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Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

Inledning 

§10 Justering av närvarolistan 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Närvarolistan fastställs 

§11 Godkännande av dagordning 

Fastighetsnämndens beslut. 

Protokoll 
Fastighetsnämnden 
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1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar 

§ 15 Anmälningsärende 
A. Periodrapport jan-mars 2015 

§ 16 Beslutsärende 
Igångsättning av om- och tillbyggnad av f d Utvärdshuset, Daljunkaren 23, 
Falun, Dnr LD13/03395 

Med hänvisning till pågående genomlysning av Hälso- och sjukvården 
beslutas att delegera till ordföranden att besluta efter samråd med övriga 
presidiet om eventuell igångsättning av om- och tillbyggnad av f.d 
Utvärdshuset, Daljunkaren 23, Falun baserat på projektkalkyl på 29,8 mnkr. 

§12 Protokollsjustering 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Ulrik Bergman utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. 
Justering ska vara klar inom 14 dagar. 
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Fastighetsnämnden 

Sammanträde 2015-04-29 

Informations- och anmälningsärenden 

§13 Information 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Antecknar informationen till protokollet. 

Information lämnas om: 
A. Läget i investeringsprojekt. LD15/00874. (Bilaga§ 13 A) 

§14 Anmälan av delegeringsbeslut 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 
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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 § 14 A a) 

§15 Anmälningsärenden 

Fastighetsnämndens beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A. Periodrapport jan-mars 2015. LD15/01249. (Bilaga§ 15 A) 
B. Revisionsrapport. Övergripande granskning av intern kontroll inom 
Landstinget dalarna 2014. LD15/01358. (Bilaga§ 15 B) 
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§ 15 C) 
D. Revisorernas granskning av bokslut 2014. LD15/01455. (Bilaga § 15 D) 
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§16 Igångsättning av om- och tillbyggnad av f d Utvärdshuset, Daljunkaren 
23, Falun 
Diarienummer LD13/03395 

Fastighetsnämndens beslut 
1. Uppdra till ordföranden att efter samråd med övriga presidiet, besluta 

om igångsättning av om- och tillbyggnad av f.d Utvärdshuset, 
Daljunkaren 23, Falun baserat på projektkalkyl på 29,8 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 (Bilaga§ 16 a) 
b) Projektkalkyl 2015-03-10 (Bilaga§ 16 b) 

§17 Detaljplanen för Noret norra, Mora kommun 

Diarienummer LD11/02918 

Fastighetsnämndens beslut 
1. Avvakta pågående diskussioner med Mora kommun om utformningen 

av detaljplanen för Noret norra. 
2. 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. 
I ett förslag till detaljplan för Noret norra som tagits fram inom Mora 
kommun, görs allvarliga inskränkningar i framtida möjligheter att utveckla 
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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 (Bilaga § 17 a) 
b) Förslag 2015-02-11 till detaljplan för bostäder i Noret norra. 
(Bilaga§ 17 b) 
c) Synpunkter 2015-03-03 på förslag till detaljplan. (Bilaga§ 17 C) 

§18 Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet 
Håksberg 
Diarienummer LD15/01128 

Fastighetsnämndens beslut 
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 (Bilaga § 18 a) 

§19 Budget 2016 
Diarienummer LD15/01250 

Fastighetsnämndens beslut 
1. Fastställa budget 2016 för Fastighetsnämndens ansvarsområde 
2. överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom 

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. 
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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 (Bilaga § 19 a) 
b) Budget 2016, Bilaga 1 Resultaträkning/budget 2016. (Bilaga§ 19 b) 
c) Plan för investeringar 2016-2019, Bilaga 2 lnvesteringsplan 2016-2019 
för fastigheter, utrustning och konst. (Bilaga § 19 c) 
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 
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Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

Anslagstid: 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

LAND5illNGSFA5TIGHETER Falu Lasarett 

• Ny ambulansstation 
- Produktion pågår 

- Inflyttning akt -15 

• Sjukhusapotek 
- Anbud har kommit in, utvärdering pågår 

- Byggstart april 15 juni -15 

- Inflyttning nov/dec 15 runt åsskiftet -15/-16 

Fastighet snämnden 2 



lm. Landstinget 
IJ DALARNA 

LAN DSinNGSFASTIGHETER 

• Patienthotell 

Falu Lasarett 

- Förfrågningsunderlag håller på att tas fram, utskick 20 maj 

- Byggstart sept -15 

- Inflyttning sommaren -16 

• Lab-medicin 
- Et 1 

• Produktion blodtapp pågår 

• Inflyttning sept -15 

- Et 2 

• Byggstart hösten -15 

• Inflyttning sommaren -16 
Fastighet snä mnd e n 3 



I ,~ Landsf nget 
Il DALARNA 

LANDSillNGSFASTIGliETER 

• Helikopterplatta 
- Planering pågår 

- lbruktagande, oklart 

• Utvärdshuset 

Falu Lasarett 

- Avvaktar igångsättningsbeslut 

• Hybridsal 
- Utredning pågår 

• Hus 19, Tallbacken (Fönsterbyte/PCB-sanering) 
- Förfrågningsunderlag håller på att tas fram 

- Färdigställs under året 
Fastighet snämnden 4 



I~ Landstinget 
IJ DALARNA 

LANDSlFINGSFASTIGHETER Borlänge 

• Borlänge sjukhus, BVC/MVC 
- Förslagshandling håller på att tas fram 

- Byggstart hösten -15 

- Inflyttning sommaren -16 

• Jax, Vårdcentra l 
- Förslagshandling håller på att tas fram 

- Byggstart årsskiftet -15/-16 

- Inflyttning årsskiftet -16/-17 

Fastighetsnämnden 5 



I~ Landstinget 
I) DALARNA 

LANDSi11NG5FASTIGH m R Mora Lasarett 

• Ny ambu lansstation 
- Bygglovsprocess I Interna diskussioner hos verksamheten 

- Oklart med Byggstart 

• Helikopterplatta 
- Planering påbörjad 

- lbruktagande, oklart 

• Kvinnokliniken 
- Program 

Fastighet snämnden 6 



LANDSiTINGSFASTIGHETER Mora Lasarett 

• Prov lokaler Ve 
- Program 

- Inflyttning, höst -15 

• Endoskopienhet 
- Program 

- Inflyttning, våren -16? 

• Helikopterhangar 
- Projektering 

- I nf I ytt ni n g, må Isättning årsskiftet -15 / -16 

Fastighetsnämnden 7 



I~. Landstinget 
llJ DALARNA 

LANDSinNGSFASTIGttETER Ludvika Lasarett 

• Vårdcentral Ludvika 
- Produktion pågår 

- Inflyttning, juni -15 

• Länsarkiv 
- Produktion pågår 

- Inflyttning, maj -15 

• Dialysenhet 
- Avvaktar igångsättningsbeslut 

- Inflyttning, sommaren -15? 

Fastighetsnämnden 8 



I~ Landstinget 
Il DALAR~A 

LAN DSiTINGSFASTIGttm R 

• Habiliteringen 

Avesta Lasarett 

- Förslagshandling håller på att tas fram 

- Byggstart akt -15 

- Inflyttning sommaren -16 

Fastighetsnämnden 9 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

LANDSITTNGSFASTIGH m R 

•• 

Ovrigt 

• Nytt årsavtal med entreprenörer avseende 
mindre arbeten, 2015-04-01- 2018-03-31, 
tecknat 

• Förfrågningsunderlag till konsultupphandling 
håller på att tas fram. Utskick 2015-09-01 

Fastighet snämnden 10 



• • 
LANDS'lllNGSFASTIGHmR Ovrigt 

• Första miljöklassade vårdbyggnaden som fått 
högsta nivån "GULD" 

- Systematiskt arbete 

- Jobba med rätt saker i rätt tid 

- Medvetna beslut 

- Klokhet 

Fastighetsnämnden 11 



Bilaga§ 14 A a 

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

Anslås Dnr Fastig- Löp nr Avtalstid Årshyra Ärende Beslut Anmält 
datum 

hets nr 

2015-01-02 10/02487 743 1/15 2014-12-01- 130 000,- Hyresavtal Stuga Röda Byn, Inhyrning till Sälens § 5Aa 
2015-05-01 (hyra från Sälen:9 vårdcentral 

141201-150501) 
56m2) 

2015-01-02 15/00206 083 2/15 2014-11-01- 66 000,- Markupplåtelseavtal, Falun Inhyrning av § 5Aa 
2016-10-31 (48 st parkeringsplatser) parkeringsplatser, 

Dal regementsområdet, 
Falun, till Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

2015-01-15 15/00209 744 3/15 2014-12-15- 7 000,-/mån Hyresavtal bostadslägenhet Inhyrning till Sälens § 5Aa 
2015-04-30 Bindvidestigen 18 B, Malung- vårdcentral 

Sälen kommun 
(45 m2) 

2015-01-15 15/00210 500 4/15 2014-07-01- 408 000,- Hyreskontrakt för lokal, Säter Inhyrning av samlingssal, § 5Aa 
2017-06-30 Skönvik 1 :6, Säters kommun bibliotek, samtalsrum, 

(379 m2) kiosk, cate till 
Landstingsservice 

2015-01-21 07/01483 037 5/15 2015-01-01- 162 000,- Arrende, parkeringsavtal, 135 st Inhyrning av § 5Aa 
2015-12-31 parkeringsplatser, Falun 8:3, Falu parkeringsplatser 

kommun (3000 m2) Dalavallen, Falun, till 
Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen 

2015-01-21 15/00292 021 6/15 2015-02-15- 158 720,- Hyresavtal för lokal, Inhyrning av § 5Aa 
2018-03-01 Samtalsmottagning, Lallarvet 17, samtalsmottagning för 

Falu kommun, (160 m2
) barn och unga, Falun 

2015-02-06 15/00395 021 7/15 2015-02-15- 7 378,- Avtal om upplåtelse av mark för Inhyrning av p-platser, 
Tillsvidare bilplats Svärdsjög 17, Falun, till 

~ 
(2 st parkeringsplatser) Samtalsmottagningen 

~ 



Fastighetsnämnd 

LandstingsfasUgheter 
januari-mars 2015 

Verksamhet 
Pro 

Prognos/ 
gno 

Nyckeltal I Kvalitet Utfall 
Mål s 

hel 
år 

Uppdrag från Landstingsplan 2015 

Tillhandahålla ett utbud av 
lokaler och Mäts via 
serviceverl<samhet som kundenkät 0 
uppfyller patienternas och vartannat år 
verksamheternas behov. 

