årsredovisningen behandlas. 

Vi bedömer att års,.edouisningen huvudsakligen redogör för utfallet au 
ve1'ksamheten, uerksamhetensfinansiering oc/1 den ekonomiska 
ställningen. 

Vi bedömer att Landstingets ekonomiska situation och utveckling är 
mycket oroande och att Landstinget 2014 inte leuer upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). 

Vi bedömer den.finansiella måluppfyllelsen som mycket svag då inget au de 
finansiella målen uppfylls. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra finansiella mål som 
fullmäktige har angivit i 2014 års budget. Inget av målen uppnås under 2014. Vi 
noterar särskilt det negativa resultatet och den negativa soliditeten i Landstinget 
Dalarna. Två nyckeltal som visat negativ utveckling de senaste åren och påvisar 
Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska ställning inför framtiden. 

Totalt uppgår landstingets pensionsåtagande inkl löneskatt till 7,8 (7,8) mdkr och 
landstinget står inför stora pensionsutbetalningar framöver. Pensionsmedel 
placeras årligen och i finansbudget 2015 ingår ytterligare placeringar om 400 mkr 
över fyra år, trots detta uppgår återlånade medel till väsentliga belopp. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. 

Enligt KL 8 kap 5§ skall det i budgeten anges mål och riktlinjer som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning, både finansiella mål samt mål för verksamheten. 
Dessa ska sedan följas upp i förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen redovisas 
Landstinget Dalarnas finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning vilka 
återfinns i Finansplanen 2014-2017. Däremot så saknas där verksamhetsmål 
avseende god ekonomisk hushållning och därmed även en uppföljning i 
förvaltningsberättelsen. 

Vad gäller nämndernas redovisning av sitt uppdrag så har presentationen av 
måluppfyllelsen förbättrats i jämförelse med tidigare år då det i år på ett tydligt sätt 
framgår de övergripande mål/uppdrag som fullmäktige beslutat om för respektive 
verksamhet. 
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Vi har i vår bedömning av nämndernas måluppfyllelse beräknat andelen helt 
uppnådda mål, delvis uppnådda samt ej uppnädda mål. Bedömningen har sedan 
gjorts utifrån en skala som går från "mycket svag" till "mycket god". Vid genomgång 
av den måluppföljning som presenteras i årsredovisningen har vi noterat att 
andelen av årets mätta mål som är uppfyllda i sin helhet uppgår till 56%, andelen 
delvis uppnådda mål uppgår till 35% och andelen ej uppnådda mlil 9%. Detta gör att 
vi bedömer måluppfyllelsen som svag. (se avsnitt 3.1.4) 

PwC 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 
rättvisande 1·äkenskaper och är upprättad enligt god 1·edovisningssed. 
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2. Inledning 
2 .1. Balcgru11cl 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras extern redovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestiimmclser om f1rsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från IUiclct för kommunal 
redovisning (RKR) och i LilHimpliga delar av Rcdovisningsrådet och 
Bokföringsniimndcns normering. 

Rcvisionsobjekt tir Landstingsslyrclsen som enligt kommunallagen är ansvarig för 
årsredovisningens upprättande. 

När det gäller niimndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas 
pil det sätt som fullm1iktige bcsWmmer. 

2 .2. Revisionsfi·å.ga och 111etocl 
Revisorerna hnr bl. a. till uppgift alt pröva om riikenskapcma lir 1-liltvisande. Inom 
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upp1fötad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt 
kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om rcsultalel enligt 
rirsredovisningen iir förenligt med de mftl fullmiiktige beslutat om. Bedömningen 
ska biläggas ftrsbokslutet. Detta sker inom ramen för uppdittandct av 
revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån clt väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfriigor: 

Uiprnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen'? Med 
verksamhetens utfall avses utfallet i förhållrmdc till faststHllda mål och 
ekonomiska rnmar. 

Har balanskravet uppfyllts och hanlems eventuella undcl'skott i enlighet 
med balanskravets regler? 

Ar årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmiiktige beslutat 
avseende god ekonomisk hushftllning'? 

Är räkenskaperna i allt vHsentligt riittvism1de? Med riittvisandc avses 
följsamhet mot Jag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

PwC 

förvaltningsberättclse (inkl. drift- och invcsteringsredovisning) 

resul Ln tl'iikning 

kassa flödcsa nalys 

• balansriikning 
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sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årnredovisningcns olika delar hm· granskats. 

Vi har liven bedömt landstingets ekonomiska stlillning och ul"\1eckling1 eftel'levnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mftl för 
gocl ekonomisk hushållning som follmiiktigc beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen nv årsredovisningen bedömt 
nfönndcrnas redovisningar av hur de fullgjort s itt uppdrag från fullmäktige. 
Granskningen baseras på nlimnclernas rapportel'ing till fullmäktige såsom den 
presenteras i årsredovisningen 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det 
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett viisentlighcts- och 
riskpcrspcktiv för att i rimlig grad kunna bedöma om f1rsrcdovisningcn i allt 
väsentligt ger en räll, •isandc bild. lVled riillvisancle bild menas alt årsredovisningen 
inte innehåller fel som p1iverkar resultat och stiillning eller tilläggsupplysningar på 
ett slitt som kan leda till elt felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattm· clärfö1· 
att bedöma ett urval av underlagen för elen infol'mation som ingål' i 
årsredovisningen. Df1 vfu· grnnskning av den anledningen inte varit fullstiindig 
utesluter den inte att and1·a lin hiir framförda brister kan förekomma. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och sam planering med 
landstingets ekonomikontor. Grnnskningen har utförts enligt god revisionssed med 
utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för rcdovisningsrevision i kommuner 
och landsting". Vägledningen basems på ISA (Intcrnational Standards on Auditing). 
Som framgftr av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 
tilHimpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, 
dokumentgranskning, granskning av räkenskapsnrnterial och i förekommande fall 
registeranalys. 

Vär granskning och våra synpunkter baseras pf1 det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-03-18. Landstingsstyrelscn faststrille1· f1rsrcdovisni11gcn 
2 01404-13 . 

Rapportens i1111chf1ll har sukgnrnskats av ekonomichef och rcdovisni11gschef. 

3. 
3 .1. 

3.1.1. 

Gransl(ningsresultat 
Vel'f(sa1n h et·ens u tfall, .finansier ing och 
eko11011ziska sL·ällning 
Förvaltningsberöl tel se 

3.1.1.1. ö,·ersikt Ö\·c1· utvecklingen av verksamheten 
Bedömning och iakttngclscr 
Vi bedömer att förvaltningsberiiltclsens översikt och upplysningar i all viisenUighet 
överensst1immer med kraven i KRL. 
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Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 
Analysen av ärets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 

Förvaltningsberättelsen beskriver Landstinget Dalarnas vision och övergripande 
huvudmål som beslutades i landstingsplanen avseende 2014-2017. 

Förvaltningsberättelsen innehåller samtliga verksamheters måluppfyllelse, viktiga 
händelser, ekonomi och framtid och den innefattar även en omvärlclsanalys där det 
kortfattat beskrivs hur resultatet totalt för landets landsting utvecklats sedan fg år. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och 
pensionsmedelsförvaltning. Under avsnittet "Ekonomi" beskrivs och redovisas 
finansiella nyckeltal som ger utbyck för god ekonomisk hushållning i det finansiella 
perspektivet. Vid deHlret augusti 2014 prognostiserades att ett mål av fyra skulle 
uppfyllas vid årsskiftet. Uppföljningen vid årsskiftet visade att inget av de 
finansiella målen uppnåddes avseende 2014. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I fö1valtningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som 
inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisningen sker under 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Förväntad utveckling 
Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika verksamheter. Varje nämnd redovisar framtida viktiga händelser under 
separat avsnitt. 

Väsentliga personalförhållanden 
Förvaltningsberättelsen innehåller ett separat avsnitt avseende personal. Den 
obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga 
frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2013, frän 5,6% till 6,2%. 

I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om 
personalen i form av diagram och verbal information. Även bedömning av 
måluppfyllelse utifrån uppdragen fastställda i landstingsplanen har gjorts under 
detta avsnitt. Bedömningen visar på att övervägande del av målen har uppnåtts eller 
är delvis uppnådda. 

Gemensam f"drvaltningsbcrättelse 
Föivaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade verksamhetens 
organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i 
koncernföretagen samt stiftelser och gemensamma nämnder i enlighet med RKR 
8.2. 

Landstinget Dalarnas ägande och inflytande i de olika företagen kan med fördel 
presenteras i ett organisationsschema och tydliggöras bättre med en beskrivning 
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kring vilka företag som iir koncernföretag och vilkn som benämns uppdrugsföretag 
med ägarandelar. 

Obligatorisk information enligt KRL och IU<R:s rekommendationer I 
förvaltningsbcdittelsen redovisas upplysningar om pensionsmedcl och 
pcnsionsförpliktclscr i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av 
fullmiiktiges föreskrifter om förvaltningen av pcnsionsmedcl. 

3 . L.1.2 . lnvcste ringsredovis ning 
Bcdönming och iakttagelsc1· 
Vi bedömer alt invcsteringsreduvisningen i allt viisentligt get· en dittvisande bild av 
årets investeringar. 

1 nvcslcringsrcdovisningcn visat· totala investeringar per nämnd och i jämförelse 
med föregående år och budget. En särskild redovisning över större 
investeringsprojckt görs avseende IT och investeringar inom Hiilso- och sjukviirdcn 
samt avseende fastigheter på ett tydligt sätt. 

Investeringarna uppgår totalt lill 411 mkr under 2014 vilket Hr 61 mkr Higre jiimförl 
med föregående år och 176 mkr Higre än budget. Av årets totala investeringar avser 
177 mkr fostighctsnfönndcn och dit i frfönst investeringen på Falu lassrett. 

3.1.1.3. Drilhcdovisning 
Bcdönming och iakttagelser 
Vi bedömer alt clriftredovisningcn i allt viisentligl ger en t'ällvisandc bild av hm 
utfallet förhåller sig till av fullmiiklige beslulnd budget. 

Nfimndernns budgetavvikelse samt förändringen fl'ån avvikelsen i prognosen pcl' 
sbta augusti redovisas i tabellen nedan: 
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DRIFTREDOVISNING 
Budgetnetto inkl Resultat-

(Mkr) avkastningskrav netto 
Budgetavvikelse 

-327 
Landstlngsstyrelsen -6 978 -7 301 

Hälso- och sjukvård -5 144 -5 431 Hälsoval - Beställare -1 

154 -1 159 Central förvaltning övrigt -465 

496 

Finansförvaltning 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna 

Fastighetsnämnd 19 20 Servicenämnd 

Gemensam nämnd för kostsarnverkan 

Kultur och bildningsnämnd 

Tandvårdsnämnd 

Folktandvården 

Beställarenheten 

Patientnämnd -5 -4 Revision 

Hjälpmedelsnämndcn Dalarna 

Justering LsD, BTV 

-159 

-56 

26 
0 

-137 

-199 

-168 

-31 

-6 -5 

-2 

-4 

-162 

-52 

0 

-137 

-·197 

-167 

-30 

-2 

0 

4 

2 

4 

0 

0 

3 

2 

0 

1 

4 

-287 

-5 

-32 

-3 

-1 

Summa clriftredovlsnlng 

Skatter, statsbidrag, finansnetto 

ÅRETS RESULTAT 

-7 309 

7 437 

128 

-7 620 

7 445 

-175 
-311 

8 -303 

Av tabellen framgiir att avvikelsen för Hiilso- och sjukvHrd i jfönförclse med budget 
är -287 mkr och utgör tillsammans med delar av Landstingsslyrclsen nästan hela 
den totala avvikelsen för landstinget. Kostnadsnivfm lir fortsatt hög i förhållande till 
budget vilket varit fallet sedan senare delen av 2012. Underskottet beror till sl'or del 
på all bemanningen blev mer kostsam ~in budgeterat. StafettHikare har anviints 
framförallt inom psykiatri och primärviird. Särskilda insatser sammanhängande 
med handlingsplan vårdgaranti har även priverkat. 1-Hilsovals resultat för 2014 är 34 
mkr inom Hälso- och sjukvlird och -5 mkr inom central förvaltning vilket delvis 
beror pf1 högre kostnader för hcsöksersiiltning samt höjd ers~ittning för extern 
provtagning. 

Även finansförvaltningen visare en negativ avvikelse i jämförelse med budget vilket 
beror pf1 ökade pensionskostnader. 

Hjälpmcdelsnfönnden Dalama som är ny för i år redovisar ett nugot siimrc resultat 
än budgeterat. 

Det ~ir enligt vår bedömning viktigt alt det långsiktiga arbetet med att anpassa 
verksamheten till de ekonomiska ramarna fortsätter inom niimnclens verksamheter. 
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Övriga nämnder redovisar positiva avvikelser mot budget och de kan därmed 
uppfylla sina finansiella uppgifter. 

3.1.2. Balw1slcrav 
Bedömning och iakttagelser 
Landstinget Dalarna har sedan balanskravcl infördes i Kommunallagen redovisat 
stora underskott och per 2013-12-31 uppgick ackumulerat underskott att återsliilln 
till 803 mkr. Samtidigt uppgick eget kapital cnligl årsredovisningen till underskott 
om 124 mkr, skillnaden 679 mkr valde lanclstingsfullmäktige alt justera i november. 

Skälen till att justera balanskmvsunderskottet anges som synnerliga. Vi bedömer att 
förfarandet sll'ider mot kommunallagen men att sanktioner saknas. 

Arets resultat uppgår till -175 mkr vilket läggs till det underskott om 124 mkr som 
återstår efter bortskrivningcn. 

Ar Balanslu·avsrcsultat (Mkr) Aclm mulcrat 
un<lc1·skott 

2000 -159 

2001 -163 

2002 -162 
-

2003 -254 

2004 -5 

2005 99 

2006 119 

2007 17 

2008 -175 
'-

2009 -121 

--
2010 -94 

2011 15 

2012 -49 

2013 129 

2014 K.F Beslut +679 

2014 -175 

Landstinget Dalarna lever diirmcd inte upp till Kommunallagens krav om alt 
underskott elt enskilt år skall i\tcrställas under de tre kommande åren. 

PwC 

-159 

-
-322 

-484 
-

-738 

-743 

-644 

-525 
-

-508 

-683 

-805 
-
-899 

-884 

-932 

-803 

-
-124 

-299 
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Enligt den finansplan som Landstingsfullmäkligc antog i novembcl' 2014 

budgeteras totalt 335 mkl' i ÖVCl'skolt för r1ren 2015- 2017. Dock p1'ognosticen1dcs 
samtidigt ett l'esultat om -62 mkr för 2014 vilket visade sig bli -175 mkt· varför 
underskott om 299 mkl' skall iiterstiillas enligt balanskravet. 

I finansplanen 2015-2018 anges Mgiirdel' för ekonomi i balans och !itgärdsplanens 
fokusområden är Hälso- och sjukviirden och mer ingt\ende en genomlysning av 
samtliga fyrn divisioners effektivitet samt produktions- och kapacitctsstyrning. 

Vidare vill de uppnii effektiva och stabila bemanningssh·ukturer d1ir 
sjukvrirdskompctcns i första hand skall riktas mot direkt paticntomhiindertagancle. 

3.1.3 . God ekollomisk. hushållning 
Betlföuning och iakttagelser 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket svag. 

Vi bedömer utifrfö1 årsredovisningens iltcrrapportering vcrksamhctsmålens 
uppt)rllelse som svag. 

Landstingets långsiktiga mål för en god ekonomisk hushf11l11ing miits i fyra 
perspektiv: 

Resultat 
Vilken balans 111ellm1 kostnader och i11llik.terfi1111s 1111der året och 
över tiden? 

• Kapacitet 

Risk 

Vilke11 kapacitelfi1111sför att möta cue11luel/afi11cmsie/la 
svå1·ioltete1· på ltmy sikt? 

Fi1111s det 11ågrnji1u111siella risker som kan påverka resultat och 
kapacitet? D Kontroll 

Vilke11 lwntrollfim1s över de1t eku110111iska utvcckli11gc11? 

Enligt KL 8 kap 5§ skall det i budgeten anges mftl oeh riktlinjer som iir av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning, bftdc finansiella mål samt miil för verksamheten. 
Dessa ska sedan följas upp i fö1·valtningsberHttelsc11. 

3. 1.3 .1. Finnnsielln mål 
I årsredovisningen görs en överskftdlig avstfönning mot landstingets finansiella mål 
som fastställts i budget 2013: 

Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige I 
bedömning 

Resultatet enligt balanskravet skall vara ett 

överskott på minst 2% av skalle- och 

statsbidragsintäkter. 

PwC 

Utfall 2014 Måluppfyllelse, LS budget 2014 

Arets resultat uppgår till 

-2,3% 

Målet uppnås ej. 
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Soliditeten ska öka med minst 3 
procentenheter per år. -8. 
Likviditeten ska fortlöpande vara sådan att 
långsikllg bestående upplåning inte behöver 
ske. 

Den skattefinansierade verksamhetens 
nettoinvesteringar ska till 100% vara 
självfinansierade sett över en fyraårsperiod. 

Arets resultat uppgår till Målet uppnås ej. 

Likviditeten har försämrats Målet uppnås ej. 
med 133 mkr uppgår till 48 
rnkr. Lån finns fortfarande 
om 200 mkr. 

Självfinansieringsgraden har Målol uppnås ej. 
minskat till 26% från 31 % fg 
år. 

I av fullmlikligc fastställd Finansplan definieras rcsultatmftlct enligt följande: "El/' 
mätt p(i denna balans ifr dr(ftlcost11adsm1delen so111 i1111ebär att samtliga löpande 
kostnader inldusive finm1snetto relatems till lcmdsl i11gets skattei11tiikter och 
statsbidrag". 

Måluppfyllelsen för de finansiella m!ilcn Hr i enlighcl med tabellen ovan mycket 
svag. Inget av målen uppnås under 20 l4 . Vi noterar all samtliga mfil iir sföm e vid 
uppföljning iin föregående iir förutom upplåning som lir oförändrad. Negativt eget 
kapitalel och elen negativa soliditeten i Landstinget Dalarna visar pft negativ 
utveckling de senaste liren och konslaternr Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska 
ställning infö1· framtiden. 

3. i.3.2. Mål för Yerksnmheten 
I årsredovisningen redovisas Landstingel Dalarnas finansiella mi\I kopplade till god 
ekonomisk hushållning vilka återfinns i Finansplanen 2014-2017. Nilgon 
motsvarande redovisning för verksamhctsmål finns ej i 1irsrcdovisningcn. DUremot 
redovisas uppföljning av verksamhetsmiil i särskild bilaga vilken redogörs för 
nedan. 

3.1.4. Niimnde1'11ns redovisning nu si11a 11ppdl'ag 
Av KL 3:15 framgår att niimnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina 
uppdrag och fullmäktige beslutar om omfattningen av redO\~sningcn och formerna 
för den. 

Bcdönming och iakttagelser 
Vi bedömer alt nämndernas redovisninga r innehftllcr redovisning av utfallet av 
ftrets verksamhet i förhftllande till faslsUillcla mål och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Redovisningen har förbiittrats på senare år då det i år 
pft ett tydligt sfitt framgi\r de övergripande mål/uppdrag som fullmliktige beslutat 
om för respektive verksamhet. 

I förvallningsberättelsen fl terfinns respektive nämnds verksamhetsbc1fätelse som 
innefattar bedömning av mftluppfyllclsc, ekonomisk analys samt beskrivning av 
vilsentliga hHndelser under och efter riikenskapsårct. Redovisningen av 
måluppfyllelsen presentcrns i tabellform med stoppljusmarkering fö r alt beskriva 
vilka som lir uppf)'llda , delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Därefter följer en 
kortfattad beskrivning kring arbetet med målen. 
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I bilaga till firsre<lovisningen lämnas verksamheternas fullstiindiga uppföljning av 
vcrksamhetsmiilcn. 

Vi har i vår bedömning av mHluppfyllelsen bcriilmat andelen helt uppnådda mål, 
delvis uppnådda samt ej uppnådda mfil. Bedömningen har sedan gjorts utifrfm 
nedanstående skala som giir från "mycket svag" till "mycket' god". 

Om 85-100% av årets bedömda verksomhetsmAI är uppfyllda I sin helhet: 
Uppfyllelsen av verksamhetsmålen är enligt årsredovisningen mycket god. 

Om 60-84% av årets bedömda verksamhetsmål är uppfyllda i sin helhet: Uppfyllelsen 

av verksamhetsmålen är enligt årsredovisningen god. 

Om 30-59% av årets bedömda verksamhetsmål är uppfyllda i sin helhet: Uppfyllelsen 

av verksamhetsmålen är enligt årsredovisningen svag. 

[
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Vid genomgång av den måluppföljning som presenteras i årsredovisningen 2014 har 
vi noterat att andelen av årets miitta mål som iir uppfyllda i sin helhet uppgfu· till 
56% vilket gör alt vi bedömer måluppfyllelsen som svag. Andelen delvis uppnådda 
mål uppgår till 35% och andelen ej uppnådda mnl 9%. 

Vidare kan vi konstatera alt de övergripande mfil eller uppdrag som fullmäktige har 
beslutat om i landstingsplanen för respektive verksamhet inte år ulformadc pf1 ett 
säll sil att de på ett enkelt siitt kan följas upp och mätas. Detta visar sig även genom 
att kopplingen lill de mål som verksamheterna sedan har urbetat fram inte är helt 
tydlig. 

3.i.4.1. Granskning av nfönndcn för kosts;unverkan i Mora 
Vårt rcvisionsuppdrng innehåller en siirskild del angående granskning av nfönnden 
för kostsamverkan i Mora. 

Granskningen av nämndens riikenskaper har utförts som elen del i Landstinget 
Dalarna den utgör. Under 2014 har Landstingel Dalarna haft fortsatta svårigheter 
att uppnå de garanterade volymerna som är fastslagna i Samverkansavtalet (-10 %). 
Mora Kommun har under !lret övcrsligit sina garanterade volymer ( +18%). 

Nämnden uppniir inte sina fastställda mål fö1· 2014. Resultatet av Hrcts 
nöj<lkundundersökning uppgick till 80% vilket understiger nämndens fastsUilkla 
mål om 90%. Den ekonomiska målsiiltningen iir att intäkter och kostnader minst 
ska bnJansera vilket är uppniitt dfi niimnden rcdm~sar elt resultat om 0,4 mkr. 

3.t.4.2. Granskning av hjälp111edclsnämndcn 
Vårt revisionsuppdrag innehåller även en särskild del angf1cncle granskning av 
hjälpmedclsnUmnden. 

Fd\n iirsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i Lvå förvallningar, Hjälpmedel 
Landstinget Dalarna som 11nns under Landslingsstyrclscn samt 1-Ijiilpme<lel Dalarna 
som finns under Hjälpmcdclsniimndcn som ör gemensam med Hincts kommuner. 

11 av 15 
PwC 



Nämnderna når i stort upp till sina mål i enlighet med kö-miljardens mål. Tas 
hänsyn till patientens totala väntetid uppnås dock inte alltid vfm.lga rnntin. 

3.2. Rättvisande 1·älcenskape1· 
3 .2.1. Resultatra!ming 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer nlt resultntriikningen uppl)rllm· I<RL:s krav och i övrigl Hr upprättad i 
enlighel med god redovisningssed. 

Vi bedömer alt rcsultatriikningen ger en i all t Yiiscntligl rä ttvisande bild av årets 
resultat. 

Nedan redovisas resultall'iikningens utfall jfönfört med fö regående iir och budget 
2 014. 

Resultaträkning Budqet 2014 Utfall 2014 Utfall 2013 
Verksamhetens intäkter 1 212 1 150 

Järnförelsestörande intäkt 99 
Verksamhetens kostnader -7 024 -8 552 -8 071 

Avskrivningar -285 -280 -246 

Verksamllotens nettokostnader -7 309 -7 620 .7 068 

Skatteintäkter 5 701 5696 5 556 

Generella statsbidrag 1 783 1 776 1 698 

Finansiella intäkter 10 21 8 
Finansiella kostnader -57 -48 -65 

Jämförelsestörande finansiell kostnad -228 

Arets rosultat 128 -175 -99 

Arets resultat cnlig_t balanskravet -175 129 

Vi noterar alt ökningen av skatter och slalsbidrng enligt resultaträkn ingen är Higre 
(3,0%) lin ökningen av ncltokostnaclen (7,81%). Della lir en negaliv utveckling i 
jämförelse med föregående år då skattcinltikter och statsbidrag låg högre än 
11cttokostnadsutvccklingen. 

Årets resultat uppgår till - 175 mkr (budgeterat rcsultnt 129 mkl'), förcgflcnde års 
resultat var clt negativt resultat om -99 mkr, det resultatet är dock viisentligt 
11ftverkade av j1imförclscslörandc poster. 

Verksamhetens intäkter har ökat med 5,4% och vc1·ksamhetens kostnader har ökat 
med 6,0% och avser frHmst ökade bemanningskostnadcr och kostnader för inhy1·d 
personal. 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott i jämfö relse med budget med -287 
mkr. Samtliga hmso- och sjukvårdens funktionsområden re<lovisar negativa 
avvikelser. De negativa avvikelserna avser friimst ökade personalkostnader till följd 
av bemanningsproblcm under sommaren, höga kostnader för övertid och ökade 
kostnader fö1· inhyrd personal. 
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Utfo11et för Hikemedel, stafettläkare och högspecialiserad v1ird har under en följd av 
år avvikit kraftigt negativt mot budget. Under 2012 och 2013 har dock kostnaderna 
för högspecialiserad vilrd varit Higre i jämförelse med budget men för 2014 

överstiger de fttel'igcn budget men 6 mkr. Kost11ndcma för stafcttUikare fortsätter 
att öka och avviker mol budget med -51 mkr 20itJ. Läkemedelskostnadcma 
överskrider budget med 43 mkr vilket iiven iir en ökning mcd 43 mkr mol 
föregående är. Vidare noteras att iiven kostnader för stafettsjuksköterskor överstiger 
budget med 12 ,4 mkr, t6,8 mkr mol budgeterade 4,4 mkr. 

Liilce111cclelskost11adci· S ·cifetlläkal'e 1-Wgspecialiscmd uå,.cl 

År Utfall Budget År Utfall Budget År Utfall Budget 

2006 751,0 746 2006 83,0 47 2006 335,0 312 

2007 792,6 760 2007 97,2 56 2007 332,2 328 

2008 830,5 783 2008 112,6 63 2008 397,9 347 
2009 855,5 830 2009 101,9 73 2009 385,3 377 
2010 882,5 804 2010 106,4 61 2010 435,0 388 

-
2011 881,3 8.tp 2011 107,0 75 2011 456,3 441 
2012 866 853 2012 124,9 98 2012 445,3 467 

2013 835 828 2013 159,8 117 2013 455,5 462 

2014 878 835 2014 192 141 2014 477 471 

3.2.2. Bala11s1'iik11i11g 
Bedömning och iakttagelser 
Vi bedömer alt balansriikningen i allt väsentligt ger en riitlvisandc bild nv tillgångar, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

llalansdikningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillriickliga notel'. Bilagor och 
spccifikationet· finns i tillr~icklig omfattning. 

Vår bedömning är alt tillgfö1garna, avs[illningama och skuldcma existerar, Ur 
fullstiindigt redovisade, ditt periodiserade och har viirdcrats enligt principerna i 
KRL. 

3.2 .2 .I. Anläggni11gslillgångar 
l\fatcriclla anliiggningslillgfmgar hnr ökat i jiimförelsc med förcgiicndc ftr med 102 

mkr. Pägiicndc investeringar uppgår till 140 mkr vi) ket är en minskning i jiimförclsc 
med 2013 iil' med 21 m kl'. 

Arets investeringar uppgiir till 411 mkr varav ca 177 mkr avser 
fastighetsinvcstcringal'. Den största delen (189 mkr) stod lanclstingsstyrclsen för 
fördelat pfl central föl'vallning 80 mkl', hälso- och sjukvård 69 mkr dagkirurgi 2 0 

mkr, ambulanshelikopter 19 mkr och hjälpmedel 1 mkr. Investeringsvcrksamhcten 
kommer alt vara relativt hög även fortsatt då nya projekt på Falu lasarett kommer 
att genomföras. 
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BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsförvaltningen Datum 2015-04-29  Sida 1 (2) 
Byggherrestöd    Dnr LD13/03395 
    Uppdnr 1060 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Ullgren Martin 023-49 00 34 

791 29  Falun Falun 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna
.se   

  Org.nr: 232100-0180 martin.ullgren@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Igångsättning av om- och tillbyggnad av f d Utvärdshuset, 
Daljunkaren 23, Falun 

Ordförandens förslag

1. Besluta om igångsättning av om- och tillbyggnad av f.d. utvärdshuset, 
Daljunkaren 23, Falun och att godkänna projektkalkyl på 30 mnkr. 

 

Sammanfattning 

För att frigöra lokaler dels på Falu lasarett och dels i landstingshuset, där 
det råder brist på kontorsarbetsplatser, är förslaget att bygga om det 
befintliga Utvärdshuset på fastigheten Daljunkaren 23 i Falun till 
kontorslokaler. Ombyggnaden, som berör 1050 kvm, har baserat på 
inkomna anbud kalkylerats till 30 mnkr. 