Totalindex 
2014=59 >59 
2012=57 

Nöjd Kundindex, 2014=65 >65 0 NKI 2012=64 

Landstinget ska vara 
fortsatt nationellt ledande i Redovisas i Bland de 
att driva lokaler och april för fem bästa 0 
fastigheter energi- och 2014 i Sverige 
miljöeffektivt; 

Energiförbrukning Nr22013 0 

Mediakostnader Nr22013 

Skötselkostnader Nr62013 i~ 

Driftkostnader Nr 2 2013 
(totalt exkl LFU) 

Bidra till att klara miljömålen; 

Energiförbrukning 
160 0 • kWh/kvm 

All el som köps 
ska även i 1 % sol 

1 % sol 
fortsättningen 24 % vatten 

24 % 
komma från 75 % vind 

vatten 
förnyelsebara 75 % vind 
energislag 

Minska utsläppet Mäts vid <2,55 
avC02 årsskifte kg/kvm 

Av fastighetsnämnden kompletterande uppdrag 2015 

Förvalta landstingets 
0 fastigheter 

kostnadseffektivt 

Lokalernas andel Mäts vid 
av landstingets delårs- och <5,5% 
totala årsbokslut 
kostnadsmassa 

Resultat i 18,7 mkr 
0 fastighetsförvaltni (jan-mar 18,7 mkr 

ngen 7,4 mkr) 

Genomföra investeringar i 
232 mkr 

355 mkr 
fastigheter utifrån 

(jan-mar 
(334 mkr i 

patienter och 
42,7 mkr) 

fastighets-
verksamheters behov - nämnd) 

utifrån givna 
förutsättningar och med 
effektivt utnyttjande av 
egna och tilldelade 
resurser. 

0 mål ~ppfyllt L.... mål delvis uppfyllt mål ej uppfyllt 

Jämförelsetalen för landstingens fastighetsförvaltningar 2014 
är ännu inte sammanställda men kommer att redovisas under 
kvmtal 2 2015. För 2013 ligger Lanclstingsfastigheter, 
gläcljande nog, fmtsatt 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 1,5 %. Vårt sh·ategiska, 
långsiktiga och systematiska arbetssätt ger resultat och det 
ser ut att vi kommer att nå målen även för 2015. Hittills i år 
ligger elförbrukningen 0,6 % lägre och värme 0,9 % lägre än 
föregående år. 

Vad gäller investeringar i fastigheter är aktiviteten mycket 
låg. Orsaken är främst elen stora genomlysningen i 
Landstinget som medför att inget byggprojekt igångsätts utan 
särskild prövning under demrn 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. Respektive verksamhet ska även genom en 
nyttokalkyl visa att investeringen är till nytta för Landstinget 
Dalarna. 

Verksamhets- Ack 2015 Ack 2014 Acl< 2013 

statistik 

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 elen förvaltade ytan 404 000 kvm BRA (bruksarea) är 
386 600 kvm BRA lanclstingsägcl. Utöver det hyr vi in 
128 600 kvm BRA åt landstingets verksamheter. 

Ekonomi 
Resultat-

2015 räl<ning 2014 

(mkr) Ack utfall* Prognos Budget Resultat 

Intäkter 128,6 1,3% 521,4 521,4 510,9 

-varav 
Landstingsbidrag 

Kostnader -121,2 -2,6% -502,7 -502,7 -490,5 

-varav löner ex/</ 
-3,5 5,1% -14,3 -14,3 -13,0 

soc avg 

Över-
7,4 18,7 18,7 20,3 . 

/underskott 



Arets 
investering 

-42,7 -232 -355 

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år 

Verksamhets- Ack Acl< Avvikelse 

område (mkr) Utfall Budget 
2015 2015 

Fastighetsintäkter 127,6 129,6 -2,0 

Fastighetsdrift -27,0 -28,4 +1,4 

Planerat underhåll -9,8 -11,8 +2,0 

Inhyrda lol<aler -33,0 -33, 1 +O, 1 

Försäl<ringar, sl<alt -0,9 -0,9 0 

Avskrivningar -31,9 -33,9 +2,0 

FöNaltningskostnader -3 ,8 -4,2 +0,4 

Jämförelsestörande +0,2 
poster 

0 +0,2 

Finansiella poster -14,0 -15,4 +1,4 

Resultat +7,4 +1,9 +5,5 

-176,6 

Investeringar för föregående år 2014 blev en bra bit under 
budget (57 %) och det påverkar årets resultatposter; 
fastighets intäkter, avskrivningar och finansiella poster. Det 
är främst på lasaretten som stora investeringsprojekt skjutits 
på framtiden. 

Fastighetsdrijt, januari-mars 2015 har varit ca 14 % varmare 
än ett så kallat normalår. 

Planerat underhåll, Insatser görs oftast i samband med 
investeringsprojekt och därför är även dessa förskjutna. 

Investeringar 
jan-mar 

Fastighetsinvesteringar 

Ack 
Utfall 
2015 

42,7 

Acl< Avvikelse 
Budget 

2015 

83,5 +41,8 

Årets investeringar ligger på 42,7 mkr för januari-mars, eller 
endast 51 % av budget (334,2 mh). Det är det kärva 
ekonomiska läget samt genomlysningen av detta som gör att 
inga bygginvesteringar initieras. Enligt Landstingplan är 
investeringsbudget för fastigheter 355 mh men 
förvaltningens budget är justerad till 334,2 mh. 

Investeringar Prognos Budget Avvikelse 

helår 2015 2015 2015 

Fastighetsinvesteringar, 
i landstingsägda 232 334 -102 
fastigheter 

Mellersta distriktet; 116 121 -5 

Falu lasarett 98 101 -3 

Mellersta distriktet 18 20 -2 
övriga fastigheter 

Norra distriktet; 37 137 -100 

Mora lasarett 37 137 -100 

Södra distriktet; 79 76 +3 

Ludvika lasarett 54 27 +27 

Avesta lasarett 25 49 

Avvikelserna på investeringssidan beror främst på 
förskjuh1ingar i tiden av byggprojekt. 
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På Mora lasarett är det Moduler för vårdcentralen, Ny 
vårdbyggnad, Ambulansstation och Helikopterplatta som 
senarelagts. 

Bassängen på Ludvika lasarett har dömts ut och en 
nybyggnad på 20 mh finns i prognosen. 

Projekten för Slutenvård och Ny vårdbyggnad på Avesta 
lasarett har senarelagts. 

Personal 
Personellt har vi haft en pensionsavgång och en ny teknisk 
förvaltare är på ingång. Under den senaste månaden har vi 
dessutom haft två uppsägningar . 

Fortfarande är ca 20 % över 60 år och relaytering kommer 
att fortsätta vara en utmaning. 

Förändring 

Mars 2015 2014 mot före-
gående år 

Antal faktiska 25,4 25,2 +0,2 
årsarbetare 

Antal anställda 26 27 -1 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

Arbetad tid 
Förändring 

Ack 2015 Ack 2014 mot före-
Januari-mars gående år 

Arbetad tid timmar, 11 737 11 581 +156 
anställda 

-varav timanställda 

-varav arbete under 
jour och beredskap 

-varav mertidlövertid 119 9 +110 
samtlig personal 

Sjukfrånvaro 
Förändring ~ 

Ack 2015 Acl< 2014 procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i 
% av ordinarie 1,5 0,8 +0,7 
arbetstid 

l<orttidssju kfrå nva ro 
(dag1 -14) i% av 1,5 0,8 +0,7 

ordinarie arbetstid 

Vi ser mycket positivt på vår exh·emt låga sjukfrånvaro. 

Jan Sjöberg 

Förvallningschef 

Landslingsfaslig/1 eter 
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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. Granskningsrapporten 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 r.evisionsfråga 
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 granskning 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. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

Har Landstinget Dalarna en organisation och rapportering som möjliggö1• 
att god intern kontroll kan upprätthållas 

Granskningen 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? 

Granskningen ska besvara följande kontrollmål/gi'anskningsmål: 

• Nyttjar LD ny teknik/system för rappo1tering 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 granskning av intern kontroll. 
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1.3 Avgränsnh~g 

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 Rcgie1nentc och regelverk in0111 LD 
Riktlinjer för intern konh·oll i LD och anvisningar till riktlinjer för intern konh·oll fastställdes av LF 
2008. Av fastställda dokument framgår bl a att va1je nämnd ärligen skall upprätta en sä1·skild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen samt att uppföljning och resultatet av uppföljningen minst en 
gäng ärligen skall rappo1teras 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 i1101n LD 
En internkontrollgmpp bildades under 2011 med uppdrag att se till att kontroller utförs enligt 
beslutade internkontrollplane1· och följa upp resultatet av kontrollerna. Internkontmllgruppen 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 internkontrollgrnppen. 

Internkonh·ollgruppen har också till uppdmg att ta fram förslag till gemensamma kontrollområden för 
alla förvaltningar som ska ingå i varje förvaltnings enskilda internkontroll plan. LS skall godkänna 
beslutade kontrollområden. 

3.3 Uppföljning, utvärdering och rapportering 
Utvärdering och uppföljning av intemkontrollplaner för 2014 påvisar förbättrad uppföljning jämfört 
med tidigare ål· och mindre anmärkningar inom de fyra gemensamma områden för intemkonh·oll som 
följs upp gemensamt för året. Avvikelserna rappo1teras till LS i mars 2015 med påvisade ätgärder. 
Avvikelser som noteras är följande: 

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

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Sanunantaget noteras följande kommentarer i rapporteringen: 
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• Viktigt med utbildning av chefer i arbetsmiljöfrågor 
o Rapporteringen i Synergi har bdster/problem 
o Det bör vara lättare att hitta policy med rutiner på intranätet 
o Företagshälsovårdens tjänster bör förtydligas 

Ve1'lcställighetsbeslut inom personalom1·ädet 
Sammantaget noteras följande kommentarer i rappo1teringen: 

o Viktigt att i fo1tsättningen diskutera och formulera verkställighetsbeslut som berör 
personalområdet i ledningsgmppen. Detta för att undvika omtolkning samt säkerställa att rätt 
beslut förs ut i organisationen. 