Falu kommuns myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor har 2015-03-26 
beviljat bygglov. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Projektkalkyl 2015-03-10 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstinget förvärvade för en tid sedan fastigheten Daljunkaren 23, Falu 
kommun, och en av byggnaderna på fastigheten är det nu aktuella 
Utvärdshuset. Syftet med förvärvet var dels att säkra det för landstinget 
strategiska läget för parkeringsplatser i staden, dels att utveckla de lokalytor 
som ingick i förvärvet. Läget på fastigheten är strategiskt med sin närhet till 
Falu lasarett och landstingets kanslihus. 
  
För att frigöra lokaler i landstingshuset, där det råder brist på 
kontorsarbetsplatser, är förslaget att flytta ut Landstingsfastigheter till 
ombyggda kontorslokaler i Utvärdshuset. Efter ombyggnationen tillskapas 
ca 50 kontorsarbetsplatser i två plan, 30 på entréplan och 20 på plan två, 
personal- och grupprum samlas på plan 3. Landstingsfastigheters 
verksamhet fyller entréplanet, plan två med sina 20 kontorsarbetsplatser 
saknar i dagsläget tilltänkt hyresgäst. Ombyggnadsytan är ca 1050 kvm. 
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Ekonomi och finansiering 

Investeringskostnaden för projektet beräknas baserat på inkomna anbud till 
30 mnkr. Detta motsvarar en årshyra på 1,73 mnkr/år. Härtill kommer 
verksamheternas behov av investering i inventarier. Projektet finns upptaget 
i gällande investeringsplan för åren 2015-2018. 

Miljö 

Utvärdshuset har ett kulturhistoriskvärde och diskussioner har förts 
kontinuerligt med Falu kommun och Dalarnas museum gällande utformning 
av de tilltänkta lokalerna, såväl interiört som exteriört. En antikvarisk 
utredning har utförts av Dalarnas Museum och denna har funnits med som 
ett underlag vid projekteringen 

Juridik 

Genomförandeformen är utförandeentreprenad och ersättningsformen är 
fast pris. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Den föreliggande förslagshandlingen förhandlades enligt MBL § 11, den 28 
oktober 2014. 

Patientperspektiv, likabehandling, barnperspektiv samt folkhälsa  

Bedöms inte vara relevanta i ärendet. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum den 28 april. 

Uppföljning 

Byggstart planeras ske under våren 2015 och lokalerna beräknas vara 
färdigställda under våren 2016. 
 

 



1• Landstinget '""E){ l CAfJ/t pu vr.,fcf l b 
I DALARNA PROJEKTKALKYL 

LAND!:TING!:FA!:TIGMET~ll Datum: I 150310 1 

Basuppgifter 
Fastighet: 028 Projektnr: I 1587 [ 
Byggnad: -
Projektbenämning: Va/ha/la Falun, ombyggnad utvärdshuset 

Finansiering/avkastning 
Andel Investering (%): 100% Finansieringskostnader J 478 
Andel Underhåll(%): 0% Tid (dagar beräknat fr Projstart-lnflyttn 366 
Kalkylränta (%): 3,25% 

Tider mm Anmärkning 
Projektstart (M-MM): 14-01 Kalkylen avser prisläge (ÅÅ-MM): c 15-04 
Byggstart (M-MM): 15-04 Samtliga belopp anges exkl moms. 
Inflyttning (M-MM): 16-04 Belopp anges i kkr då annat ej anges. 

Övrigt 
·----

Oförutsett, konsulter(%) EJ Oförutsett, bygg (%) [ Index, konsulter(%) Index, bygg(%) 

~=anbud B=:._beräknat belopp A/B Kostnader Oförutsett Index S:a kostnader Utfall per 
Projektledning, intern o extern B 600 900 1 500 
Kontroll, besiktning B 300 300 
Övriga avgifter (Bygglov) B 50 

-
50 

SUMMA BYGGHERREKOSTNADER (BH) 950 900 0 1850 0 
Arkitekt (inkl mark) B 2100 900 0 3000 
Konstruktör B 1400 400 0 1 800 
WS-konsult (inkl sprinkler och styr) B 550 350 0 900 

0 0 0 
El-konsult B 150 100 0 250 
Brandkonsult B 200 100 0 300 
övriga konsulter 

-
B 0 200 0 200 

0 0 0 -
0 0 0 
0 0 0 

SUMMA KONSUL TKOSTNADER (KK) 4 400 2050 0 6450 0 
Byggnadsentreprenad A 10 641 2506 0 13 147 
Rörentreprenad A 1 350 150 0 1 500 
Luftentreprenad A 1 070 100 0 1170 
Kylanläggningar (ingår i WS) 0 0 0 

K raft och belysningsentr A 2100 250 0 2350 --
Sprinkler 0 0 0 
Sprinkler infraprojekt (del av) 0 0 0 
Hiss A 470 50 0 520 
Styr, inkl styre! A 835 300 0 1135 
Markentr A 1 000 200 0 1 200 
övriga 0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD (E) 17 466 3 556 0 21022 0 
SUMMA BYGGKOSTNADER (B) 22 816 6 506 0 29322 0 

Inventarier, utrustning mm 0 0 
Bidrag och intäkter ./. 0 0 0 
Medicinteknisk utrustning 0 0 0 
övrigt - 0 0 0 

0 0 0 
SUMMA INVENT/BIDRAG (U) 0 0 0 0 0 
SUMMA PROJEKTKOSTNAD (B+U) 22 816 6 506 0 29322 0 
SUMMA PROJEKTKOSTNAD inkl finansieringskostnad 29800 

Nyckeltal 
Bruttoarea (BTA): 1059 Kr/m2 BTA: 27 688 0 
Bruksarea (BRA): Kr/m2 BRA: #0/V/S/ON/O! ########## 

Projektkalkyl utvärdshuset 2015-03-31 Utgåva 2011-09-20 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Skoog Meta 023-49 03 41 

791 29  Falun Falun 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna
.se Chef Förvaltningsstöd  

  Org.nr: 232100-0180 meta.skoog@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Detaljplanen för Noret norra, Mora kommun 

Ordförandens förslag

1. Uppdra till ordföranden att i händelse av att Mora kommun antar 
presenterat planförslag för Noret norra i dess nuvarande form 
överklaga kommunens beslut. 

 

Sammanfattning 

Ett lasarett utgör en trygghet för invånarna. Byggnaderna, strukturen och 
alla som arbetar ger hopp vid sjukdom eller olycka. För norra, västra och 
mellersta Dalarna har Mora lasarett i mer än 100 år varit en viktig plats för 
befolkningen under livets alla skeden. För att säkra Mora lasarett för 
kommande 100 år är tillgången på byggbar mark en avgörande faktor.  

I ett förslag till detaljplan för Noret norra som tagits fram inom Mora 
kommun, görs allvarliga inskränkningar i framtida möjligheter att utveckla 
lasarettsområdet. Skulle förslaget till detaljplan fastställas i nuvarande 
utformning är möjligheten till framtida utveckling kraftigt begränsad inom 
aktuellt lasarettsområde. 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Förslag 2015-02-11 till detaljplan för bostäder i Noret norra 

c) Synpunkter 2015-03-03 på förslag till detaljplan 

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Bakgrund 

Mora kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder i Noret 
norra, strax norr om Mora lasarett. Förslaget har varit ute på granskning 
mellan 13 februari och 6 mars 2015.  

Förslaget medger enligt planbeskrivningen bostäder i form av flerfamiljshus, 
radhus, kedjehus och friliggande småhus. Även ett särskilt boende för äldre 
planeras inom området. Bebyggelsen ska vara högre och tätare mot väg 45 
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och lägre och glesare mot väster. I södra delen finns äldre skog, vilken 
enligt förslaget ska sparas i största möjliga mån. 

Marken där bostadsområdet planeras överläts av landstinget till Mora 
kommun 2009. Landstinget ville fortsatt äga skogsområdet mellan 
bostadsområdet och Mora lasarett som en markreserv för att bl.a. 
möjliggöra utbyggnad av vårdanläggningar i framtiden. Skogsområdet ingick 
därför inte i överlåtelsen. Det gjorde däremot ett område längs riksvägen 
som landstinget var berett att sälja för att tillgodose kommunens önskemål 
om att där kunna ordna med väganslutning till det blivande bostadsområdet. 
Kommunen ändrade sig dock varför detta område inte överläts till 
kommunen. 

Landstingsfastigheter anser att planförslaget inte kan antas i nuvarande 
skick, utan måste arbetas om. Sammantaget anser Landstingsfastigheter att 
detaljplanen inte ska omfatta landstingets mark, utan planområdet ska 
avslutas i gränsen mot landstingets fastighet, norr om lasarettet. 
Redovisningen nedan innefattar de synpunkter som har framförts till Mora 
kommun i yttrande under granskningstiden. 

Skogen närmast lasarettet 

Skogsområdet, som ägs av landstinget, har lagts ut som Allmän plats i form 
av naturmark med beteckningen N2. Planläggning som allmän plats innebär 
onödigt långtgående restriktioner för möjligheterna att i en framtid nyttja 
skogsområdet för vårdändamål.  

Planförslaget innebär också stora restriktioner för möjligheterna att sköta 
området rationellt, t.ex. genom att marklov krävs för trädfällning. Det saknas 
helt motiv för att planlägga området på föreslaget sätt. I planhandlingarna 
anges endast att det inte finns några dokumenterade naturvärden i området 
och att området ”verkar användas flitigt”.  

Det är mycket viktigt för landstinget att detta område kan finnas kvar som 
reserv på lång sikt för att möjliggöra utbyggnad av vårdanläggningar i 
framtiden. Också av det skälet är det olämpligt att genom 
detaljplaneläggning förespegla de boende i det nya bostadsområdet att 
skogsområdet ska vara ett närströvområde för dem. Planförslaget måste 
ändras så att skogsområdet tas ur planen och förblir oplanlagt. 

Bussgata och gc-väg 

Planförslaget innebär även att mark för Allmän plats har lagts ut i form av en 
bussgata och en gång- och cykelväg över landstingets mark. Dessa 
markreservationer måste utgå ur planen. 
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Landstinget kan upplåta den mark som behövs för bussgata och gc-väg i 
lämpliga sträckningar. De nu föreslagna sträckningarna är olämpliga av de 
skäl som anges nedan. Sträckningen av bussgatan och gc-vägen måste 
därför diskuteras närmare mellan landstinget och kommunen inför ett avtal 
om markupplåtelse. 

Den föreslagna bussgatan och gc-vägen skär igenom området och 
begränsar möjligheten till expansion av sjukhuset norrut. Bussgatans bredd 
och avslutning inkräktar på infarten till parkeringshusets undre däck, vilket 
skapar behov av omfattande ombyggnader. Detta beskrivs flyktigt i 
planhandlingarna, men kommunen har inte tagit initiativ till någon diskussion 
om vem som ska finansiera dessa ombyggnader. Landstinget ser därmed 
också med oro på att planförslagets lösning inte är ägnat att minska 
trafikbelastningen inom lasarettets entréområde annat än efter betydande 
investeringar till följd av detta planförslag, investeringar som landstinget är 
mycket tveksamt till mot bakgrund av ovanstående. 

Område för vård 

Ett litet område har lagts ut för vårdändamål. Tanken tycks vara att 
möjliggöra viss expansion av parkeringshuset. Efter samrådet och i ett sent 
skede inför granskningen har området belagts med restriktioner för 
bebyggande (prickmark). Det är obegripligt eftersom befintlig 
parkeringsanläggning delvis utgörs av en byggnad, och en utökning rimligen 
också måste kunna ske i form av någon typ av byggnad.  

Även området för vårdändamål måste tas ur planen och förbli oplanlagt. 

Dialog med Mora kommun 

Sedan Landstingsfastigheter lämnade granskningsyttrandet har planfrågan 
diskuterats vid ett möte med kommunen och via e-post. Kommunen har då 
redovisat två alternativ för fortsättningen, vilka båda innebär att kommunens 
tidplan förskjuts. Ett av alternativen innebär att kommunen inte ändrar 
planen och att landstinget överklagar beslutet. 

Landstingsfastigheter har fortsatt pekat på det tredje alternativ som fördes 
fram i granskningsyttrandet. Som framgår ovan innebär det att detaljplanen 
ändras så att den inte längre omfattar landstingets mark. Exploateringen 
kan fortfarande genomföras om planområdet utformas på det sättet. 
Skogsområdet kommer tills vidare att finnas kvar på samma sätt som hittills. 
En bussgata kan åstadkommas genom att landstinget upplåter mark. Ett 
sådant alternativ skulle kunna innebära att både kommunens och 
landstingets önskemål kan tillgodoses och utan alltför stor tidsfördröjning.  



Landstinget Dalarna 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsförvaltningen Datum Dnr Sida 

4 (4) 2015-04-29 LD11/02918 
 

 

 
Landstingsfastigheter har flera gånger bett kommunen att överväga detta 
ytterligare alternativ. Kommunen har dock tyvärr inte kommenterat det alls. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
barnperspektiv, juridik, folkhälsa och medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Bedöms inte vara relevanta i ärendet. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 28 april 2015. 

Uppföljning 

Mora kommun förväntas ta ställning till föreliggande förslag vid möte 2015-
xx-xx. 
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LANDSTINGET DALARNA 
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1 LANDSTINGET DALARNA 

1 INK. 

DNR .. 1 .. .( f//!.cJ/J../ ff.. ......... , 
Bostäder i Noret norra, del av Noret 1 :27 m.fl. SKR.\:1.-: ... .... KOD ... .. .. ...... ..... . 
i Mora kommun, Dalarnas län. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan föt 
bostädet i Notet nona. Grnnskningen pågåt från den 13 febrnad till den 6 mats 2015. 

Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder samt för
skola. Bostäder medges i fo1m av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. 
Även ett särskilt boende för äldre planeras inom området. Området ska ges en omsorgsfull 
gestaltning både vad avser bebyggelse, gatumark och natur- och parkmark. Bebyggelsen ska 
vara högre och tätare mot väg 45 och lägre och glesare mot väster. 

Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget i 
en skogsbevuxen västersluttning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt. I södra delen 
finns äldre skog, viktig både för rekreation och för sina naturvärden. Skogen i det här området 
ska sparas i största möjliga mån. Planområdet ska anslutas till väg 45 genom en cirkulation. En 
bussgata samt gång- och cykelvägar ska förbinda området med lasarettet och övriga Noret. 

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) . 

Samrådsredogörelsen, som ingår i granskningshandlingarna, redovisar och kommenterar 
inkomna yttranden. Av kommentarerna framgår vilka eventuella ändringar som har gjorts i 
handlingarna efter samrådet. 

Granskningshandlingarna finns på Stadsbyggnadsförvaltningen, Fredsgatan 12, Mora och på 
www.mora.se/ planering. 

Planhandlingarna består av: 
Planbeskrivning, januari 2015 

Plankarta med bestämmelser, januari 2015 

Fastighetsförteckning med registerkarta 

Samrådsredogörelse, januari 2015 

Gestaltningsprogram, januari 2015 

Övriga handlingar består av: 
Bullerutredning för väg- och spårtrafik 
Riskbedömning, januari 2015 
Geoteknisk undersökning, 2005 
Geoteknisk undersökning, 2015 
Radonillldersökning, 2005 
Åtgärdsvalsstudie, 2014 
Planprogram med samrådsredogörelse, 
juni 2013 

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, Fredsgatan 12, 
792 80 Mora eller stadsbygg@mora.se. Endast skriftliga synpunkter kan ligga till grund för 
rätten att senare överklaga beslut att anta detaljplanen. Ange diarienummer Bn 2013/16 215. 

Vid frågor, kontakta handläggare Andrea Andersson, tel.nr: 0250 - 262 57, 
andrea.andersson@mora.se. 

Synpunkter på fötslaget ska vata oss tillhanda senast den 6 mars 2015. 

BYGGNADSNÄMNDEN 



SÄND LISTA 

(Fy siskt utskick) 
Länsstyrelsen, Dalarna (2 omg.) 
Lantmäteriet Mora 
Tekniska nämnden 

(Elektroniskt utskick) 
Länsstyrelsen, Dalarna 
Trafikverket 
Tekniska nämnden 
Lantmäteriet Mora 
Kommunstyrelsen 
Miljönämnden 
Kulturnämnden 
Socialnämnden 
Mora Brandkår 
Stadsnät 
Folkhälsoplaneraren 
För- och grundskolenämnden 
Fortum Distribution AB 
Moravatten AB 
TcliaSonera Skanova Access AB 
Hyresgästföreningen 
Handikappkonsulenten 
Naturskyddsföreningen i D alarna 
Sita Sverige AB 
FTI 
Posten företagscenter 
Lantbrukarnas Riksförbund 
Moras Politiska org. (9 st) 

(BreP) 
Sakägare en!. fas tighetsförteckning 
Skogsstyrelsen 
Kommunhusets reception 
Stadsbyggnadsfö1valtningcn reception 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Mora-Orsa 

I3csöksadresser 
l\lora: Fredsgatan 12 
Orsa: Lillägatan 2A 792 80MORJ\ 

Telefon 
0250-26000 

stadsbygg@mora.se 
www.mora.se 
www.orsu.se 
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Gransknings handling 
Dnr: BN 2013/16 215 

MORA 

Detaljplan för 

Bostäder i Noret norra, del av Noret 1 :27 m.fl. 
i Mora kommun, Dalarnas län 

PLANBESKRIVNING 

Handlingar 
Planbeskrivning, januari 2015 (denna handling) 

Plankarta med bestämmelser, januari 2015 

Fastighetsförteckning med registerkarta 

Gestaltningsprogram, januari 2015 

Samrådsredogörelse, januari 2015 

Övriga handlingar 
Bullerutredning för väg- och spårtrafik, juni 2014 

januari 2015 

Riskbedömning Noret norra, juli 2013, reviderad januari 2015 

Geoteknisk undersökning, juni 2005 

Geoteknisk undersökning, januari 2015 

Radonundersökning, juni 2005 

Atgärdsvalsstudie Noret norra, Trafikverket, 2014 

Planprogram med samrådsredogörelse, 2013 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplaneläggningen är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder samt för
skola. Bostäder medges i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. 
Även ett särskilt boende för äldre planeras inom området. Området ska ges en omsorgsfull 
gestaltning både vad avser bebyggelse, gatumark och natur- och parkmark. 

Noret norra ligger i utkanten av Mora tätort och nära Mora lasarett. Planområdet är beläget 
i en skogsbevuxen västerslutt:ning ner mot Orsälven och med möjlighet till utsikt. I södra 
delen finns äldre skog, viktig både för rekreation och för sina natmvärden. Skogen i det här 
området ska sparas i största möjliga mån. 

Planområdet ska anslutas till väg 45 genom en cirkulation. E n bussgata samt gång- och 
cykelvägar ska förbinda området med lasarettet och övriga Noret. Bebyggelsen ska vara 
högre och tätare mot väg 45 och lägre och glesare mot väster. 

Planen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 

Detaljplan för BOSTÄDER NORET NORRA, DEL AV NORET 1:27 m.fl. 

Upprättad nv Stadsbyggnndsfiirvnltningen Morn O rsa 1(14) 



Plandata 
Planområdet är beläget ca 3 km nordost om Mora kyrka och sträcker sig från Mora lasarett 
i söder upp till strax norr om infarten till Hedens industriområde. I väster gränsar planen 
mot befintliga bostäder på Flottarvägen och i öster till Hedens industriområde. 

Planområdet omfattar ca 17 ha. Marken ägs av Landstinget Dalarna och kommunen. 

Tidigare ställningstagande 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av Riksi11tresse )Orjiilt!ftslivet .F 13, Si!Janso1J1rcidet enligt 3 kap IvIB och är 
av lliksintmse enligt IvIB 4:2 med hänsyn till natur- och kulturvärdena som är särskilt intres
santa för turism och friluftsliv. Ingrepp som påtagligt kan skada områdets natur- och kul
turvärden får inte komma till stånd. Väg 45 är av Riksintresse foi· kom1J111nikation. 

Tidigare kommunala beslut 
Kommunen köpte år 2004 in 77 ha mark mellan Noret och Vattnäs med avsikt att planera 
för bostäder. As. 2007 beslutade kommunstyrelsen att påbörja översiktlig planering för 
området. Våren 2009 fick dåvarande stadsarkitektkontoret i uppdrag av kommunstyrelsen 
att detaljplanelägga området norr om lasarettet för bostäder och för en helikopterland
ningsplats för landstingets behov. I samband med detta tog kommunen, med hjälp av 
Sweco, fram ett Idc11m/crlagfor stadmtvcckli11g. 

Översiktsplan 
I översiktplanen, som vann laga kraft 2006, utpekas området mellan Vattnäs och Lasarettet 
väster om väg 45 som ett utbyggnadsområde för bostäder. Norr om detaljplaneområdet 
finns ett vägreservat för Sandängsleden, en förbifart som ska leda om biltrafik på väg 70 
norr om Mora, istället för som idag, genom centrala Mora. 

Planprogram 
Som underlag inför vidare detaljplaneläggning togs ett planprogram fram för området mel
lan lasarettet och reservatet för Sandängsleden. Under hösten 2011 sändes detta ut för 
samråd. I programmet hanterades principerna för bebyggelse-, infra- och grönstruktur. 
Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen den 25 juni 2013. 

Detaljplaner 
Planområdet är till största delen inte detaljplanclagt men förslaget till detaljplan ska ersätta 
del av S 139, "l-01J/ag till stacl.rpla11 fa'r Lasarettso111rådct i Norcts i?J fastställd den 29 september 
1980 samt del av Dp 248, Em'itt11i11g od111tvidg11i11g av dcta/jplan flir s111cii11d11strio111rclde vid Heden i 
Norets 01 som vann laga kraft den 10 maj 2000. 

Planområdet gränsar till S 87 Fii1:1lag till sladJp!a11 flir del av Lasarettso111rådet i Nlora-Noret, som 
fastställdes den 2 april 1974. 

För att möjliggöra en helikopterlandningsplats på Lasarettets parkeringsgarage gjordes en 
ändring av flera detaljplaner, bl.a. S 139 och Dp 248 (se ovan). Detaljplaneändringen vann 
laga kraft den 30 maj 2014 och gränsar till nu aktuellt planområde. 

Endast ändringen för heWmpterlandningsplatsen har återstående genomförandetid. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 
Kommunen har tagit fram en behovsbedömning. Behovsbedömningen syftar till att avgöra 
om en miljöbedömning behöver genomföras. Samråd om behovsbedömningen genomför
des i planprogramsamrådet. 

Området är beläget inom Riksintresse fo'rflih!ftslivet, F13 Si!Ja11olllrådet samt vad som utpekas 
som ett P1i1J1åii rekrwtionso1J1rådc, Si!Ja11So111rådct, enligt IvWjöballcen 4 kap 2 §. Detta innebär 
att turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska bevakas och ingrepp som 
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påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden inte får komma till stånd. 

Detaljplanen bedöms inte påverka riksintressena negativt då området är av begränsad stor
lek. Dessutom avsätts den skogsbevuxna marken närmast befintliga bostäder som NA
TUR-mark och ska i förlängningen kunna bilda ett sammanhängande, grönt strövstråk mot 
Vattnäs. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några betydande negativa effekter för miljön , hälsan 
eller hushållningsbestämm elserna eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedöms 
därför vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i .Miljöbalken. Kommunens bedömning är att 
detaljplanen inte m edför någon betydande miljöpåverkan med hänsyn till de kriterier som 
anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356). Någon 
miljöbedömning enligt 6 kap 11 § miljöballcen behöver därför inte upprättas. 

Förutsättningar och förändringar 
Natur 
Det finns inga dokumenterade naturvärden i området. Området är till största delen skogs
bevuxet och sluttar från väg 45 i öster (ca + 199 i IU-I 2000) och ner mot befintliga bostä
der vid Pintorpsvägen i väster (ca + 182 i RH 2000). 

Skogen närmast lasarettet är äldre och verkar användas flitigt av boende och förskolebarn i 
o mrådet. Här fu10s bl.a. större tallar och granar. Denna skog kommer att stanna i lands
tingets ägo och läggs ut som N_ATUR2. Marklov krävs för trädfallning för träd med en 
omkrets större än 40 cm på e~b.öjd av 1 m ovan mark. I gestaltoingsprogrammet anges 
vad som ska beaktas vid ansökan om marklov för trädföllning. 

Idag finns ett dike som leder från väg 45, öster om lasarettsparkeringen och förbi norr om 
lasarettsområdet. Då bussgatan och ny nedfart till parkeringsgaraget byggs kommer dilcet 
att behöva få en annan utformning. En ny d_ragning av diket ska göras med så lite intrång i 
naturmarken som möjligt. 

Skogen längre norrut är yngre och har mer inslag av björk, asp och sälg. Emellertid fu10s 
en del äldre träd i. området närmast befintliga bostäder i västg:._Detta område får använd
ningen NAT UR1. Aven här krävs marklov för trädfallning för träd med en omkrets större 
än 40 cm på en höjd om 1 m ovan mark. I gestaltningsprogrammet anges vad som ska 
beakt.1s vid ansökan om marldov för träd fällning. 

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att trygga levnadsförutsättningarna för djur- och växtlivet i 
vattenområden och utmed stränder samt att ge allmänheten tillträde till strandområden. 
Inom strandskyddat område får inte ny bebyggelse eller andra anläggningar uppföras eller 
mark tas i anspråk som tom t utan dispens. Strandskyddet kan upphävas i detaljplaneliigg
n111g. 

Området är beläget mer än 100 m från Orsälvens strand och ingen del av området bedöms 
omfattas av strandskydd. 

Mark och geoteknik 
På kommunens uppdrag gjorde T yrens 2005 en geoteknisk utredning för hela området 
mellan Noret och Vattnäs. Området består av täta morän jordar med ett tunt mulltäcke och 
på sina ställen siltsediment i väster och finsand i öster. Hela området avvattnas västerut via 
bäckar och dilcen. Eftersom jordlagren är täta infiltreras mycket lite eller inget ytvatten. 
D etta innebär att det ställs stora krav på kapacitet hos diken, dräneringar och bäckar, i 
perioder av nederbörd eller snösmältning. Det är av stor vikt att dessa dimensioneras för 
förhållanden med höga flöden för att undvika att nyanlagda ytor såsom tomtmark, vägar 
och parkeringar blir vattensjuka i perioder. Beräkning av ytvattenvolymer måste utföras 
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inför dimensionering. Grundvattenytan bedöms endast påverkas måttligt av stora necler
bördsmängder. 

2015 gjorde Ramhöll en komplettering av den geotekniska undersökningen för nu aktuellt 
planområde. Man konstaterade att området utgjordes av morän under mulljorden och att 
grundvattenytan endast låg 0,2-0,5 m under markytan. 

Man påpekar då att vid nederbördsrika perioder rinner vatten ned i slänterna vilket kan ge 
upphov till erosion. Risken för erosionsskador minskar om det finns rikligt med markvege
tation och träd i slänterna. Efter avverkning och borttagning av vegetation kan komplette
rande biologiskt erosionsskydd erfordras. 

Avvattningsåtgärder bör utredas så att vattnet inte transporteras ned i slänterna på ett 
okontrollerat sätt samt att grundvattenströmmen i slänten skärs av, t.ex. genom avskärande 
öppna eller täckta diken. I planerade vägar rekommenderas att clräneringsledningar utförs 
för att ta hand om ytvatten och grundvatten. 

Grundläggning av byggnader 
Vegetation och mulljord schaktas bort inom område för byggnader. Grundläggning kan ske 
genom frostskyddad plattgrundläggning på morän. 

Dränerande och kapillärbrytande lager på fiberduk under byggnad med terrassytan avbör
dande mot dränledningar bör utföras samt dräneringslager och clräneringsledningar runt 
byggnaderna. Dräneringsledningar bör kringfyllas med ett omvänt filter eller dränerings
grus omsvept med fiberduk för att förhindra igensättning med finjord från omgivande jord. 

Om grundläggning utförs på ny fyllning bör denna utgöras av bergkrossmaterial, grus
krossmaterial eller grus (materialtyp 2 enligt AMA Anläggning 13, tabell CE/1) som packas 
i lager i enlighet med AJvlA Anläggning 13. 

Dimensionering av plattgrundläggning kan utföras genom tillämpning av Boverkets regler 
för tillämpning av Eurokod, IEG:s regler för tillämpning av Eurokod, TK Geo 13 samt 
Plattgrundläggningshandboken. 

Byggnader i starkt sluttande terräng ska anpassas till denna, t.ex. genom grundläggning med 
souterräng. 

Övriga markanläggningar 
H årdgjorda ytor erhåller terrassytor i huvudsak på morän. Dräneringsledningar bör utföras 
så att grundvattennivån erhålls under terrassytans nivå. 

Schakt för ledningar kommer att utföras i morän och under grundvattenytan. 

Schaktarbeten 
Schaktningsproblcm kan förekomma i delar med mycket finkorniga moräner och silt/ lera, 
speciellt under perioder med höga yt- eller grundvattenflöden. Schakt för ledningar, under 
torra perioder, kan utföras utan åtgärder under förutsättning av korta öppethållandetider 
och stegvisa schakter där igenläggning sker efterhand. 