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

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

uppfölj ningsprocesser utvecldas. 

4. Iakttagelser från ge1101nförd gi~anskniilg 
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 återrappo1tering och uppföljning av internkontroll 2014 innefattar förslag till° åtgärder 
och fo1tsatt arbete för förbättrad intem kontroll. Metoden eller arbetssättet varpå 
internkontrolluppföljningen sker har inte förändrats väsentligt de senaste åren utan LD arbetar 
fo1tsatt med de rutiner och arbetssätt som funnits tidigare. Detta innebär att verksamheterna saknar 
rappmtedng av intern kontroll och uppföljning av intern kontroll i det dagliga arbetet. Detta har dock 
noternts i samband med årets rappo1tedng och uppföljning av intern kontroll. Vi delar helt den 
uppfattning som LD påvisar i sin rappo1tering av årets uppföljning av intern kontroll inom 
personalområdet, nämligen: 

En fortsatt utveckli11g behövs med att utveckla system och metoderfö1· kontrollmoment. 
Intemkontrollm·betet behöver integrems med ledningssystemets uppföljni11gsp1·ocesser. Särs/ciltför 
hälso- och sjukvårdens intemkontrollarbetet behöver 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 reko1nme:ndaii:ioner 
Vår granskning noterar minskade iakttagelser och avvikelserjämfört med tidigare års granslmingar. 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 utvecldingsbehov inom metod och rapportering av uppföljning 
av internkontroll. Vi delar helt denna iakttagelse och instämmer pli 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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Lasarettet 13 

Byggnadsbetyg GULD 

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indil<atorer 

Områden 

Energi 

lnnemiljö 

Material 

lndilrntornr 

Energi Energianvändning 

Värmeeffel<tbehov 

Solvärmelast 

Energislag 

lnnemiljö Ljudmiljö 

Radon 

Ventilationsstandard 

l<vävedioxid 

Fuktsäkerhet 

Termiskt klimat vinter 

Termiskt klimat sommar 

Dagsljus 

Legionella 

Material Dokumentering av byggxaror 

Utfasning av farliga ämnen 

.:'..~UL~ 

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 nöjda med lnnemiljön. 

SILVER 
Si Iver visar att 
byggnaden är mycket 
bra i sin helhet. 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD . 

SILVER 

GULD 

GULD 

SILVER 

BRONS 
För betyget Brons ska byggnaden minst 
uppfylla grundl<rav enligt aktuella bestäm
melser eller dagens praxis, samt andra 
miljökriterier. En byggnad med betyget 
Brons har överlag god prestanda. 

Hesök www.sgbc.se för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär. 
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Lasarettet 13, Falu kommun 

Byggnadsbetyg GULD 

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indil<atorer 

Områden 

Energi 

lnnemiljö 

Material 

lndilrntorer 

Energi Energianvändning 

Värmeeffektbehov 

Solvärmelast 

Energi::;lag 

lnnemiljö Ljudmiljö 

Radon 

Ventilationsstandard 

Kvävedioxid 

Fuktsäkerhet 

Termiskt klimat vinter 

Termiskt klimat sommar 

Dagsljus 

Legionella 

Material Dokumentering av byggvaror 

Utfasning av farliga ämnen 

GULD 
År 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 
brul<arna vara nöjda med innemiljön. 

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

GULD 

GOLD 

GULD 

GULD 

SILVER 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

SILVER 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

GULD 

SILVER 

GULD 

GULD 

BRONS 

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

Besöl< www.sgbc.se för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär. 
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Granskning av bokslut 2014 

PWC hnr på viirl uppdrag granskat 2014 års bokslut. I rapporten framförs bl a 
stmk orn för landstingets fortsatt allvarliga ekonomiska utveckling. Vi delar denna 
oro. 

Vår bedömning av lm1dstingets ekonomi samt styrelsen och nämndernas 
ansvarstagande under ärct har vi gell ullryck för i vår revisionsbcrHttclsc för 2014 
respektive vår redogörelse för gmnskningsvel'ksamhctcn samma år. 

1Vlecl hiinsyn till landstingets ekonomiska situation och siirskilt utvecklingen under 
2014 ser vi skiil i att påminna om all styrelsen har ell ansvar för al( vidta ålgUrder 
för all nå si\vHI de ekonomiska som verksnmhclsmilssiga mål som fulJmliktigc 
uppställt. 2014 års underskott för allvarliga fOljdvcrkningm iiven 2015. I 
styrelsens ansvar ing{\r cliirRir nll sjiilv vidta eller föresl!l fullmilkligc vidta 
itlg1irdcr Hmnade alt nå ekonomisk balans både för innevarande verksamhetsål' och 
kommande vcrksamhetsör. Den nuvarande situationen innebfö· all finansieringen 
av dagens v~rd delvis skjuls tivcr till framtida gcncrntioncr. 

Carl-Erik Nyström 

r 

~~e~ 
Låi's.:EfiK: Eriksson 



Fredrik Wintcr 
Hc\'lso1· 

J\fors 2015 

pwc 

www.pwc.se 

LANDSTINGET D/\LJ\l~NA 
L/\NIJSTJNGET8 111: v1soi:;rn 

INI<. 2015 -011· 16 
DNn ........................................ . 
fll<R ............ l(OD .................... . 



Innehållsförteckning 
1. Sammanfattning .......................................... ....................................... 1 

2. lltledning .....•............................ ......................................................... . 3 

2.1. Bakgrund .............................................................................................................. 3 

2.2. Revisionsf1•liga och metod .................................................................................... 3 

3. Granslmingsresultat .......................................................................... 4 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska stäUning ........................ ..... 4 

3.1.1. Förvaltnlngsbet·ättelse ........................................................................................................ 4 

3.1.1.1. Översikt över utvecl<lingcn avved<Samheten ................................................................. 4 

3 .1.1.2. Jnvesteringsredovlsnlng ................................................................................................... 6 

3.1.1.3. D1·Jftt'edovisning ......................................... ...... ..... ............. .......................................... ..... 6 

3.1.2. Dalanskrav ........................................................................................................................... 8 

3.1.3. God ekonomisk hushllllnlng .............................................................................................. 9 

3.1.3.1. Finansiella mäl .................................................................................................................. 9 

3.1.3.2. MAi för verksamheten .................................................................................................... io 

3.1.4. Nä1nndet·nas redovisning av sina uppdt·ag ..................................................................... 10 

3.141. Granskning av nämnden föl' kostsamvet·kan i Mom ..................................................... 11 

3.1.4.2. Granskning av hjälpmcdelsnämnden ..................................................... .................. ,,,,,, 11 

3.2. Rättvisande räkenskapet• .................................................................................... 12 

3.2.1. Resultaträkning ...................................... : .. ........................... ............................................ 12 

3.2.2. BaJansräkning .................................................................................................................. 13 

3.2.2.1. Artläggnfngstillgängal' .................................................................................................... 13 

3.2.2.2. Omsättningstillgängar ................................................................................................... 14 

3.2.2.3. Avsättningar ............ ................................ ....... , .......................................... .... .. ........ ....... 14 

3.2.2,4. I<ortfristiga sk11ldel· .. .... ............ ... .. ............................... .. ........ .......... ... , ...... .. .. .......... .. .... 14 

3.2.3. Ka.ssaflödesanalys ..................................... u ....... ... ............................... .................... . . .. , ... 14 

3.2.4. Snmrnnnstä11d redovisning ....................... ......... ............................... , .............................. 24 

3.2.5. 'rilläggsl1pp)ysningar ..... " ................. ....... , ........... ... ................................ , .................... ...... 15 



1. Sammarifattning 
PwC har pä uppdrag av Landstingets förtrnendevalda revisorer granskat 
Landstinget Dalarnas årsredovisning för perioden 2014-01-01 - 2014-12-31. 

Uppdraget ingår som en obligatol'lsk del av revisionsplanen för ä•· 2014. 

Syftet med granskningen iir att ge de förh·oendevalda revisorerna ett undel'lag för 
sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och 
god redovisningssed samt om resultatet är föl'enligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till 
fullmälctlge i samband med att ärsredovisningen behandlas. 

Vi bedömer att årsredovisningen lzuvudsakligen redogörfo1• utfallet au 
verksamheten, verksamhetens finansiering oc/1 den ekonomiska 
ställningen. 

Vi bedöme1· att Landsh'ngets ekonomis/ca situation och utvecklt'ng är 
mycket oroande och att Landstinget 2014 inte lever upp tifl 
kommunallagens krav på en elconomi i balans (KL 8:5 a-b). 

Vi bedömer den.finansiella måluppfiJllelsen som mycket svag då inget av de 
finansiella målen uppfiJlls. 

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de fyra finansiella mål som 
fullmäktige har angivit i 2014 års budget. Inget av mAlen uppnAs under 2014. Vi 
noterar särskilt det negativa resultatet och den negativa soliditeten i Landstinget 
Dalarna. Två nyckeltal som visat negativ utveckling de senaste ären och pävisa1· 
Landstinget Dalarnas svaga ekonomiska ställning inför framtiden. 

Totalt uppgår landstingets pensionsätagande inkl löncskatt till 718 (7,8) mdk1· och 
landstinget står inför stora pensionsutbetalningar framöver. Penslonsmedcl 
placeras ål'ligen och i finansbudget 2015 ingår ytterligare placeringar om 400 mlu· 
över fyra lir, trots detta uppgår ilterlänade medel till väsentliga belopp. 

Vi bedömer vel'ksamhetsmlllens uppfiJllelse som suag. 

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

Vad gälle1· nämndernas redovisning av sitt uppdrag sli har presentationen av 
mäluppfyllelsen förbättrats i jämförelse med tidigare är då det i år på ett tydligt sätt 
framgärde övergripande mål/uppdrag som fullmäktige beslutat om för respektive 
ve1·ksamhet. 
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Vi har i v!ll' bedömning av nämndernas mfiluppfyllelse beräknat andelen helt 
uppnädda mål, delvis uppnådda samt ej uppnådda mill. Bedömningen har sedan 
gjorts utifrån en skala som går frän "mycket svag" till "mycket god". Vid genomgäng 
av den mllluppföljning som presenteras i årsredovisningen har vi noterat att 
andelen av ärets mätta mål som är uppfyllda i sin helhet uppgör till 56%, andelen 
delvis uppnndda mäl uppgär till 35% och andelen ej uppnådda mlU 9%. Detta gör att 
vi bedömer mäluppfyllelsen som svag. (se avsnitt 3.1.4) 
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Vi bedöme,. att årsredouisningen i allt väsentligt uppfyller kl'auen på 
l'ättvisande J'älcenskaper och är upp1·ättad enligt god 1•edovisningssed. 
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2. Inledning 
2 •. 1. B alegru n d 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) rcglcrns cxteml'edovisningen föt· 
kommuner och landsting. I lagen finns hesl'limmclser om ihsrcdovlsningen. Vidal'o 
l'cglerns den kommuna1n redovisningen av uttalanden fri\n R1\clct för kommunal 
redovisning (RKR) och i LilHimpliga delai· av Rcclovisnings1·ildct och 
Bokföringsn!imncle1ts no1·mcl'lng. 

Rcvisionsobjekt ii1· Landslingsslyl'elsc11 som enligt kommunallagen iii· ansvarig för 
ih'srcdovisningcns upprättande. 

Nifr det gälle1· niimnclcmns redovisning, slrnll den enligt kommunallagen ulfo1·11ws 
pii clet siilt som fullmiiktlgc bcstiimmcr. 

~.2. RevisionsJ1•å.ga. och nretocl 
Rcvisorcmn har bl. a. till uppgift alt p1·öva om l'likcnskapcma fö· rlittvisande. Inom 
rnmen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen iir upp1fötad i enlighet med 
lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidarn ska revisol'crna enligt 
kommunallagen (9:9a) avge cl\ skriftlig bedömning av om rcsultalcl enligt 
i11·s1·edovisningc11 fö· föl'enligt med de miil fullmiiktigc beslulnt 0111. Bedömningen 
ska biläggas årsbokslutet. Delta sker inom 1·a111en föi· uppl'iittandct av 
revisionsber1iHelsc11. 

Granskningen, som sker utifrån clt viiscntlighels- och l'iskpe1·spektiv, ska hesvaru 
följande revlsionsfri\gor: 

tiiprnar iirsredovisningc11 upplysning om verksamhetens ulfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska sHillningcn'? Med 
vei·ksamhctcns ulfall avses uLfnllct i förhflllandc till fastsliillda mål och 
ekonomiska rnmm·. 

Har bnlanskravet uppl~•llls och hanlorm; cvc11Luella underskott i enlighet 
med bala11skmvets regler'? 

i'i.r iirsrcdovis11ingcns resultat förcnligl med de mål fullmiikligc beslutal 
nvscc11de god ekonomisk hushftllning? 

Är räkenskapcma i nllt viiscnlligt riitlvlsnndc? l\focl 1·illlvisandc nvscs 
följsamhet mot lag, rckommendatio11c1· och god redovisningssed. 

Granskningen av i\rsrcdovisningcn omfattar: 
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förvaltningsberiittclse (inkl. drift- och i11vcstcringsrcdovis11ing) 

rcsullntriilming 

kassatlöclcsa11alys 

balnnsl'iilming 
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sammanställd redovisning 

Bilngo1· och specifikationer till iirsrcdovisningcns olika delar hm· grnnskals. 

Vi hnr iivcn bedömt lnndslingels ekonomisim stiillnlng och utveckling, cftcl'lcvnaden 
av hnlanskrnvet och om resultatet i årsL·edovisningcn Hr förenligt med de mfil för 
god ekonomisk hushållning som t'ullmiiktlgc hcslutal om. 

Vidare har vi också inom ramen fö1· granskningen nv 1i1·s1·edovisningc11 hcclömt 
niimndcrnas redovisningar av hlll' de !'ullgjm't sill uppdrag från fullmiikligc. 
Granskningen baseras pfi niimnclcmus rnppo1tc1'1ng Lill !'ullmiiktigc stisom den 
prcsenlcrns i årsl'cdovisningcn 

Grnnslmlngen hnr utförts enligt god revisionssed fi.h' kommune1· och landsting. Det 
innebär alt grnnskningcn plancmts och genomförts 111· ett viisentlighcls- och 
riskpcl'spckliv för att i rimlig gmcl kunnn hccl<ima om ilrsrcdovisningcn i allt 
väscnlligl get' en diltvisnncle bild. Med rilllvisnnclc bild menas alt iirsrcclovisningen 
inte innch1illc1· fel som pi\vcl'lmr resultat och s!Hll11i11g eller ti1Higgsupplysni11gm· pii 
ett siitt som kan leda till clt folakligt heslutslilllnnde. Grnnskningcn om!'allm· clifrfö1· 
ntt bcdHma ett mval nv undcl'lagcn för den In l'orma lion som ingifr i 
årsi·cdovisnlngcn. Dl\ vl\t· grnnskning av den unlcdningcn inte vmit fullsHinclig 
utesluter den inte att andrn lin hlir framföl'cla l>l'lstcr kun förekomma. 

Granskningen har introduccrnls genom ko11lakle1· och sam planering med 
lnndstingcls ekonomikonlot'. Grnnskningen har utffäts enligt god revisionssed med 
utgiingspunkt i SKYREV:s utkast "Viiglednlng fik rcdovisningsl'Cvlsion I kommuncL' 
och 11111clsting". Viiglec111i11gc11 basc1·us på ISA (lntcrnational Standards 011 Auclitiug). 
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt vm'f<'h' 
tilliimpliga ISA helt eller delvis hm· följts. Grnnslmingcn hm· skett genom intcl'\1ucr, 
dokumcnlgmnskning, grnnskning nv räkensknpsmalcl'ial och i förekommande fall 
rcglslc1·nnalys. 

Vår gmnskning och vilra synpunkter hascrns på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2014-03-18. Lanclsti11gsslyrclsc11 foststiille1· årsredovisningen 
201404-ia. 

Rnpptwlcns i11nchftll har sukgra nsl;ats av d ;o110111 id 1cl' och rcdovisni11gscl1cf. 

3.1 . .1. 

Granslcni11gs1~es11.ll:at 

l/ e1'lcs·a 11z lze ten s u{f!rll, fhl ansiel'ing och 
elcono11zisk a sllillnin!J 
Vö1·valt ningslJerii Nelse 

;3.1.1. t. Översikt Ö\'Cl' utrecklingen av verksamheten 
Bcdfönning och iakttngclscr 
Vi bedömer alt förvaltningshcl'iillclscns översikt och upplysningm· i all viiscntlighct 
övc1·c11ssliimmer med kruven i KRL. 
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Analys och rättvisande bedönming av ekonomi och ställning 
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 

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

Föivaltningsberättelsen innehåller samtliga verksamheters måluppfyllelse, viktiga 
händelse1·, ekonomi och framtid och den innefattar även en omvärldsanalys där det 
kortfattat beskrivs hur resultatet totalt fö1· landets landsting utvecldats sedan fg är. 

Förvaltntngsberättelsen innehålle1· uppgifte1· om pensionsåtagande och 
penslonsmedelsförvaltning. Under avsnittet "Ekonomi" beskrivs och i·edovisas 
finansiella nyckeltal som ge1· uttryck för god ekonomisk hushå11ning i det finansiella 
perspektivet. Vid deHlret augusti 2014 prognostise1·ades att ett mål av fyra skulle 
uppfyllas vid årsskiftet. Uppföljningen vid årssldftet visade att inget av de 
finansiella målen uppnliddes avseende 2014. 

Händelser av väsentlig betydelse 
I fö1valtningsberättelsen redovisas på ett t:ydligt siitt väsentliga händelser som 
inb·äffat under och delvis efter räkenskapsäret. Redovisningen sker under 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Förväntad utveckling 
Av ål·sredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom 
olika verksamheter. Varje nämnd redovisnl' framtida viktiga hände1sCl' under 
separat avsnitt. 

Väsentliga personalförldlllanden 
Förvaltningsberättelscn innehlHler ett sepamt avsnitt avseende pe1·sonal. Den 
obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enJigt KRL 4:1 a, det vill säga 
frånvaron specificeras på Hlng- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 
åldersindelad. 

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

I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om 
personalen i form av diagl'am och verbal information. Även bedömning av 
måluppfyllelse utifrån uppdragen fastställda l 1andstingsp1anen har gjorts under 
detta avsnitt. Bedömningen visar på att övelvägande del av m1Hen har uppnåtts eller 
är delvis uppnådda. 

Gemensam f'örvaltningsbc1•ättclse 
Fö1valtnfngsbe1·ättelsen omfattar en besk1·lvning 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 
presenterns i ett organlsationsschema och tydliggÖl'as bätta·e med en beskrivning 

Sav 15 
PwC 



kring vilkn företag som är konccl'nföretag och vilka som beniimns uppdragsförctag 
med ägaranclclal'. 

Obligntol'isk information enligt KRL och IU<R:s rckommcndationcl' 1 
föl'valtningshcdittclsen redovisas upplysnlngai· om pcnsionsmcdcl och 
pcnslonsförpliktclscr i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppröljningen nv 
fu llmiiktiges förcskrl ftel' om förvaltningen av pcnsionsmedcl. 

;3. L 1. 2. l nvcstcr_i ngsrcdovisn ing 
Bedömning och iakttngclsc1· 
Vi hedömet· alt lnvesteri11gs1·cdovls11ingcn i allt viiscnlligt gc1· en riltlvisandc bild av 
i\rcts investel'ingar. 

Tnveslcringsrcclovisningen vism· totala investcringm· per niimnd och i jlimföl'clsc 
med förcgiicnclc ät· och budget. En s1\rskilcl redovisning över störrn 
investel'ingsprojekt görs avseende IT och investeringar inom Hiilso~ och ~jukvilrclcn 
samt avseende fastigheter pii clt lydligt siilt. 

Investeringarna uppglir totnll 1 ill 411 mkr under 2014 vilket lit· 61 mk1· lligrc j1imfö1'l 
med föregående fil• och 176 mlo- Higt'c nn budget. J\v årets tolnla investeringar avser 
177 mkr fosllghclsniimnclen och cU\ i frföust investeringen på Fnlu Jnssrctt. 

3.l.1.3. Drilhcclovisning 
Hcdömning och inkttagclsc1• 
Vi bedömc1· nlt clrifll'cdovisningcn i allt viiscnlligl gc1· en riHtvisanclc hilcl av hur 
utfallet förhållc1· sig till av fullmiikllgc beslutad budget. 