Radon 
Området klassificeras som normalradonmark vilket innebär att byggnader ska utföras n-ied 
radonskyddande grundläggning. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar berörs av detaljplanen. Alla fornlämningar, såväl kända som 
okända, är skyddade enligt kultunninneslagens bestämmelser. Skulle det i samband med 
exploatering eller andra arbeten påträffas fornlämningar eller misstänkta fornlämningar ska 
kontakt tas med tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen. 
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Bebyggelse 
För att reglera bebyggelsens utseende och få en arkitektur som tillåts variera inom vissa 
ramar får bebyggelsen egenskapsbestämmelser om placering och utformning. Se mer om 
utformningen i gestaltningsprogrammet. 

Bostadsbebyggelse i anslutning till huvudstråket 
13ostadsbebyggelse öster om huvudgatan (Bi) tillåts ha upp till fyra våningar. Upp till 40 % 
av fostighetsarean får bebyggas. Maximal nockhöjd är 16 m. 

Väster om huvudgatan tillåts flerfamiljhus, radhus, kedjehus eller parhus (B2) om upp till 
två våningar och upp till 30 % av fastighetsarean får bebyggas. Maximal nockhöjd är 9,5 m. 

I den norra delen av huvudgatan kan det bli särskilt boende för äldre. Denna typ av boende 
är av en varaktig karaktär även om det krävs ständig tillsyn av personal. Upp till 40 % av 
fastighetsarean får bebyggas och byggnader får uppföras till två våningar. I denna typ av 
byggnad behövs högre våningshöjd och den maximala nockhöjden är därför 12 m. 

Friliggande bostadsbebyggelse 
I anslutning till lokalgatan i väster tillåts fristående bostäder (B3). Större delen av bebyggel
sen bör grundläggas med souterrängvåning för att undvika stora slänter ner mot gata och 
naturmark. Öster om lokalgatan medges upp till två våningar och väster om gatan medges 
en våning utöver souterrängvåning för att ge möjlighet till utsikt från bebyggelsen på den 
östra sidan av gatan. 

Förskola 
I detaljplanen finns ett område utlagt för förskola. Alternativt kan tomten användas för 
bostäder i form av friliggande bebyggelse, parhus, kedjehus eller radhus, S1B2B3. Bebyg
gelse får uppföras till max två våningar och max 25 % av fast:ighetsarean får bebyggas. 

Carportar mot väg 45 
Carportar, garage och plank som placeras mot väg 45 ska utformas med en viss enhetlighet 
för att skapa ett sammanhållet utseende mot väg 45, ser mer i gestaltningsprogrammet. 

Komplementbyggnader, transformatorstation och avfallsutrymmen 
Komplementbyggnader inom B2, t.e.\'.. carportar och avfallsutrymmen, men även avfallsut
rymmen på andra platser samt transformatorer, ska utformas för att passa il1op med omgi
vande bebyggelse. 

Parkmark 
Område utlagt som PARK är avsatt för boendes nätrekreation men även som översväm
n.i.ngsyta vid höga flöden, t.ex. vid skyfall. Se mer om utformningen i gestaltningsprogram
met. 

Gator och trafik 
Anslutning mot väg 45 
Väg 45 är av riksintresse för kommunikation och en av två stamvägar i nord-sydlig riktning 
genom landet. Trafikverket är väghållare. Vägen har en viktig funktion för långväga trans
porter, för regional trafik, för trafik mellan närliggande orter och för lokal trafik inom Mora 
tätort. Förbi planområdet passerar knappt 6000 fordon per årsmedeldygn. Hastigheten 
genom cirkulationen vid Lasarettet är reglerad till 60 km/h och norr därom till 90 km/h. 

Trafik"Verket och Mora kommun har tecknat en överenskommelse om strategiskt samarbete 
under perioden 2013-2016. Till överenskommelsen hör en bevakningslista med aktuella 
projekt. 

I läget för den tilltänkta anslutningen finns idag en infart till Hedens industriområde där det 
enbart är tillåtet att svänga höger in och höger ut, dvs trafik från Orsa ska vända i Lasa
rettsrondellen och kan därefter svänga in till området. Trafik från området som ska söderut 
till Mora använder enklast utfart mot 13erglrnrlåsvägen. 
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Trafikverket genomförde våren 2014 en åtgärdsvalsstudie för att utreda hur Noret norra 
skulle kunna anslutas till väg 45 samt förbättra för trafik till Hedens industriområde. Man 
har då undersökt olika lösningar. 

Ett alternativ är att inte alls göra någon ny anslutning. I så fall angörs området via Lasa
rettsrondellen, genom bostadsområdena i Noret och från Pintorpsvägen, dvs västerifrån. 
Detta leder emellertid till ökad trafik på Lasarettsvägen som redan är belastad av mycket 
trafik till lasarettet samt att mycket genomfartstrafik kommer att gå genom befintliga villa
områden. Därtill sluttar terrängen relativt brant från Pintorpsvägen. Detta innebär dessu
tom att infarten till Hedens industriområde inte förbättras. Ett annat alternativ, som inte 
heller innebär någon ny anslutning till väg 45, är en parallellgata som ansluts strax väster 
om Lasarettsrondellen. Det är emellertid ett smalt utrymme och det är mycket trafik till 
lasarettet i denna punkt och det blir korta avstånd mellan korsningarna och del av Lasaret
tets parkering behöver ianspråktas. Inte heller detta är någon bra lösning. 

Ett aimat alternativ har varit att anordna en cirkulation vid läget för den tilltänkta Sand
ängsleden och bygga en parallellgata söderut. Det finns emellertid ingen finansiering i nat
ionell plan för Sandängsleden och det kan itmebära onödigt kostsamma itwesteringar. 

Ett tredje alternativ är att bygga en fyrvägskorsning på väg 45. Detta är emellertid en 
mindre god lösning ur trafiksäkerhetssynpunkt då det är stor risk för upphinnandeolyckor 
samt stort krockvåld/ skaderisk då man kan bli påkörd från sidan i hög hastighet. 

Det fjärde och mest lämpliga alternativet för en anslutning till bostadsområde är en cirku
lationsplats på väg 45, vid nuvarande infart till Hedens industriområde. En förutsättning 
för utbyggnaden är att kommunen står för samtliga kostnader. 

Den tilltänkta cirkulationen ska trafikför:;;örja nu aktuellt utbyggnadsområde men även 
vidare utveckling av Noret norra. 01mådet beräknas få 120-180 bostäder, varav ca 20 en
familjshus och resten parhus, kedjehus, radhus och lägenheter i flerfamiljshus, bl.a. särskilt 
boende för äldre. Detta innebär att infarten trafikeras av 540-780 fordon/ dygn. Ytterligare 
tillkommande bebyggelseområden norrut generar antagligen lika mycket ytterligare trafik, 
dvs ca 1000-1600 fordon/ dygn. 

Cirkulationen ska även trafikförsörja norra delen av Hedens industrio1måde. Vid en tra
fikmätning i augusti 2014 var trafiken vid infarten 177 fordon/ årsmedelsdygn. En viss 
utökning av industrin i 01mådet förväntas och därför kan man anta att även trafiken kom
mer att öka. E ftersom nuvarande infart endast medger höger in, höger ut kan en annan 
utformning med t.ex. cirkulation i sig komma att öka trafiken i detta läge men det innebär 
samtidigt att Bergkarlåsvägen avlastas. 

Cirkulationen kan ha ungefär samma storlek som rondellen vid Lasarettet. Väg 45 och 
cirkulationen får användningen GENOMFART. 

Cirkulationen kommer att bilda den nya entren till Mora norrifrån och den behöver ges en 
omsorgsfull ges taltning. Se mer i gestaltningsprogrammet. 

Idag är hastigheten 90 km/ h på aktuell sträcka av väg 45. Med en cirkulationsplats kommer 
hastigheten att sänkas till 60 km/ h. Denna hastighetssänkning innebär viss påverkan på 
framkomligheten och dänned riksintresset för kommunikation. Ko11U1mnens uppfattnit1g 
är att påverkan bedöms vara av underordnad betydelse för att få en funktionell avfart till 
bostadsområdet och en säkrare infart till Hedens industriområde. 

Trafik vid Lasarettet 
Trafik.matningen till Lasarettet ligger utanför plan01mådet men det kan vara viktigt att be
skriva hur det ser ut idag och vilka förändringar som kan komma att ske i området, med 
anledning av detaljplanens genomförande och Landstingets planer på omdaning av Lasa
rettsområclet. 
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Trafikmätningar har gjorts på Lasarettsvägen, biide före infarten till Lasarettet och längre 
ned på Lasarettsvägen. Innan infarten till Lasarettet är iirsmedeldygnstrnfiken ca 3600 for
don, med toppar vid kl. 8 och kl. 17, men även en hel del trafik under dagen. Längre ned 
på Lasarettsvägen är årsmedeldygnstrafiken ca 300. Detta innebär att en stor andel av trafi
ken har Lasarettet som mål. Topparna vid kl. 8 och 17 beror antagligen på att det är vid 
dessa tider som personal vid Lasarettet anländer till och åker från arbetet. Den relativt höga 
belastningen under övrig dagtid beror antagligen på besökare och patienter till Lasarettet. 

Landstinget upplever att det är en)1ög trafilbelas~ng framför huvuclentren där många 
olika trafikslag ska samsas; ambulanser , bussar i linjetrafil; personbilar som hämtar och 
lämnar av resenärer samt gång- och cykeltrafikanter. för att minska trafiken på infar~tan 

till lasarettet föreslås att lasarettsparkeringen fiir sin infurt direkt från korsningen mellan 
&n"na gata och Lasaret:_t:s~äg~n. E n li~irkulation föreslås som korsningslösrung. Ett 

- genomförande kräver samarbete mellan konununen och landstinget. 

Landstinget arbetar även med den utvändiga gestaltningen och strävar mot att skapa ett 
" torg" vid huvudentren som tillåts flyta ut över infartsgatan för att markera att det finns 
många oskyddade trafikanter som behöver passera mellan lasarettsparkeringen och huvud
entren. ~]Jp~ f~ f]y_!_tas ut från entrfområdet och till den bussgata som ska 
~binga Lasarettet med Noret_norra. I stället avser man att anordna cykelparkeringar och 
p-platser för rörelsehindrade i nära anslutning till entrcn. 

_!ufarten till_Rl!!:;kerings~ sker idag från no,tdväsj: men eftersom bussgatan kommer att 
ianspråkta den marken behöver !?J!.irten flyttas och istället ska infarten ske genQ!IU11.ngl
fart från mar~~keringen. 

Huvudgata 
Området som är utlagt som HUVUDGATA i plankartan kommer i vidare planläggning i 
Noret norra att bilda det stora stråket mellan Noret och Vattnäs för kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik. Se mer i ges taltningsprogrammet om gatans utf01mning. 

Buss gata 
Idag angör bussar i tätortstrafik samt en del bussar i regionaltrafik Lasarettets huvudentrc. I 
detaljplanen föreslås att tätortstrafiken leds i en slinga förbi lasarettet, utan att behöva 
stanna alldeles i anslutning till entren, vidare på den tillkommande bussgat'ln och vidare 
norrut genom det nya området. 

Gång- och cykeltrafik 
Längs med körbanan på HUVUDGATA ska en cykelbana och en gångbana finnas, se mer 
om utfornuiingen i gestalt:ningsprogrammet. 

Huvudstråket övergår i söder till bussgata men gångbanan och cykelbanan konuner att 
sammanföras och fortsätta parallellt med bussgatan ner till lasarettets huvudentrc. D en 
största andelen av gång- och cykeltrafikanterna bedöms emellertid ta gång- och ·cykelvägen 
runt parkeringen och vidare ner på Lasarettsvägen mot centrala Mora. Längs med Lasa
rettsvägen, utanför planområdet, planeras en separat gång- och cykelbana som ska leda mot 
Mora centrum. 

Enklare gångvägar/ stigar kan anordnas i naturmarken (NATUR2), t.ex. från vändplanen 
på lokalgatan till lasarettsområdet. D ärtill kan en stig anordnas längs med det dagvatten
stråk som leder i öst-västlig riktning, från bostäderna och ner mot Pintorpsvägen. Dett'l 
kan komma att bli det stråk som boende använder för att nå Pintorpsvägen och, om det 
blir aktuellt i framtiden, hållplats för tågpendel på Inlandsbanan Mora- Orsa. 

Lokalgata 
Vägområdet är 9 m brett och körbanan föreslås till 5,5 m. Se mer i gestaltningsprogram
met. 
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Helikopterlandningsplatsen 
En ändring av gällande detaljplaner för Lasarettet med kringliggande områden gjordes un
der 2013-2014 för att säkerställa inflygning till en helikopterplatta som planerades på parke
ringsgaraget på Lasarettet. E mellertic:!_undersöks nu alternativa lokaliseringar inom ~asa-
.rettsområdl'.~· -

Risker och störningar 
Buller från väg- och spårtrafik 
Den 2 januari 2015 inträdde nya riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar men ef
tersom denna plan är påbörjad innan årsskiftet, används de äldre ril\:tvärdena från Natur
vårdsverket för buller vid bostäder. En avstämning med Länsstyrelsen har skett angående 
detta. 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från väg- och spårtrafik för bostäder gäller vid 
fasad utomhus en ekvivalent ljudnivå om 55 dBA och vid uteplats gäller en maximal nivå 
om 70 dBA. 

En bullerutredning har tagits fram av Sweco. Utredningen bygger på en illustration av de
taljplancområdet. Även det område norr om den tilltänkta anslutningen till väg 45 som 
ingick i planprogrammet för Noret norra finns med i utredningen. Bullernivåerna har be
rälmats utifrån dagens trafikmängder men för vägtrafiken har man även gjort en prognos 
för år 2025. 

Bullerutredningen baseras på att byggnader eller plank anordnas mot väg 45. Utredningen 
visar att den ekvivalenta ljudnivån är som högst 60 dBA och den maximala är som högst 71 
dBA, för år 2025. Därför införs bestämmelser (m1) om att sovrum ska vändas mot tyst sida 
(max 45 dBA) och även att uteplats ska anordnas på tyst sida. Byggnadernas västra sida 
betraktas som tyst, eftersom nivåerna där ligger mellan 30-40 dBA. Därtill finns bestäm
melsen plank vill\:et innebär att plank, alternativt vägg i uthusbyggnad, ska anordnas till en 
höjd om minst 2,0 m och max 4,5 m i gränsen mellan område för dike och område för 
uthus, carport och garage. 

Buller från helikopterlandningplats 
En bullerutredning för heWmptcrplatta på lasarettets parkeringsgarage har upprättats av 
Ramböll 2012. Denna visar att riktvärden för buller från flygning med ambulanshelikopter 
inte överskrids vid bostäder. Däremot befaras att vårdbyggnadcr vid start och landning 
kortvarigt får inomhusnivåer p å upp till 65 dB(A) vill\:et kan ge sömnstörningar i vårdrum 
med fönster mot flygriktningen. Dessbättre är det frågan om mycket få tillfällen, i genom
snitt en gång per vecka med mycket kort varaktighet. 