Niimndcmns budgetavvikelse samt föriinckingcn från nvvikclscn i pl'ognoscn pc1· 
sista augusti l'cdovisas i tabellen nedan: 
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DRIFTREDOVISNING 
Budgetnotto lnld Resultat- Budgetavvllcols 

(Ml<r) avlcastnlngslm1v netto -327 
Lanc.lstl11gsstyrelso11 -6 978 -7 30'1 -287 

Hälso· och sjukvård -5144 -5131 Hälsoval· Beställare -1 -6 

154 -1159 Central förvaltning övrigt -465 -32 

496 -3 

Finansförvaltning -159 . ·/62 4 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna -56 -62 
2 

Fastlghetsnänmd 19 20 Sorvlcentlmnd 26 4 
Gemensam nämnd föl' l<ostsmnverlrnn 0 0 0 
Kultur och blldnlngsnämncl -137 -137 0 

Tancfvårc.lsnämncl -199 -'197 3 
Foll<landvården -168 -·167 1 
Beställarenheten -31 -30 2 

Patientnämnd -5 -4 Revision -6 .5 0 
Mjälpmedolsnämnclon Dalarna -2 -2 1 
Justering LsD, BTV -4 0 -1 

4 
Summa drlftredovlsnlng -7 309 -7 620 
Skatter, statsbidrag, finansnetto 7 437 7 445 -311 
ÅRETS RESULTAT 1213 -'175 8 -303 

Av tabellen framgiir all avvikelsen för 1-Jiilso- och sjukviird i jiimförclsc med budget 
Ur -287 mkr och utgÖI' tillsammans mccl delar av Lnndstingsstyrclsen nfistan hela 
den totala avvikelsen fö1· landsti11get. Kostnads11 ivf111 lir foi'tsall h<ig i fÖl'hiillande till 
budget vilket val'it fallet sedan scnai'e delen av 2012. Underskottet beror till stor del 
på alt bemanningen blev mc1· kostsam iin budgeterat Stafett!Ukare har anviints 
framförnllt inom psykiatri och IJl'imärvilrd. Siirskilda i11satsc1· sa111manhä11ga11dc 
med handlingsplan vilrdgarn11li huL· 1ivcn pilvcdmt. Hiilsovals resultat fö1· 2014 Hr 34 
mk1· inom Hälso- och sjukviird och -5 mkl' inom centrnl förvall'ni11g vilket delvis 
beror pit högre koslnaclcr fi.)1· bcsökscrsliltning samt höjd ersHtlning för extern 
provtagning. 

Även nnansförvaltningcn visare en negativ avvikelse i jlimförclsc med budget vilket 
bel'Ol' pi\ ökade pcnsionskost11adcr. 

Hjlilpmcdclsniimndcn Dalarna som är ny Wr i år redovisar ett något sfömc resultat 
än budgeterat. 

Det fö· enligt viir bedömning viktigt alt det långsiktiga arbetet med att anpnssa 
verksamheten till de ekonomiska rnmamn fortsUl1cr inom niimndens verksamheter. 
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Övriga nfönndc1· rcdovism· positiva avvikclsc1· mot budget och de kan diinned 
uppl)'lla sinn finansiella uppgille1·. 

3.1.2. Balw1sk.1·av 
Uedömuing och ialcttngclscr 
Lr111dslingct Dalarna hm· sedan balanskravet infönles i Kommunallagen redovisat 
stom underskott och per ~013-12-31 uppgick nclmnrnlerat underskott att 1itcrsliilla 
lill 803 mk1'. Samlidigt uppgick eget kapital cnligl tirsrndovisningcn llll undo1·skolt 
om 124 min•, skillnaden 679 mki- valde lanclslingsfullmäktigc alt justern i nm•cmbcr. 

Sldilcn till attjustcm balansk1·avsundel'skoltcl' unges som synncl'llga. Vi bcdömc1· att 
förfarandet stl'idc1· mot kommunallagen men alt sanktioner saknas. 

Arets resultat uppgi\r till -175 mkr vilket Higgs lill det underskott om 124 mkr som 
iltcrstår efter bortskrivningen. 
A1· Balanslca·avsrcsultnt (Mkr) .Acku nrnlc1•at 

underskott 
I ' 

2000 -159 

2001 -163 
- -
2002 -162 

-- -
2003 -254 

2004 -5 

-
2005 99 

2006 119 I 

--·-
2007 I 17 

, 

2008 -175 
--· -

2009 -121 

2010 -94 
-- - -

2011 15 
----

2012 -49 
- --- --,_ 

2013 129 
--- -

2014 IG<' Beslut +679 
--- - -

2014 -175 
--- · 

Landstinget Dalarna lever d1irmcd inte upp till I<ommunnllagcns krav om alt 
underskott ett enskilt [u· skall iitcrställas u11dc1· de tre kommnndc iiren. 
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-159 

-322 

-484 
- -

-738 

-743 

-644 

-525 
--
-508 

-
-683 

- - · 
-805 
--
-899 

-884 

-932 

-803 
-

-124 

- -
-299 
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Enligt den flnansplnn som Landstingsl'ullmäktlgc nnlog i novcmbcl' 2014 
buclgctcrns totalt 335 mkl' i övcl'skoll föl' iil'en 2015-2017. Dock prognosticerndcs 
samtidigt ett l'csultat om -62 mkr föl' 2014 vilket visade sig bli -175 mh vaiför 
underskott om 299 mkl' skall l\tel'sliillns enligt bnlanskmvct. 

I finansplanen 2015-2018 anges i\lgUrdel' för ekonomi i balans och iltgHrdsplancns 
fokusomrfldcn ifr Hiilso- och sjukvilrdcn och mcl' ingl\endc en genomlysning nv 
samtliga fyra divisioners effektivitet :mmt produktions- och knpncitctsstyrnlng. 

Vidarn vill de uppn1i effektiva och slahiln hemanningsslrnktm·m· diil' 
sjukvilrdskompctcns i första hand sknll l'iktns mot dh'ckt paticntomhiinderlagnndc. 

3.I.3. God eko1Zomisk. lwshiillni11g 
Hcdlhnning och inlcUngclscr 

Vi hcdömct· den finansiella mftlupplyllelscn som mycket svag. 

Vi bedömer utifrån ilrsrcdovisningcns i\tcrrnpporlcl'ing vcrksnmhct:m1ftlens 
uppl}11lclse som svag. 

Landstingets långsiktiga mfil fö1· en god ekonomisk hushållning 1111its i fyra 
perspckli\': 

Resultat 
Vilken balans 111el/a11 kostnadel' och i11Wkterji'1111s 1111der (fret och 
över tiden? 

Kapacitet 

Risk 

Vilken kapacitctfi1111sffö· att miUa cve11l11e/lajlmmsiella 
su(frit1lwte1· pti lå11(1 sikt? 

Fi1111s det 11cigrafi11c111siella l'iske1· som kan påverka l'CSllltat ocfz 
lwpncitel"? 0 Kontroll 

Vi/lam ko11trollfi1ms 6vcr cleu ekv11omiska lltveckli11!Je11? 

Enligt I<L 8 knp 5§ skall det i budgeten unges miil och l'iktlinjcl' som iit· av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning, blide finansiella mål snml miil föt· vel'ksamhelcn. 
Dessa ska sedan fölJus upp i förvaltningsbel'iiltclscn. 

~1 . i.;3. L Finnnsiclla mål 
I firsrcdo\'isningen görs en Ö\'erskådlig nvstiimning mot landstingets finansiella mf1J 
som faststiillts i budget 2013: 

Flnnnslollt mål, fastsUlllt av fullml111llgo I 
bodömnlng 

Resultatet enligt balanskravet skall vara 011 
överskott på minst 2% av skalle- och 
statsbldragslntäkter. 
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Utfall 2014 Måluppfyllolso,.LS budgot 2014 

Arets resultat uppgår 1111 
-2,3% 

MMot uppnås oj. 
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Soliditeten ska öl<a med minst 3 
procentenheter per år. -8. 
Likviditeten ska fortlöpande vara sådan all 
långsiktig bestående upplåning Inte behöver 
ske. 

Den skattefinansierade verkso111hctens 
nettolnvesterlngar ska 1111100% vara 
självfinansierade sett över en fyraiirsperlocl. 

Arets resultat uppgår Ull Mlilot 11pp11ås ej. 

Likviditeten har försämrats Mölot 11/)/JllDS ej. 
med 133 mkr uppgår till 48 
mkr. I.ån finns fortfarande 
om 200 mkr. 

Sjlllvfinanslerlngsgrnclen har MMot 11pp11lls oj. 
minskat till 26% från 3·1% fg 
är. 

I av fullmiikligc föststiilld Finansplnn ddinicrns rcsultal1111\lct enligt följande: "BU 
mätt pCI cle111w balans (i I' drifr/costll(u/sw1delcm som 1'111wb<il• C1tt sw11Wga löpa11de 
/.:ostnade1· i11/.:lllsiuefi11c111s11ctto rclatel'CI.'> till la11dsti11{Jcts skattei11tii/.:ter oclz 
statsbidl'ag". 

Målupplyllelscn för de Hnnnsiclln mli1011 iir i enlighel med tnbcllc11 ovan mycket 
svag. Inget av målen uppni\s undel' 2014. Vi note1·111· all samtliga mat iil· sfömc vid 
uppföljning 1in föregående iir förutom upplåning som lir oförändrnd. Negativt eget 
kapitnlel och den negativa soliditeten i Landstinget Dalarna visar pi\ ncgnliv 
ulveckling du senaste 1\ren och konstntemt· Landstinget Dnlnrnns svngu ekonomiska 
stiillning inföt· framtiden. 

3. 1.3.2. Mill för \'erksnmhctcn 
I ftrsrcdovisningcn redovisas Landstingel Dnlarnns finansiella miil kopplade till god 
ekonomisk hushållning vilka återfinns i Finansplanen 2014-2017. Nilgon 
motsvurnnclc redovisning för vcrksnmhetsmål finns oj i ill'sredovisningen. DHrcmot 
redovisas uppföljning nv vcrksnmhctsm1\I i särskild bilaga vilken rcdogÖl's för 
nedan. 

3.1.4. Nii111nde1'11C1s rcdovis11i11!J av sina uppdl'ag 
Av KL 3:15 framgår att nfönnclcrnn sim redovisa till fullmlikligc hm· de fullgjort sina 
11ppd1·ng och fullmiiktigc bcslutm· om omfallningen av 1·cclovisningcn och formerna 
för den. 

Bedömning och inkllngclsc1• 
Vi bclWmer alt nämndernas 1·cdovisni11gm· innehiillc1· 1·cdovisning av utfallet av 
f1rets verksamhet i förhfillancle till faststiillcla mål och rikllinjer samt de förcskrifler 
som gällc1· fik verksamheten. Redovisningen hai· förhiiltrnts på senare lir c.Jft del i f\r 
på ett tydligt si\ll frnmgilr de övergl'ipunde mål/uppdrag som fullmiiktige beslutnl 
om fö1· respektive verksamhet. 

I förvnltningsbcrältclsen iilcrfinns respektive nämnds vcrksamhctsbcrliltc]se som 
innefnttm bedömning nv 1111iluppfyllelse1 ekonomisk analys samt beskrivning uv 
viisentllga hiinde]ser under och efter 1·iikc11sknpsftrcL Redovisningen av 
må]uppfyllclscn prcsentems i tabellform med stoppljusmarkcl'ing fö1· att beskriva 
vilka som iir uppfyllda, delvis uppfylldn eller ej uppfyllda. Därefte1· följer en 
korlfnttad heskl'ivning kl'ing arbetet med målen. 
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I biln~a till årsredovisningen Himnns vcl'lrnnmhclcmns fullstiindlga uppföljning nv 
vcrksnmhetsmfllcn. 

Vi hm· I viir bedömning av m1\luppl)11lclscn hc1·iilmat andelen helt uppnådda miil, 
delvis uppnådda snmt ej uppnfiddn milt. 13cdi:imningen hm· sedan gjol'ts utitH\n 
nc<la nståcndc skala som glll· från "mycket suay" llll "myckcJL" god". 

rorn ao~~ e.ts b~dömdo verUsomJtetsmål ör uppfyllda I sin helhe~: 
1wppryll~fsen av verl~samhetsmålen lir enligt årsredovisningen rnycJ<el' eod, 

Om 60-84% av årets bedömda verl<silmhetsmål ilr uppfyllda i sin he-lhet: Uppfyllelsen 
av verksarnhetsmålen är enllct årsredovisningen god. 

Om 30-59% av <irets bedömda verlmunhetsmål ilr uppfyllda I sin helhet: Uppfyllelsen 
av verl<samhetsmålen är enligt årsredovisningen svag. 

n~ ~~m~etsmät at Hf'llflfvlld,i I slo heff~co. 
t.Ml1WtJtlTl!l11lltt ttr etlll~t åflJ1atlo\\\151d1'1{\"1?1t1 myclttr sq 

Vid genomgång nv den milluppfö1Jnl11g som p1·csc11teraH i iii·s1·cdovlHnlngcn 2ot4 har 
vi noterat ntt andelen nv iil'cts m1illa mftl som iir uppfyllda i sin helhet uppgfö· lill 
56% vilket gör alt vi bcdöme1· miiluppfyllelscn som svag. Andelen delvis uppnliddn 
mm uppgår till 35% och andelen oj uppnådda miil 9%. 

Vidnl'c kan vi konstatera all de övcl'gl'ipnndc mfil eller uppdn1g som fullmiiktige hm· 
beslutat om i lnndstingspla ncn för respektive vcl'ksamhct inte iir ulfonnacle på clt 
sålt stl utt de pi\ ett enkelt Hiilt kan följas upp och miitas. Detta visar sig liven genom 
att kopplingen lill de mål som Vcl'ksnmhctema sedan har arbetat fram Inte iit· helt 
tydlig. 

3.1.tp. Granskning nv nämnden för kostsamverkan i Morn 
Vårt revlsionsuppdrag innehåller en siirskild del angående grnnskning av niimnden 
för koslsamvcdmn i l\tlorn. 

Granskningen av nlimndcns r1ikenslrnper hai· utförts som den del i Landstinget 
Dalarna den utgcfr. Under ::?014 hm L1111clsU11gel Dalarna haft fortsatta svål'ighetct· 
att tfppni\ de gnrnnteraclc volymerna som ih· l'aslslagna i Sumve-l'lrnnsavtalet (-10 %). 
1\forn Kommun har under i\i·ct överstigit sina garnnteradc volymct· ( +18%). 

Niimnden uppniit· inte sina fuststiillda mål fö1· 2014. Resultatet av i\rets 
nöjdkundunclc1·sölming uppgick till 80% vilket 1111clcl'stiger niimndcns foststiillda 
mfil om 90%. Den ekonomiskn målslittnlngcn iil• alt inlliktcl' och koslnadcl' minst 
ska balansera vilket ifr uppniltt clfi niimnclen redovisar ett resultat om 0 14 mkr. 

3.I.4.2. Granskning av h,iälp111edclsniimnclcn 
Vått t·cvisionsuppdmg innchållc1· ä\•cn en siit·sldld del angående grnnskning av 
hjälpmcdclsniimndcn. 

Friln lirsskiftct 2014 delndcs LD Hjiilpmedel in i Lvå förvaltningar, Hjälpmcclcl 
Landstinget Dalm·1rn som 11nns under Landslingsslyrelscn samt Hjiilpmcdcl Dalnrna 
som 11nns under Hjälpmcdelsniimndcn som iir gemensam med Hincts kommuner. 

11nv1G 
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Nämndcrua nfn· i stort upp till sina mi\l i enlighet med kö-1111lj111·dcns mål. Tas 
hiinsyn till patientens totala vlintetid uppnås dock inte alltid vårdgal'llnlin. 

3 .2. R i:ittvisancle 1·i.ilccn sk.ap er 
3.2 . .z. Res11ltatriilmi11g 
Bcdilmning och inkttngclsc1· 
Vi bedömer alt rcsultatl'likningen uppl)'llm· I<RL:s krnv och i övl'igl iir upprättad i 
enlighet med god redovisni ngsscd. 

Vi bedömer alt rcsultatrlilmlngcn ger en i allt viiscnlligl l'iitlvisandc bild av årets 
resultat. 

Ncdnn redovisas resullnt1·iikni11gens utfall jiimfört med fö1·egåcndc lil· och budget 
2014. 

Rosultatrtllmlng Budqot2014 Utrall 2014 Utfall 2013 
Verksamhetens Intäkter 1 212 1150 
Jämfl.lrelsestörande Intäkt 99 
Verksamhetens kostnader -7 024 ·8 552 -0 071 
Avskrivningar -205 ·200 -246 
Varlcsnmllotens netto/costmidar -7 309 -7 620 -7068 
Skatteintäkter 5 701 6696 5 556 
Generella statsbidrag 1 783 1 776 1 698 
Finansiella lnläkter 10 21 0 
Finansiella kostnader -57 ·'10 -65 
Jämförelsestörande nnansloll koslnad ·220 
Arets ras11/tat 128 -175 .99 

Arets resultat cml!gt lmlnnslfrnvet · 175 129 

Vi notcrai· alt ökningen nv skatter och slnlshidrng enligt 1·csultatriikningcn lit' Higrn 
(3,0%) lin ökningen nv nellokostnndcn (7181%). Dclla iir en neguliv 11lveck1ing i 
jiimförclse med förcg11cnclc fö· då skaltcinliikter och slatsbiclmg låg högre än 
ncttokost11a<lsulYccklingc11. 

Årets rcsullnt uppgål· till -175 mkr (budgeterat resultat 129 min•), förcgiicnclc iirs 
resultat var clt negativt resultat om -99 mkr, det resultatet lir dock viiscntligt 
påverkncle av jiimförclscslörancle poster. 

Vc1·ksamhctcns intäktc1· hm· öknt med 514% och vcl'ksamhctens koslnadc1· har öknt 
med 610% och avser friimst ökade bcmanningskostnadc1· och koslnadc1· för inhyrd 
personal. 

HHlso- och sjukvården reclovisa1· ett underskott I jiimfiirclsc med budget med -287 
mkr. Samtliga hmso- och sjukvårdens fu11ktionsonuiiclcn rcdovism· negativa 
avvikelsc1'. De negntiva avvikclsema avsc1· friimst ökade personalkostnader till följd 
av bemanningsproblcm under sommaren, höga kostnader fö1· övertid och ökade 
kostnadc1· fö1· inhyrd pcrsonnl. 
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Utfö11ct fö1· Hikcmedel, slafollliiknre och högspccinlisernd vlinl hm· under en följd av 
lir avvikit kraftigt negativt mot budget. Unclc1· 2012 och 2013 hal' dock koslnndcrnn 
för högspccialisernd vi\rd varit Higre i jfönförclse med budget men för 2014 
överstige1· de fttcl'igcn huclgct men 6 mkr. Koslnadc1·1rn föl' stafcttliikaro fortsättcl' 
att öka och avviker mot budget med -51 mkr 2011.1. Liikcmcdelskostnnderna 
överskrider budget med 43 mkr vilket iivcn iil· en ökning med '1:3 mkl- mol 
föregående iir. Vidare notcms att iivcn kostnndcr fik stafctlsj11kskötersko1· överstiger 
budget med 12,4 mkr, t6,8 mki' mol hudgeleradc 4.4 mkr. 

L<ike111cclels!wst1wdcr S nfellWlwrc fWyspeciaUscrncl vård 

Är Ulfoll Budget 1\i· Utföll Ouclget J\1· Utfall Budget 

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

2007 792,6 760 2007 97,2 !)(> 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 to6,4 6J 2010 435,0 388 

.2011 881,3 841 2011 107,0 75 2011 456,3 441 

2012 866 853 2012 124,9 98 201:.! 445,3 467 

2013 835 828 2013 159,8 117 20J~~ 455,5 462 

2014 878 835 2014 192 141 2014 477 471 

.) .. '2.2 . Halm1sriik11i11g 
Bedömning och ialcttngclscr 
VI bedömer alt balnnsriikningcn i allt viisentligt gel' en riitlvisandc bild av lillgångur, 
avsättning, skulder och eget kapital. 

Bnlansd\lmlngcn fö· uppslälld enligt KRL och omfolltu· lillriickliga note1·. Bilagor och 
spccifikationm· finns i tilMickJig omli1ltning. 

Vfö· bedömning iir all lillgiingarna, avsiillningnrna och skulderna existcrn1·, Hr 
fullstiindigt 1·cdovisndc, ditt pel'iocliscracle och hm· viirdcrnls enligt principerna i 
KRL. 