Transport av farligt gods 
Väg 45 är rekommenderad led för transporter med farligt gods. Länsstyrelsen Dalarna tog 
under 2012 fram ·Farligt gods - 1iskha11te1i11g i jjsisk pl(//JCJi11g -Väglcd11i11gfarpla11/ägg11i11g intill 
trc111sportlederfaifarligt gods. Enligt vägledningen bör flerfamiljshus om fler än två våningar 
läggas på ett avstånd om minst 150 m från leden för farligt gods. Om den föreslagna mar
kanvändningen avvil\.er från dessa rekonunendationer ska en riskbedömning göras. Med 
anledning av detta gjorde Mora Brandkår en riskbedömning under sommaren 2013. Denna 
har reviderats efter samrådet. 

Riskbedömningen påvisar låga risknivåer både vad avser individ- och samhällsrisk. Bo
stadsbebyggelse kan placeras 50 m från vägkanten och förskolan kan placeras 80 m från 
vägkanten, utan säkerhetshöjande åtgärder. Under förutsättning att ett antal åtgärder vidtas 
kan bebyggelse placeras så nära som 30 m från vägkanten. 

I området 0-30 n1 från vägkanten läggs ett skyddsområde (SKYDD) ut. Utformningen av 
området ska vara av sådan karaktär att människor inte uppmanas att vistas där. 

Nedan framgår vilka åtgärder säkers tälls med planbestänm1elser i detaljplanen för att be-
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byggelsen ska kunna placeras i området 30-50 m från vägkanten. 

• Vegetation - Det ska finnas träd och buskar som en ridå mellan väg och bebyggelse. 
Träden bör ha en krondiameter av minst 5 meter och ridån ska vara minst två trädrader 
djup. Buskarna bör vara av storleksordningen 1-2 meter höga. Åtgärden skapar en skärm 
som skyddar bakomliggande bebyggelse från exponering av strålning. I händelse av utsläpp 
av giftiga gaser skapar vegetationen en viss turbulens som reducerar koncentrationerna. 

Egenskapsbestämmelsen skyddsplanteringen läggs ut i SKYDDS-området med en bredd 
om ca 15 m. Bestämmelsen innebär att det ska finnas en träd- och buskridå med en höjd 
om minst 2 m inom området. 

•Disposition av planområde - Byggnader ska orienteras i riktning från transportled, 
vilket innebär att entreer och utrymningsvägar förläggs i riktning bort från farligtgodsleclen. 
De planerade garagen ska placeras mellan vägkant och bostadshus. Garagen fungerar då 
som ett skydd för bakomliggande bostadshus, vilket minskar konsekvensen av brand och 
utsläpp av giftiga gaser. 

Egenskapsbestänunelsen m2 läggs ut inom Bi-området, med innebörden att entreer ska 
vändas bort från led för farligt gods. Marken luyssmarkeras i ett område om 35-50 m från 
väg 45:s vägkant, vilket innebär att endast uthus, garage och carportar får uppföras. Därtill 
krävs att plank eller vägg i uthus ska uppföras till en höjd om minst 2,0 m och högst 4,5 m, 
längs med hela elen sträcka av Bi-området som vetter mot väg 45. 

Förskolan är belägen på ett avstånd om 110 m från vägkanten och för att ytterligare höja 
säkerheten läggs egenskapen ej lek ut i ett område, så att det inte är möjligt att anordna 
lekplats inom ett område om 150 m från vägkanten. 

• Dike- I dagsläget finns inget dike på den västra sidan av väg 45. I kombination med att 
marken lutar mot det tilltänkta bostadsområdet kan spill, vid en olycka med farligt gods, 
närma sig bostadsområdet. 

Egenskaps bestämmelsen dike2 läggs ut i SKYDDS-området, närmast vägområdet. Detta 
innebär att det ska finnas ett dike inom området. 

Ett dike samlar upp vatten och andra utsläppta vätskor och minskar då risken för över
svämning och pölens utbredning kan koncentreras till diket. Därigenom begränsas även 
effekten av pölbränder. 

Eftersom marken i området har låg infiltration fungerar ett dike även som skydd mot 
spridning i mark och Brandkårens möjligheter att sanera effektivt förbättras eftersom en 
koncentration av spill förenklar pumpningsarbetet. 

• Så'nkt bastigbetsbegrå'nsning - För att minska elen förväntade olycksfrekvensen på väg 
45 rekommenderas att hastigheten på sträckan längs med planområdet sänks. Eftersom en 
cirkulation föreslås som korsningslösning kommer hastigheten att sjunka, antagligen från 
dagens 90 km/h till 60 km/h. 

Brandkåren 
Brandkårens insatstid är mindre än 10 minuter. 

Brandposter ska anordnas från det allmänna VA-nätet. 

Översvämning 
Detaljplaneområdet är beläget över högsta nivå för 100-årsflöde. 

Ytan betecknad med PARK ska vara lägre belägen än omgivande bostadsbebyggelse för att 
vid höga flöden kunna översvämmas och även bidra till fördröjning av dagvatten. Även 
den del av NATUR1-området som är beläget melJan de två B3-områdena ska vara lägre än 
omgivande bos tadsbebyggelse. 
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Magnetfält 
Två kraftledningar leder strax norr om området. Den ena är en 130 kV-ledning och den 
andra är en SO kV-ledning. När <le har korsat väg 4S viker SO kV-ledningen av söderut och 
går längs med väg 4S medan 130 kV-ledningen försätter mot öster. Avståndet mellan plan
gränsen och den närmaste ledningen (SO kV) i norr är ca 40 m . Avståndet mellan bostäder
na och SO kV-ledningen i öster är ca 70 m. 

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger refe
rensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommende
rade mawärden och bygger på riktlinjer från EU. 

Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid expone
ring för magnetfalt. De är satta till en femtiondedcl av de värden där man har konstaterat 
negativa hälsoeffekter. För långsiktiga effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens 
kunskap för att fastställa några gränsvärden. Olika frekvenser har olika lätt att skapa 
strömmar i kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För magnetfält 
med frekvensen SO Hz (t.ex. kraftledningar) är referensvärdet 100 µT. Under de största 
kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 - 20 µT. 

Socialstyrelsen utredde 200S sambandet mellan exponering för clektromagetiska fält och 
risken för leukemi hos barn. Vid fältstyrkor under 0,4 µT har ingen riskökning kunnat på
visas. 

Med ett avstånd om 40 m till de två kraftledningarna i norr och 70 m till kraftledningen i 
öster borde fältstyrkan ligga under 0,3 µT (se diagrammet nedan) och det bedöms inte vara 
någon risk för boende eller förskolebarn inom planområdet. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Området ansluts till det allmänna VA-nätet. Ledningar kommer huvudsakligen att läggas i 
gatumark, men även inom NATUR2- område och inom områden markerade med u1 på 
kvartersmarken. 

Dag- och dränvattenhantering samt markavvattning 
Eftersom jordlagren är täta kan det vara svårt för vattnet att infiltrera. Dessutom sluttar 
marken västerut. Under regn och under snösmältningsperioder bedöms det förekomma 
mycket ytvattentransporter i området och med hänsyn till hållbarhet och klimatförändring
ar har områden för dag- och dränvattenhantering samt markavvattning lagts in i detaljpla
nen. Nedan föreslås dessutom metoder för fördröjning. Principer för utformning av dag
och dränvattensystemet har utformats i samarbete med NOD1\ Vi\ (Norra Dalarna Vatten 
& Avfall). 

Inom hela området ska fördröjning och avledning av dag- och dränvatten inom både kvar
tersmark, allmän platsmark och i den allmänna dagvattenanläggningen planeras och utföras 
i enlighet med intentionerna i Svenskt Vattens publilrntion P105 "Hållbar dag- och dränvat
tenhantering". Hållbar dag- och dränvattenhantering innebär att fördröja och efterlikna 
naturens förutsättningar för att ta hand om och avleda dag- och dränvatten. 

Genom att anlägga fördröjande dagvattensystem och styra takavvattning och avrinningen 
från hårdgjorda ytor genom planering av väglutningar och dikessystem finns god möjlighet 
att även avleda dagvatten vid kraftig nederbörd. 

Markavvattning 
Eftersom det förekonuner mycket ytvattentransporter och det är högt grundvatten i områ
det behöver diken (eventuellt täckta) anordnas på flera ställen i området för att göra mar
ken byggbar. Därför finns områden med u2 inlagda i planen öster om B1 och öster om BJ. 
Båda dessa leds till dike1, där anslutningspunkt meddelas. Markavvattning är vattenverk
sarnhet som omfattas av särskild tillståndsplikt enligt 11 kap. Nffi. 

Allmän avledning 
Idag leder en trumma under väg 45 dagvatten från H edens industriområde och denna 
mynnar i SKYDDs-området. Detta vatten avses huvudsakligen ledas söderut till avvatt
ningsstråket i NATUR2 / dike1, och till viss del norrut till ledningar i område för HU
VUDGATA och LOKALGATA villrn också så småningom får mynna i dil{et inom NA
TUR2. 

Mellan B2 och B3 läggs ett utrymme (u1) ut, vilket ska vara tillgängligt för allmänt dag- och 
dränvatten som leds söderut till NATUR2 / dike1. 

I lokalgatan anordnas ett dag- och dränvattenstråk som leds söderut till NATUR2 / dike1. 
Väster om, nedanför den friliggande bebyggelsen B,, läggs ett område, dike1, ut i NATUR1 
för att ta hand om dag- och dränvatten från ovanförliggande tomter. Dil<et kommer att 
ingå i den allmänna anläggningen till vilken Nodava meddelar anslutningspunkter. 

Principer för fördröjning och infiltration på f{Vartersmark 
Bebyggelsen kan skyddas mot ytligt förekommande dagvattenflöden från såväl omgivande 
mark som den egna tomtmarken, genom en säker höjdsättning. Höjdsättning behöver 
också utföras så att dränvatten kan avledas på ett säkert sätt. Detta bevakas i bygglovske
det. 

För att möjliggöra viss fördröjning av dagvattnet finns planbestämmelsen n1, rninst 15 % 
av fastighetsarean ska utgöras av gräs, plantering, gräsarmering, naturmark eller gröna tak). 

Dessutom behöver regnvatten från tak- och annan hårdgjord yta ledas ut över infiltrations
ytor för att skapa fördröjning inom fastigheten. Detta kan t.ex. göms genom skålade be-
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tongplattor som leds ut till gräs-/gmsyta med underliggande stenkista som sedan avleds till 
elen allmänna dagvattenanläggningen. 

Dagvatten som inte infiltrerar, tex. vid skyfall, ska ledas till avvattningsstråk, lämpligen 
belägna vid fastighetsgräns, istället för att vattnet översvfum11ar grannfastigheten. Avvatt
ningsstråket kan utformas som breda, grunda diken (svackdil{en), eventuellt med en drän
vattenlcdning i botten. Vattnet i avvattningsstråken ska ledas till dil\:e1, där en anslutnings
punkt meddelas. 

Dag- och dränvattenstråk i huvudgatan 
Ett dag- och dränvattenstråk föreslås i huvudgatan, där vattnet leds söder till diket Viss 
infiltration bör ku1ma ske i trädremsan. 

Avvattningsstråket dike1 i NATUR2 
Det dag- och dränvatten som inte har infiltrerat inom området (på tomter eller på allmän 
plats mark) leds till dike i mark utlagd som dike1 i NATUR2 som leder nedför slänten i 
öst-västlig riktning. 

Diket ska vara brett och flackt och kan förstärkas genom ett underliggande dräneringssy
stem. Antagligen kommer diket att vara vattenförande hela tiden, forntom vissa torra 
sommarperioder, vilket innebär att det troligen kommer att finnas en permanent vatten
spegel. 

Eftersom marken sluttar och vattnet inte ska forsa för hastigt nedför sluttningen, men även 
för att diket ska tillföra upplevelsevärden för de boende, ska vattendraget meandra och en 
gångstig ska finnas intill, se mer i gestaltningsprogrammet. Detta dike ansluts till det befint
liga diket vid Pintorpsvägen och vattnet leds via trununor under Pintorpsvägen och järnvä
gen och slutligen till Orsälvcn. 

Dike vid lasarettsparkeringen 
Idag finns ett dike som börjar vid väg 45 och går tunt lasarettets parkering, vidare i trum
mor under Pintorpsvägen och järnvägen för att slutligen rinna ut i Orsälven. Vattnet i di
kena är dels vatten från Hindrikshedens bostadsområde, Hedens industriområde, dagvatten 
från väg 45 och dagvatten från lasarettets parkering. Då bussgata och ny nedfart till parke
ringsgaraget byggs konuner diket att behöva ledas om. Detta ska ske med så litet intrång 
som möjligt i NATUR2-marken där det finns äldre skog. 

Förorening av dagvatten 
Vid byggande av större parkeringar ställs vissa krav på rening av dagvattnet innan det leds 
till det allmänna dagvattennätet. För att förhindra att utsläpp av oönskade ämnen (tex. olja 
från en läckande bil) rinner direkt från en asfalterad yta och ut i det alhnänna dagvattennä
tet eller till en recipient ska erforderligt skydd finnas. Exempelvis kan en oljeavskiljare in
stalleras, alternativt kan dagvattnet först ledas ut över en gräs-/ grusyta där föroreningen 
kan absorberas och enkelt grävas bort. Dessa frågor bevakas i bygglovskedet. 

Värme 
Området kan försörjas med fjärrvärme via E.On:s nät. I så fall ansluts området från He
dens industriområde och ledningar förläggs i allmänplats-mark inom planområdet. 

Förutom traditionell uppvärmning av bebyggelsen kan fjärrvärmen användas till att driva 
vitvaror, t.ex. tvätt- och diskmaskiner. Fjänvärme kan även användas för markvärme, t.ex. 
för att värma upp gång- och cykelvägar, vilket minskar behovet av snöröjning. Det finns 
även möjlighet att producera fjärrkyla. Fjärrvärmen kan kompletteras med solceller. 

El 
Området ska elförsörjas via Fortum Distribution AB:s elnät. 

Idag leder en 12 kV jordkabel från Hedens industriområde och över väg 45, snett ner ge
nom planområdet, under järnvägen och över älven till Sandängarna. Jordkabeln avses ledas 
om och läggas i kanten av naturmarken (inom dikei/u1) och i huvudgatan och igenom 
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bostadsområdet (ui) och genom område utlagt som SKYDD. En transformator får uppfö
ras inom E1 öster om huvudgatan. Området avses försörjas med el från denna station. 