;.;. 2 .2 .1. J\n liiggn i11gstillgi\ngur 
i'vlntcriclln anliiggningslillgfingnl' hm· ökat i jiimförelsc med föl'Cgilcndc 1\r med 102 
mki-. Pägiicnde invcstel'ingal' uppgflr lill 140 mka· vilkct Hr en minskning ijiimförclsc 
med 2013 iil' mc<l 21 mkr. 

Arets investeringar uppgiir till 411 mkr varav ca 177 mkl' avscl' 
fostighelsinvcsterlngm·. Den stöl'sla clclcn (189 mkl') stod lamlstlngssl)'l'clscn för 
fördelat pil ccnlrnl förvaltning 80 mkr, hi\lso~ och sjukvill·d 69 mkr dagkinu·gi 20 
mkr, ambulnnshelikoplcl' 19 mkr och hjiilpmeclcl 1 mkr. Tnvcslcringsvcrbamhetcn 
komme1· alt vara rclnlivl hög även forlsalt då nya pl'ojckt pI't Falu Insal'clt kommer 
att genomföms. 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

oi lo.~C\ S I h q 
BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Bygg herrestöd 

Datum 2015-04-29 Sida 1 (2) 
Dnr LO 13/03395 

Uppdnr 1060 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

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 
strate·giska 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 entreplan och 20 på plan två, 
personal- och grupprum samlas på plan 3. Landstingsfastigheters 
verksamhet fyller entreplanet, plan två med sina 20 kontorsarbetsplatser 
saknar i dagsläget tilltänkt hyresgäst. Ombyggnadsytan är ca 1050 kvm. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

... 
Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

l 
Handläggare 
Ullgren Martin 023-49 00 34 

martin.ullgren@ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 

Fastighetsförvaltningen 

Ekonomi och finansiering 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Datum Dnr 

2015-04-29 LD13/03395 
Sida 

2 (2) 

lnvesteringskostnaden 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 '5 tL atJ Pi -5 I 6· b . 
I DALARNA PROJEKTKALKYL · 

LANDSTINGSF.0.!:TIGMETER Datum: c:::: 15ö310] 

Basuppgifter 
Fastighet: U:ilJ ~ Projektnr: c=:J::587 J 
Byggnad: - - -
Projektbenämning: Va/ha/la Falun, ombyggnad utvärdshuset 

Finansiering/avkastning 
-

Andel Investering (%): 100% Finansieringskostnader !--= 478 
Andel Underhåll (%): 0% Tid (dagar beräknat fr Projstart-lnflyttn] 366 
Kalkylränta (%): 3,25%-

Tider mm Anmärkning 
Projektstart (M-MM): ----:r4-01 Kalkylen avser prisläge (M-MM): I 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 (%) t==l Oförutsett, bygg (%) 

I Index, konsulter(%) Index, bygg (%) 

A=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 avQifter (ByQglov) B 50 50 

SUMMA BYGGHERREKOSTNADER (BH) 950 900 0 1850 0 
Arkitekt (inkl mark) B 2 100 900 0 3000 

-
Konstruktör B 1 400 400 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 2 050 0 6450 0 
Byggnadsentreprenad A 10 641 2 506 0 13 147 
~-

Rörentreprenad A 1 350 150 0 1 500 
-

Luftentreprenad A 1 070 100 0 1170 
_!Sylanläggningar (ingår i WS) 0 0 0 

Kraft och belysningsentr A 2100 250 0 2350 
-

~prinkler 0 0 0 
Sprinkler infraprojekt (del av) 0 0 0 -
Hiss A 470 50 0 520 
Styr, inkl styrel 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 
SUMMABYGGKOSTNADER(~ 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 PROJ EKTKOSTNAD (B+U) 22 816 6 506 0 29322 0 
SUMMA PROJEKTKOSTNAD inkl finans ieringskostnad 29 800 

Nyckeltal 
Bruttoarea (BTA): 1 10591 Kr/m2 BTA: I 27 688 0 
Bruksarea (BRA): Kr/m2 BRA: #DIVISIONIO! ########## 

Projektkalkyl utvärd shuset 2015-03-31 Utgåva 2011-09-20 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

1:i lct5C\ ~ 17 C( 

BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Förvaltningsstöd/analys 

Datum 2015-04-29 Sida 1 (4) 
Dnr LD11/02918 

Uppdnr 1056 

Postadress 
Box 71 2 

791 29 Falun 

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 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

\~ l 
Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Skoog Meta 

Chef Förvaltningsstöd 
meta.skoog@ltdalarna.se 

023-49 03 41 
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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. 
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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 ge-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 ge-väg i 
lämpliga sträckningar. De nu föreslagna sträckningarna är olämpliga av de 
skäl som anges nedan. Sträckningen av bussgatan och ge-vägen måste 
därför diskuteras närmare mellan landstinget och kommunen inför ett avtal 
om markupplåtelse. 

Den föreslagna bussgatan och ge-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 entreområde 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. 
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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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Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa har upprättat ett förslag till detaljplan för 
bostäder i Noret norra. Granskningen pågår från den 13 februari till den 6 mars 2015. 

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. 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 utsil{t. I södra delen 
finns äldre skog, vilctig både för rekreation och för sina naturvärden. Skogen i det här området 
ska sparas i störs ta 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. 

Planen handläggs m ed 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 fmns 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: 
Bullemtredning för väg- och spårtrafik 
Riskbedömning, januari 2015 
Geoteknisk undersökning, 2005 
Geoteknisk undersökning, 2015 
Radonundersökning, 2005 
A tgärdsvalsstudie, 2014 
Planprogram med samrådsredogörelse, 
juni 2013 

Synpunkter på förslaget ska lämnas till Stadsbyggnadsföt-valtningen 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 förslaget ska vara oss tillhanda senast den 6 mars 2015. 

BYGGNADSNÄMNDEN 
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i Mora kommun, Dalarnas län 

PL AN BES K R IVNIN G 

Handlingar 
Planbesk.rivning, 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 

j anua ri 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 samrådsredogörclse, 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. 
Avcn 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 västersluttning ner mo t 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 anslut.1s 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). 
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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 fi'lotta1v ägen och i öster till Hedens industriområde. 

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

Tidigare ställningstagande 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av Riksintresse fo'rfrihijis/ivet F 13, Si!Janso111rådet enligt 3 kap :tvIB och iir 
av lvksintr11sse enligt !vill 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
tuivärden får inte komma till stånd. Väg 45 är av lvksinltl!sse far ko11m11111ikation. 

Tidigare kommunala beslut 
Kommunen köpte år 2004 in 77 ha mark mellan Noret och Vattnäs med avsil{t att planera 
för bostäder. Ar 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 Iditmderlagfo'r stads11tveckli11g. 

översiktsplan 
I översiktplanen, som vann laga kraft 2006, utpekas området mellan Vattnäs och Lasarettet 
viister om väg 45 som ett utbyggnadsområde för bostäder. Norr om detaljplaneområdet 
finns ett vägrese1vat 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 detaljplaneliiggning 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 konununstyrelsen den 25 juni 2013. 

Detaljplaner 
Planområdet är till största delen inte detaljplanelagt men förslaget till detaljplan ska ersätta 
del av S 139, Föt)iag till stadJplan far Lasatl!tfso111rådet i Nore/s i?J1 fastställd den 29 september 
1980 samt del av Dp 248, E1 )·ätt11ing och utvidgning t11J deta/jplc111 far s111åindmt1io1J1rådc vid Heden i 
Norels i?Ji som vann laga kraft den 10 maj 2000. 

Planområdet gränsar till S 87 Fö'rslag till stt1dsplc111 far del av L1st11l!tlso111rådet i 1\!Iora-Norct, som 
fastställdes den 2 april 197 4. 

För att möjliggöra en heWmpterlandningsplats 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 griinsar till nu aktuellt planområde. 

E ndast iindringen för helikopterlandningsplatsen 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 planprogramsamråclet. 

Området är beläget inom Riksintresse farf rihiftslivet, F13 Si!Ja110111rådet sam t vad som utpekas 
som ett Pti111iid 1l!k11Jalio11so111råde, Si!Jm1so1111'ådet, enligt :tvWjöbalken 4 kap 2 §. Detta innebär 
att turismens och det rörliga frilufts livets intressen särskilt ska bevakas och ingrepp som 
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påtagligt kan skada områdets natur- och kultu1värden 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 hushållningsbestämmelserna eller påtagligt skada riksintressena. Planförslaget bedöms 
därför vara förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i IvWjöbalken. Kommunens bedömning är att 
detaljplanen inte medför 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 § miljöbalken behöver därför inte upprättas. 

Förutsättningar och förändringar 
Natur 
Det finns inga dokumenterade naturvärden i området. Området är till största delen skogs
bevtu>et och sluttar från väg 45 i öster (ca + 199 i RH 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 
området. Här finns bl.a. större tallar och granar. Denna skog kommer att stanna i lands
tingets ägo och läggs ut som N~TUR2. Marklov krävs för trädfallning för träd med en 
omkrets större än 40 cm på e.:;fh-cijd av 1 m ovan mark. I gestaltningsprogrammet anges 
vad som ska beaktas vid ansökan om marklov för trädfallning. 

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 diket 
att behöva få en annan utformning. En ny d_ragning av diket ska göras med så lite intrång i 
naturmarken som möjligt. 

Skogen L1ngre norrut är yngre och har mer inslag av björk, asp och sälg. Emellertid finns 
en del äldre träd i området närmast befintliga bostäder i väster. Detta område får använd
ningen NATUR1. Även här krävs marklov för trädfällning för träd med en omkrets större 
än 40 cm på en höjd om 1 m ovan mark. I gestaltningsprogranunet anges vad som ska 
beaktas vid ansökan om marklov för trädfällning. 

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 tomt utan dispens. Strandskyddet kan upphävas i detaljplanelägg
nmg. 

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 Tyrens 2005 en geoteknisk utredning för hela området 
mellan Noret och Vattnäs. Området består av täta moränjordar med ett tunt mulltäcke och 
på sina ställen siltsediment i väster och finsand i öster. Hela området avvattnas västerut via 
bäckar och clilcen. Eftersom jordlagren är täta infiltreras mycket lite eller inget ytvatten. 
Detta innebär att det ställs stora krav på kapacitet hos diken, dräneringar och bäckar, i 
perioder av nederbörd eller snösmältning. Det är av stor vilct 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 neder
bördsmängder. 