Avfall 
Hushållsavfall ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

En samlad avfallshantering, dvs ett fåtal platser för hämtning, ska eftersträvas. I områden 
för flerbostadshus kan avfallsutrynunen anordnas inom kvartersmarken och här kan sorte
ring av både hushållsavfall och förpackningsavfall anordnas. För friliggande bebyggelse 
längs lokalgata finns möjlighet att anordna en samlad, mindre anläggning i NATUR
marken intill lokalgatan. Angående utformningen, se mer i gestaltningsprogrammet. 

Vanligtvis samlas avfall in i kärl men även underjordsbehållare kan användas, där förva
ringen sker under mark och tar lite utiy mme ovan jord. För underjordsbehållare krävs ing
en tung manuell hantering utan hämtning sker med kranbil. 

Vändplan på lokalgata ska utformas så att sopbil kan vända. Istället för att vända på hu
vudgatan kan sopbilen fortsätta på bussgatan ner mot lasarettet. 

Närmaste återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns vid Tallvägen, på ett 
avstånd om ca 300 m. Atervinningscentral finns i Örjastäppan på ett avstånd om ca 5 km 
fågelvägen. 

Stadsnät 
Området kan försörjas med stadsnät som leds från H edens industriområde. Ledningarna 
kan förläggas inom vägområde. 

Administrativa bestämmelser 
Marklov krävs för fällning av träd som har en omkrets större än 40 cm på en höjd om 1 m 
över mark. I gestaltningsprogrammet anges vad som ska beaktas vid ansökan om marklov 
för trädfällning. 

Genomförandefrågor 
Tidplan 
Detaljplan sänds ut för samråd under hösten 2014 och för granskning under vintern/våren 
2014/2015. Antagande kan ske sommaren 2015. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden slutar den 31 december 2029. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats, förutom ytor betecknad med N1\TUR2. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Konununen har köpt in del av Noret 128:4 för att möjliggöra utbyggnaden. Mark utlagd 
som NATUR2 kommer att ligga kvar i Landstingets ägo. 

J ordkabeln för starkström, som leder snett genom planområdet mellan Pin torp och H eden, 
och dess ledningsrätt behöver flyttas vilket bekostas av Fortum. 

Gemensamhetsanläggning behöver bildas inom det södra B,_ området, för tillfartsvägar, 
parkeringar, carportar och avskärande dike/markavvattning. Inom område B2 behöver 
gemensamhetsanläggni.ng bildas för carpor tar och parkering. 

Avtal 
Vägplaneringsprocessen för anslutning mot väg 45 ska genomföras av Trafikverket. Avtal 
mellan kommunen och Trafikverket ska tecknas. 
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Medverkande tjänstemän 
Detaljplanen har tagits fram av planarkitekt Andrea Andersson i samarbete med planchef 
Håkan Persson och tjänstemän från andra förvaltningar. 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Landstinget Dalarna Vasagatan 27 023-490000 Meta Skoog 023-490341 
Landstingsfastigheter Falun    
Box 712   meta.skoog@ltdalarna.se 
791 29  Falun   

 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa   
Fredsgatan 12 

 

 
792 80 Mora 

 

 
 

 

Synpunkter på förslag till detaljplan för bostäder i Noret norra,  

Bn 2013/16 215 

Landstinget Dalarna anser att planförslaget inte kan antas i nuvarande skick, utan 
måste arbetas om i flera avseenden enligt vad som preciseras nedan. 
Sammantaget anser landstinget att detaljplanen inte ska omfatta landstingets 
mark, utan planområdet ska avslutas söderut i gränsen mot landstingets fastighet. 

Skogen närmast lasarettet 

Skogsområdet, som ägs av landstinget, har lagts ut som Allmän plats i form av 
naturmark med beteckningen N2. Det måste ändras så att skogsområdet tas ur 
planen och förblir oplanlagt.  

Planläggning som allmän plats innebär onödigt långtgående restriktioner för 
möjligheterna att i en framtid nyttja skogsområdet för vårdändamål.  

Planförslaget innebär också stora restriktioner för möjligheterna att sköta området 
rationellt, t.ex. genom att marklov krävs för trädfällning. Det saknas helt motiv för 
att planlägga området på föreslaget sätt. I planhandlingarna anges endast att det 
inte finns några dokumenterade naturvärden i området och att området ”verkar 
användas flitigt”.  

Det är mycket viktigt för landstinget att detta område kan finnas kvar som reserv på 
lång sikt för att möjliggöra utbyggnad av vårdanläggningar i framtiden. Också av 
det skälet är det olämpligt att genom detaljplaneläggning förespegla de boende i 
det nya bostadsområdet att skogsområdet ska vara ett närströvområde för dem.  

Bussgata och gc-väg 

Planförslaget innebär även att mark för Allmän plats har lagts ut i form av en 
bussgata och en gång- och cykelväg över landstingets mark. Dessa 
markreservationer måste utgå ur planen. 

Landstinget är berett att avtala om upplåtelse av den mark som behövs för 
bussgata och gc-väg i lämpliga sträckningar. De nu föreslagna sträckningarna är 
olämpliga av de skäl som anges nedan. Sträckningen av bussgatan och gc-vägen 
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måste därför diskuteras närmare mellan landstinget och kommunen inför ett avtal 
om markupplåtelse. 

Som anges ovan innebär planläggning som allmän plats onödigt långtgående 
restriktioner för möjligheterna att i en framtid nyttja skogsområdet för vårdändamål.  

Allmän platsmarken för bussgatan har dessutom i granskningsförslaget fått en 
fördubblad bredd jämfört med samrådsversionen.  

Den föreslagna bussgatan och gc-vägen skär igenom området och begränsar 
möjligheten till expansion av sjukhuset norrut. Bussgatans bredd och avslutning 
inkräktar på infarten till parkeringshusets undre däck, vilket skapar behov av 
omfattande ombyggnader. Detta beskrivs flyktigt i planhandlingarna, men 
kommunen har inte tagit initiativ till någon diskussion om vem som ska finansiera 
dessa ombyggnader. Landstinget ser därmed också med oro på att planförslagets 
lösning inte är ägnat att minska trafikbelastningen inom lasarettets entréområde 
annat än efter betydande investeringar till följd av detta planförslag, investeringar 
som landstinget är mycket tveksamt till mot bakgrund av ovanstående. 

Område för vård 

Ett litet område har lagts ut för vårdändamål. Tanken tycks vara att möjliggöra viss 
expansion av parkeringshuset. Efter samrådet och i ett sent skede inför 
granskningen har området belagts med restriktioner för bebyggande (prickmark). 
Det är obegripligt eftersom befintlig parkeringsanläggning delvis utgörs av en 
byggnad, och en utökning rimligen också måste kunna ske i form av någon typ av 
byggnad.  

Även området för vårdändamål måste tas ur planen och förbli oplanlagt. 

Bakgrund 

Marken där bostadsområdet planeras överläts av landstinget till Mora kommun 
2009. Landstinget ville fortsatt äga skogsområdet mellan bostadsområdet och 
Mora lasarett som en markreserv för att bl.a. möjliggöra utbyggnad av 
vårdanläggningar i framtiden. Skogsområdet ingick därför inte i överlåtelsen. Det 
gjorde däremot ett område längs riksvägen som landstinget var berett att sälja för 
att tillgodose kommunens önskemål om att där kunna ordna med väganslutning till 
det blivande bostadsområdet. Som landstinget ser det skulle även busstrafiken ha 
kunnat gå där. Kommunen ändrade sig dock varför detta område inte överläts till 
kommunen. 

   

Jan Sjöberg 

Fastighetschef 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Skoog Meta 023-49 03 41 

791 29  Falun Falun 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna
.se Chef Förvaltningsstöd  

  Org.nr: 232100-0180 meta.skoog@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, 
Länsarkivet Håksberg 

Ordförandens förslag

1. Rekommenderar landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige  

att besluta om försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166 

2. Uppdra åt ordförande och vice ordförande i fastighetsnämnden att 
teckna köpeavtal  

 

Sammanfattning 

Med anledning av att nya arkivlokaler på Ludvika lasarett planeras vara 
klara för inflyttning sommaren 2015, föreslås försäljning av nuvarande 
arkivlokaler på fastigheten Ludvika Persbo 64:166 

 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Landstinget äger sedan 1 juli 2001 fastigheten Ludvika Persbo 64:166. 
Fastigheten är belägen i Håksberg inom Ludvika tätort, ca 6 km från 
centrum. Omgivningen består av skog och gruvområde med byggnader som 
tidigare använts i gruvdrift. På fastigheten finns en byggnad i tre plan som 
omfattar 2270 kvm BTA. Markarealen är 6 691 kvm. 

Landstinget har sedan 1981 nyttjat byggnaden för arkivändamål. 
Byggnaden är inte längre ändamålsenlig som arkiv och nya lokaler ställs nu 
iordning på Ludvika lasarett för inflyttning under 2015.  

Landstinget har därefter inte någon användning av fastigheten för egen 
verksamhet.  

Fastigheter som saknar användning för landstinget eller där det som 
alternativ är möjligt att istället hyra lokal av extern fastighetsägare har 
landstinget genom särskilt beslut klassat fastigheter som kommersiella 
avsedda att säljas vid lämpligt tillfälle. Den nu aktuella fastigheten uppfyller 
kriteriet att inte behövas för landstingets verksamhet.    
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Ekonomi och finansiering 

Försäljning av fastigheten sker efter anbud via mäklare. 

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

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet 

Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 äger rum 28 april 2015. 

Uppföljning 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Box 712 Vasagatan 27 023-490610 Cedergren Mona 023-49 03 34 

791 29  Falun Falun 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna
.se Ekonomichef  

  Org.nr: 232100-0180 mona.cedergren@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Budget 2016 

Ordförandens förslag

1. Fastställa budget för 2016 för Fastighetsnämnden samt 

2. Överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom 
 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i det uppdrag som politiken formulerat i Landstings- och 
Finansplaner för åren 2015-2018, redovisas förutsättningarna och 
ekonomiska konsekvenser för 2016. Förslaget till budget, med ett summerat 
överskott på 18,7 mnkr, ligger inom ramen för angivet resultatkrav i 
landstingets finansplan för perioden. 

Planerade investeringar i fastigheter och kopplat till dessa även 
utrustning/IT och konst, redovisas för år 2015 en prognos, för 2016 budget 
samt för 2017-2019 plan.  

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Budget 2016 (Bilaga 1 Resultaträkning/budget 2016) 

c) Plan för investeringar 2016-2019 (Bilaga 2 Investeringsplan 2016-
2019 för fastigheter, utrustning och konst)  

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Politikens inriktning och uppdrag  

Landstinget Dalarnas fastighetsförvaltning ska för verksamheter inom 
landstingets kärnområden erbjuda funktionella utrymmen och service 
baserad på en hållbar samhällsutveckling.  

Uppdraget till Landstingsfastigheter är sammanfattat i Landstingsplan 2015-
2018; 

- Tillhandahålla ett utbud av lokaler och serviceverksamhet som 
uppfyller patienternas och verksamheternas behov.  

- Landstinget ska vara fortsatt nationellt ledande i att driva lokaler och 
fastigheter energi- och miljöeffektivt. 

- Bidra till att klara de nationella miljömålen. 
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Dessutom har fastighetsnämnden kompletterat uppdraget med; 

- Förvalta Landstinget Dalarnas fastigheter kostnadseffektivt.  

- Genomföra investeringar i fastigheter utifrån patienter och 
verksamheters behov - utifrån givna förutsättningar och med effektivt 
utnyttjande av egna och tilldelade resurser.  

Tillhandahålla lokaler  

Landstingsfastigheter ansvarar för att skapa goda lokalmässiga 
förutsättningar och underlätta för de hyresgäster som bedriver verksamhet i 
lokalerna. Lokaler tillhandahålls dels via landstingets egna 
fastighetsbestånd, dels via inhyrda lokaler på marknaden.  

Att tillfredsställa hyresgästers uttalade och outtalade behov utgör 
Landstingsfastigheters utmaning. God samverkan och dialog tillsammans 
med aktiv omvärldsbevakning är viktiga inslag för att möta utmaningen.  

Miljö - fortsatt nationellt ledande i att driva fastigheter energi- och 
miljöeffektivt 

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med att genomföra satta energi- och 
miljömål innebär att målen kommer att uppnås under planperioden.   

Landstingsfastigheter fortsätter att ha stort fokus på att ständigt sänka 
energiförbrukningen i de förvaltade fastigheterna. Landstinget har i 
Energiplan 2010 fastställt långtgående ambitioner för att minska miljöbe-
lastningen från fastigheter. Den mest betydande miljöaspekten är 
energianvändningen för uppvärmning, kylning samt fastighets- och 
hushållsel vid förvaltning av lokaler. Målet för de kommande åren är att 
landstinget ska minska sin energianvändning med minst 1,5 procent årligen 
fram till utgången av 2020 och att den genomsnittliga förbrukningen då ska 
vara 150 kWh/ kvm bruksarea.  

Sedan 80-talet har energiförbrukningen i landstingets byggnader halverats. 
Värdet av detta med dagens energipriser är cirka 50 mnkr lägre årlig 
kostnad för landstinget. Utsläppen av växthusgaser har under motsvarande 
period minskat med 95 procent. Allt detta är resultatet av ett långsiktigt och 
systematiskt arbete som fortsätter. Sedan 2012 används enbart el som är 
producerad av förnyelsebara energikällor.  

Inköp av el för 2015 kommer till 75 procent från svensk vindkraft, till 24 från 
vattenkraft och en procent från sol. 

Vad gäller prissättningen av förbrukningsmedia (el, värme och vatten) är det 
vissa osäkerhetsfaktorer. De långa fjärrvärmeavtalen som tecknades vid 
övergången från olja till fjärrvärme under 80-talet börjar löpa ut i tid och 
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behöver ersättas med nya avtal. Förhandlingar pågår, men här finns en risk 
för prisökningar. Angående elpriser så är det en liknande situation för 
nätleverantörer, som även de ökar sina priser med mer än KPI. Även 
elkraften, elcertifikaten och elskatten är svåra att göra prognos för. Tack 
vare förbrukningsminskningar och billigare elkraft som köpts in för 2016 så 
kan vi budgetera med oförändrade kostnader för media jämfört med 2015. 

Förvalta fastigheter kostnadseffektivt  

Landstingsfastigheters verksamhet skall präglas av hög kostnadseffektivitet 
vid en nationell jämförelse. En förutsättning för detta är en effektiv 
arbetsorganisation med hög samlad kompetens. Genom att arbeta med 
verksamhetsutveckling tryggas en kvalitativt god fastighetsförvaltning och 
som har ständiga förbättringar i fokus.  

Landstingsfastigheter förvaltar f.n. lokaler på totalt 404 000 kvm bruksarea, 
varav 386 000 var landstingsägda och 18 000 kvm på särskilt uppdrag. 
Dessutom hanterades 129 000 kvm externt inhyrda lokaler för 
landstingsverksamheter. Antalet hyresgäster är fler än 400.  

Av landstingets befintliga byggnadsbestånd är cirka 80 procent äldre än 30 
år och genomsnittsåldern knappt 50 år! Det är viktigt att vara observant på 
när dessa byggnader inte längre stödjer den verksamhet som bedrivs på ett 
effektivt sätt. I många fall kan alternativet vara att riva och bygga nytt för att 
ge brukarna goda lokalmässiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. 
Nyttoanalyser och andra verktyg för att beskriva när det inte längre är 
motiverat att lappa och laga kan underlätta sådana ställningstaganden. Hur 
som helst kommer för en lång period framåt även stora planerade 
underhållsinsatser att behövas. Som ett led i detta har pågått och pågår ett 
arbete med att uppdatera planer för fysisk planering, lokalförsörjning och 

fastighetsförvaltning. Arbetet syftar till att säkerställa hur mark och 
byggnader skall användas i tid och rum. Arbetet med fysisk planering 
hämtar i regel sin näring från andra planer som i sin tur leder till 
formuleringen av olika typer av planer, främst lokalförsörjnings- (LFP) och 
fastighetsutvecklingsplaner (FUP). 
 

Genomföra investeringar i fastigheter  

Landstingsfullmäktige har fattat beslut om ett för de närmaste åren 
omfattande investeringsprogram. Omfattningen gör att det kommer att 
ställas stora krav på fastighetsorganisationen att hantera dessa 
investeringsprojekt, men också landstingets olika kärnverksamheter som 
ska bruka dessa investeringar. 

I det sammanhanget och i kombination med betydande pensionsavgångar 
blir bemanningen av organisationen med rätt kompetens av central 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96versiktsplan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Detaljplan
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betydelse. Nödvändig är också en strukturerad och systematisk 
byggprocess som garanterar kvalitet och effektivt utnyttjande av resurser. 

Patientperspektiv 

Vad som sker i den fysiska miljön på t.ex. en vårdanläggning är i högsta 
grad relevant för patienter, besökare och personal. Lokaler är ofta en viktig 
och nödvändig förutsättning för att verksamhet ska kunna bedrivas effektivt. 
Icke ändamålsenliga lokaler och bristande arbetsmiljöer risker att på sikt 
hämma en effektiv kärnverksamhet. 

Ekonomi och finansiering 

Avkastningskravet för 2016 ligger kvar på nivån 18,7 mnkr. Med fortsatt 
strikt kostnadskontroll och nu kända förutsättningar planeras för att nå det 
förväntade resultatet. Dock ökar komplexiteten, bland annat beroende på 
många infrastrukturprojekt och tomställda lokaler i väntan på byggstart eller 
färdigställande av pågående projekt, som inte genererar hyra, utan ska 
rymmas inom Landstingsfastigheters ramar. Detta gör behovet av 
långsiktiga och strategiska planer vad gäller verksamhet och lokaler än mer 
angeläget och behöver arbetas med kontinuerligt. 

Hyresintäkter beräknas öka (jämfört med budget 2015) med 5,1 mnkr och 
största orsaken till det är investeringar som genererar högre hyror.  

Kostnaderna för media (värme, el och vatten) kommer att minska som en 
följd av lägre upphandlade elpriser. Övriga tariffer ökar något men beräknas 
mötas av fortsatta förbrukningsbesparingar. 

Långtidsplanerat fastighetsunderhåll beräknas ligga kvar på 47 mnkr för att 
matcha dels de stora investeringsvolymerna, dels det åldrande 
fastighetsbeståndet med åtföljande underhållsbehov. 

Avskrivningar är den post som ökar mest och är en direkt följd av 
nyinvesteringar. Avskrivningstiden tenderar att minska för att möta en allt 
större andel tekniska system/installationer i projekten. 

De finansiella kostnaderna sjunker däremot på grund av att räntesatsen 
sänks från 3,02 procent 2015 till 2,72 procent år 2016. Internräntan är satt 
med tanken att den ska vara långsiktig och trögrörlig, en tiondel omsätts 
varje årsskifte och sätts då till aktuell tioårig statsobligationsränta. 

Likabehandling, barnperspektiv, juridik, folkhälsa och 
medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. 
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Samverkan med fackliga organisationer 

Information enligt MBA § 10 kommer att ske 2015-04-28. 

Uppföljning 

Uppföljning av budet och måluppfyllelse i övrigt sker månadsvis på 
Landstingsfastigheter. På landstingsnivå följs resultat och investeringar upp 
genom periodrapporter per februari, mars, maj och oktober samt genom 
delårsrapporter per augusti. Dessutom sker uppföljning genom årsbokslut 
per 31 december varje år. 

 



Landstingsfastigheter Dalarna Bilaga 1 

I• Landstinget 
• DALARNA 

Rapportrader 

Fastighets intäkter 
Skötsel 
Media 
Planerat underhåll 
Garantihyra 
Externt inhyrda lokaler 
Försäkringar 
Fastig hetsskatt 
Fastighetskostnader 
Driftöverskott 
Avskrivningar 
Bruttoresultat 
Verksamhetsservice netto 
Förva ltn ingskostnader 

I 
I 

I 

- -
2014 

Utfall 

507 673 
-46 997 
-51 717 
-48 495 
-21402 

-115024 
-3139 

26 
-286 748 
220 925 
-125 656 1 
95 269 

-31 
-13 960 

Rorelseresultat 81 278 

·- ·-
2015 2015 

Budget Prognos 

518 250 513 043 
-48 700 -47 700 
-55100 -54200 
-47000 -47 000 
-20400 -20500 

-110 600 1 -112 933 
-3500 -3 500 

-50 -50 

-285 350 -285 883 
232 900 227160 
-135 700 -133 300 
97 200 93860 

0 240 
-16 700 -16 4001 
80 500 77 700 

Finansiella post_e_r _____ ._ __ -6_0_9_'3_7 ..... [_ -61 8_00_,_[ _ -_59_ 0_0--10 ] 
Resultat 20 341 

lsPeCifikation 
~ghetsintäkter 
Hyresintäkter interna 461 7321 

45 9411 Hyresintäkter externa 
~~~~-..1-~~~-

F as tig hets intäkter ------ 507 673 

18 700 18 700 

480 630 472 606 

37~ 404E} 
518 250 513 043 

- -

2016 Awik Rel.tal 

Budget Budget 2016/ Budget 2016/ 
Budget2015 Budget2015 

523 335 5 085 101°/o - --
-48400 300 99% - -
-54 600 500 99% - - - -
-47000 0 100% 

- -
-20500 -100 100% ---

-114 035 -3435 103% 
-

-3500 01 100% - -
-100 -50 200% 

-2881351 -2 785 101°/o 
235 200 2300 101°/o - - - -
-142 300 -6600 105% 
92900 -4300 96°/o - -

0 0 
-18 200 -1500 109% 

~ 

74 700 -5 800 93°/o 
-56 000 _ __ 5_ 8_0_o..,..I ___ 91~%--1v 

18 700 0 100% 
-----~ 

I 
487 222 6592 1 103% 
36 113 -1507 73% 

523 335 5085 100°/o 

201 5-04-09/13:22/G:\Ny mappstruktur\Ekonomi\Budget\201 6\Budget 2016 t FN 



Landstingsfastigheter Dalarna Plan för invest eringar i fast igheter 1/1 

I I I I I I I 
Totala Fastighet 

Fast;gh• •I projektkostn lnve$terings· Fast11het Prognos Utrustn/ IT Konst Fastlghet Utru>tn/ITI Konst Fastighet Utrustn/ IT Konst Fastighet Utrust n/ IT Konst Utrustn/IT Konst 

Distrikt Fastighet fastighet belopp fastighet Budget 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 

Totalsumma 2 oss 500 2 oss 500 37S 200 25S 000 355 000 I 352 oool 392 000 327 oool 

Va rav externt {E) finansierade 102 000 101000 44000 26000 0 0 39000 ol 

Landstingets f.astighetsinvesteringar 1983500 1984 500 334 200 232 000 0 0 355000 21 600 1590 352 000 14400 1600 353 000 6 900 690 327 ooo l 40000 4 000 
I 

I I Investeringa r I I I 
Totala fast ighet 

Projekt· Projekt· projektkostn Investerings- Fastighet Prognos Utrustn/ IT Kon>tl Fasti~het Ut rustn/IT Konst Fast ighet Utrust n/IT Konst Fastighet Utrustn/ITI Konst Fastlghet Ut rustn/IT Konst 

Distrikt Fas tig Benämning Proje kt status finansiering fastighet be lopp fastighet Budget 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 201S 2019 2019 2019 

Mel!e rsta Projekt< 100 bB I (tom) (tom) INT 0 17000 17000 I 17 000 17000 170001 17000 

LO Hjälpmedel {extern) I (tom) FS E 40000 40000 2 000 20 000 20 000 I 
Primärvårdsrehab, externt (tom) (tom) E 6000 6000 4 000 

001 Falu /as, ombyför patie nthotell 1636 VSL INT 36000 36000 15 000 15000 21000 3 600 360 

Falu !as, omby av sjukhuscipote k 1694 F INT 14000 13 000 9000 7000 6000 
Falu tas omby för Nuldearmed 1671 A s coo l 5 000 1 000 
Fa!u las, Labcentr modernicerin 1607 A 38 cool 35 000 18 000 14 000 
Falu las, hus 08, 021 tillbyggn för operation (tom} FS INT 360 coo 360 000 3 000 3000 10000 110 000 160000 

I Falu las, hus OS omby Jabmed e tapp 2 (tom} F5 INT 19 coo 18 000 5 000 5000 13000 10 000 180 

Falu las, om by för dagkirurgavd 1635 A 40 000 40000 2000 
Fa lu l.:is, hus 09, Bl, tiltbyggn lVA mm (tom} FS INT 160 000 160000 I 3000 12000 

I Falu las, omby av värda vd 23,24 16601 FS INT 60000 60000 30 000 30000 6000 600 

Falu las, ny ambulansst<ltion 1633 A 49000 470CO 28 000 34 000 2000 3000 490 
F.:ilu las, hus 19, PCB S<lnering cnergieff (tom} FS INT 11000 8 000 4000 4000 
Fa lu las, hus 21, uppgrad installationssy (tom} FJ INT 5000 5000 5000 
Helikopterlandnin&splats I 1397 FS ' INT 45000 45000 2000 35000 10 000 

Falu /as, utbyte belysning, energieffektivise ring I (tom} FS INT 5000 5000 3000 I 
Falu !as, belysning, ene rgiätg. 1704 FS INT s 000 5000 

028 V:?:lhalla, Flickskolan omby 1588 FS INT 9000 9000 1 000 1 000 80CO 900 901 
Valhafla, Utvä rdshuset om by 1587 F INT 23 000 16000 11000 16000 15000 1000 160 I 

032 Tisken, omby Ung,domsmott<ign 1690 (tom} INT 6000 6000 I 
033 Norslund, omby för primärvård 1695 VBL E 10000 10000 8000 I I 
100 Borlä nge sjukhus omby MVC/BVC 1698 VBL E 12000 11 000 5000 2000 I 9000 

I 102 Jacobsgårdcirna ve, omby 16921 VBL INT 48000 48000 8000 2000 I 26000 20 000 4800 480 

Norra Projekt< 100 bB (tom} Mindre (tom} 7000 7000 1000 I 7 000 7000 7 0CO 7000 

Mora Helikopterhangar I (:om} VBL E 24000 24000 10000 24 oool I 
200 Mor:i las, hus 3, pi 3 SVC/MHV (tom) FS INT 2500 2500 2500 I 

Mora !as, hus 3, pi S ortcpedmot (tom} FS INT 10000 10000 10000 I 10000 1000 100 
Mora !as, hus 3, p! 3-9 omby mottagn/l<omp ce nt (tom} FS INT 135 000 135 000 
Mora las, hus S, palliativ v slussfunlct (tom) (tom) INT 6500 6500 3500 I 

I Mora las, förstudie NVB 2601 F5 INT soco 5000 4 000 4000 I 
I Mora las, Nyvå rdbyggna d 2600 FS INT 400 000 400 000 so 0001 2 000 25000 123 000 I 100 000 l OOOCO 20000 2000 

Mera las, Endoskcpie nheten 2500 V8l INT 15 000 14000 5 000 1000 100001 3000 1400 140 
I Mora la s, <imbula nsst ation 2464 VBL INT 39000 36000 20000 1000 20000 13 000 2000 360 

Mora !as, he lilcopterp latta 2504 FS INT 15 000 15 000 15000 1000 14000 
Mora ta s, moduler Mora ve 2496 VBL INT 25 000 25 000 5 000 20000 5 000 
Mora fas, omby ICvinnoklinilcen I 24U VBL INT 19 000 17000 15000 1 000 16 000 1 700 170 I 

746 Stilen 3mbulans, om/ t illbyggnad 2420 FS E 10000 10 000 15 000 10 000 I 
Södra Proje kt< 100 bB (tom} Mindre (tom} 7000 7000 7000 1 000 7000 70001 1000 

300 Ludvika lasarett, hus 1 inflytt psykiatri 3589 VBLI INT 11000 9 coo 1000 1 000 4 000 4 oooJ 900 90 
Ludvik a lasarett, ny vä rde mm 3455 A 50000 41000 11 200 20000 I 
Ludvika lassrett, spec mott pi 4 o mby 3454 VBL INT 12 200 11000 3 000 1 000 1000 3000 1 100 110 I 

I Ludvika lasouett, nyby bassäns: 3583 Mindre INT 20000 20 000 20000 I 
I Ludvika lasarett, nytt Lä nsarkiv 3492 A 28500 28 500 8000 8 000 I 

400 Avesta ldsare tt, hus 02 förs tudie NVB 3601 FS INT 200 000 200000 10 000 2 000 I 8 000 60000 110 000 20000 20 000 2000 

Avesta lasarett, flytt sömnlzib 3491J VBL INT s 000 4 000 5000 4000 
Avest a la sa rett, HAB inflyttn hus 11 3419 VBL INT 15 000 13 000 7 000 7 000 6000 1300 130 
Avest 3 lasarett hus 3-4 et a pp S, omby dia lys/du ! (tom)1 VBL INT 14 000 14000 4 000 10000 1 400 140 
Avest 3 lasarett slute nvårdavd 3490 VBL I INT 28000 28 000 17 000 2000 15000 11 000 2 800 280 
Ave sta lasarett, reservkraft stäflverl< 3397 F, INT 15000 15 000 1 000 7000 8000 
Avesta lasarett, rivn ing hus 2,6,10 3586 FS INT 6000 6000 3 000 3 000 

I Avest.l 1Js3 rett,flytt VC till pla n 01 3584 FSI INT 8000 8 000 4000 

Totalsumma I 213S 700 2 oss soo 3782001 25S 000 355 000 21600 1590 352000 14400 1 600 392 000 6 900 690 327 000 40 000 4 000 
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