2015 gjorde Ramböll 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 rekonunenderas att dräneringsledningar 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 dräneringsledningar rnnt 
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 AMA 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 
Plattgrnndläggningshandboken. 

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 konrn1er att utföras i morän och under grnndvattenytan. 

Schaktarbeten 
Schaktningsproblem kan förekonuna 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 schaktet där igenläggning sker efterhand. 

Radon 
Området klassificeras som normalradonmark vilket innebär att byggnader ska utföras med 
radonskyddande grundläggning. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlänrningar berörs av detaljplanen. Alla fornlämningar, såväl kända som 
okända, är skyddade enligt kulturminneslagens bestänunelser. 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 egenskapsbestänunelser om placering och utformning. Se mer om 
utformningen i gestaltningsprogrnmmet. 

Bostadsbebyggelse i anslutning till huvudstråket 
Bostads bebyggelse öster om huvudgatan (Bi) tillåts ha upp till fyra våningar. Upp till 40 % 
av fastighetsarean 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 norm 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 
fastighctsarean 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 tippförns till max två våningar och max 25 % av fastighetsarean 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.ex. carportar och avfallsutiymmen, men även avfallsut
rymmen på andra platser samt transformatorer, ska utformas för att passa ihop med omgi
vande bebyggelse. 

Parkmark 
Område utlagt som PARK är avsatt för boendes närrekreation men även som översväm
ningsyta 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 vilctig 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. 

Trafikverket och Mora konunun 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
rettsronclellen och kan därefter svänga in till området. Trafik från området som ska söderut 
till Mora använder enklast utfart mot Bergkarlåsvägcn. 

D etaljplan fö r BOSTÄDER I NORET NORRA, DEL AV NORET 1:27 m.n. 
Uppriirmd av SraclsbyggnaclsCörvaltningcn /\fora Orsa 5(14) 



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 snult 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 annat alternativ har varit att anordna en cirkulation vid läget för den tilltänkta Sand
ängsleden och bygga en parallellgata södernt. Det finns emellertid ingen finansiering i nat
ionell plan för Sandängsleden och det kan innebära onödigt kostsamma investeringar. 

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 trafikförsörja nu aktuellt utbyggnadsområde men även 
vidare utveckling av Noret norra. Området 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 
tillkonunande bebyggelseområden norrut generar antagligen lika mycket ytterligare trafik, 
dvs ca 1000-1600 fordon/ dygn. 

Cirkulationen ska även trafikförsörja norra delen av Hedens industriområde. Vid en tra
fikmätning i augusti 2014 var trafiken vid infarten 177 fordon/årsmedelsdygn. En viss 
utökning av industrin i området förväntas och därför kan man anta att även trafiken kom
mer att öka. Eftersom 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 konuner att bilda den nya entrfo till Mora norrifrån och den behöver ges en 
omsorgsfull gestaltning. Se mer i gestaltningsprogrammet. 

Idag är hastigheten 90 km/h på aktuell sträcka av väg 45. Med en cirkulationsplats konuner 
hastigheten att sänkas till 60 km/h. Denna hastighetssänkning innebär viss påverkan på 
framkomligheten och därmed riksintresset för konununilrntion. Kommunens uppfattning 
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 
Trafikmatningen till Lasarettet ligger utanför planområdet men det kan vara vilctigt att be
skriva hur det ser ut idag och vilka förändringar som kan konuna att ske i området, med 
anledning av detaljplanens genomförande och Landstingets planer på omdaning av Lasa
rettsområdct. 
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Trafikmätningar har gjorts på Lasarettsvägen, både före infarten till Lasarettet och längre 
ned på Lasarettsvägen. Innan infarten till Lasarettet är årsmedelclygnstrafiken 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)iög trafikbelastning framför huvudentren där många 
ohlrn trafikslag ska samsas; ambulanser, bussar i linjetrafik; personbilar som hämtar och 
lämnar av resenärer samt gång- och cykeltrafikanter. för att minska trafiken på.infartsgatan 
till lasarettet föreslås att lasarettsparkeringen får sin it1~tjirekt från korsningen mellan 

J!':enna_gata ~ch Lasarett~yii_gen. En liten cir~ul~t!_on föreshls som korsningslösning. Ett 
genomförande kräver samarbete mellan kommunen 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 fums 
många oskyddade trafikanter som behöver passera mellan lasarettsparkeringen och huvud
entren. -~.~:!~.ili,:\llpJ!ltsen f~)'.!t!§ ut från entrfområdet och till den bussgata_sQ.!._nska 
~jp.Q_a Lasa~ettet med N_oret_norra. Istället avser man att anordna cykelparkeringar och 
p-platser för rörelsehindrade i nära anslutning till entren. 

~farten till_JBrkeringsgaraget sker idag från nordväu men eftersom bussgatan kommer att 
ianspråkta den marken behöver infarten flyttas och istället ska infarten ske gen~n.cl

fart från mar~parkeringen . . 

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 gestaltningsprogrammet om gatans utformning. 

Buss gata 
Idag angör bussar i tätortstrafik samt en del bussar i regionaltrafik Lasarettets huvudentre. I 
detaljplanen föreslås att tätortstrafiken leds i en slinga förbi lasarettet, utan att behöva 
stanna alldeles i anslutning till entren, vidare på elen tillkommande bussgatan 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 utformningen i gestaltningsprogranunet. 

Huvudstråket övergår i söder till bussgata men gångbanan och cykelbanan kommer att 
sammanföras och f~tsatta parallellt med bussgatan ner-till lasarettets huvud~ntre. Den 

-största andelen av gång- och cykeltrafikanterpa 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 
:Niora centrum. 

Enklare gångvägar/stigar kan anordnas i naturmarken (NATUR2), tex. från vänclplanen 
på lokalgatan till lasarettsområde";t. Därtill kan en stig anordnas längs med det dagvatten
stråk som leder i öst-västlig riktning, från bostäderna och ner mot Pintorpsvägen. Detta 
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 heWwpterplatta som planerades på parke
ringsgaraget på Lasarettet. Emellertid unde~(_)ks nu alternativa lokaliseringar inom !asa-
~det. -

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 riktvärdena från Natur
vårdsverket för buller vid bostäder. En avstämning med Länsstyrelsen har skett angående 
detta. 

E nligt 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
taljplaneområdet. Aven det område norr om den tilltänkta anslutningen till väg 45 som 
ingick i planprogrammet för Noret norra finns med i utredningen. Bullernivåerna har be
räknats 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 vilket 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 dilce och område för 
uthus, carport och garage. 

Buller från helikopterlandningplats 
En bullerutredning för helikopterplatta 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 vårdbyggnader vid start och landning 
kortvarigt får inomhusnivåer på upp till 65 dB(A) vi.ll{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 - riskha11te1i11g i fJ1sisk pla11C1i11g -Vägled11i11gfa.,·pla11/ägg11i11g intill 
trc111spo11/ederfiirfc1rligt 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 avvilcer 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 1n 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 säkerställs med planbestämmelser i detaljplanen för att be-
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byggelsen ska kunna placeras i området 30-50 m från vägkanten. 

• Vegetati.on - 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 trädrnder 
djup. Buskarna bör varn av storleksordningen 1-2 meter höga. Atgärden 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. 

Egenskapsbestämmclsen 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. 

• Dispositi.on av planområde - Byggnader ska orienteras i riktning från transportled, 
villcet innebär att entreer och utrymningsvägar förläggs i riktning bort från farligtgodsleden. 
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. 

Egenskapsbestämmelsen m2 läggs ut inom Bi-området, med innebörden att entreer ska 
vändas bort från led för farligt gods. Marken kryssmarkeras i ett område om 35-50 m från 
väg 45:s vägkant, viUcet 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 den 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. 

Egenskapsbestämmelsen 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 hasti.ghetsbegrå'nsning- För att minska den föiväntade 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 mellan de två B3-områdena ska vara lägre än 
omgivande bostadsbebyggelse. 
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Magnetfält 
Två kraftledningar leder strax norr om området. Den ena är en 130 kV-ledning och den 
andra är en 50 k:V-ledning. När de har korsat väg 45 viker 50 kV-ledningen av södernt och 
går längs med väg 45 medan 130 kV-ledningen forsätter mot öster. Avståndet mellan plan
gränsen och den närmaste ledningen (50 kV) i norr är ca 40 m. Avståndet mellan bostäder
na och 50 kV-ledningen i öster är ca 70 m. 

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut som anger refe
rensvärden för alh11änhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommende
rade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. 

Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända hälsoeffekter vid expone
ring för magnetfält. De är satta till en femtiondedel 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 
strönunar i kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För magnetfält 
med frekvensen 50 Hz (t.ex. kraftledningar) är referensvärdet 100 µT. Under de största 
kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 - 20 µT. 

Socialstyrelsen utredde 2005 sambandet mellan exponering för elektromagetiska 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 diagranunet nedan) och det bedöms in.te 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 NA WR2- 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 förekonuna 
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 NODAVA (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 pubWrntion 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 förekommer mycket ytvattentransporter och det är högt grundvatten i områ
det behöver cWcen (eventuellt täckta) anordnas på flera ställen i området för att göra mar
ken byggbar. Därför finns områden med 112 inlagda i planen öster om B1 och öster om BJ. 
Båda dessa leds till dike1, där anslutningspunkt meddelas. Markavvattning är vattenverk
samhet som omfattas av särskild tillståndspWct enligt 11 kap. MB. 

Allmän avledning 
Idag leder en tJ.umma under väg 45 dagvatten från Hedens 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 vilka också så småningom får mynna i diket inom NA
T UR2. 

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 B3, läggs ett område, dike1, ut i NATUR1 
för att ta hand om dag- och dränvatten från ovanförliggande tomter. Diket kommer att 
ingå i den allmänna anläggningen till vilken Nodava meddelar ans1utningspunkter. 

Principe1· för fördröjning och infiltration på kvartersmark 
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 ni, minst 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. göras genom skålade be-
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tongplattor som leds ut till gräs-/ grusyta med underliggande stenkista som sedan avleds till 
den allmänna dagvattenanläggningen. 

Dagvatten som inte infiltrerar, tex. vid skyfall, ska ledas till avvattningsstråk, lämpligen 
belägna vid fastighetsgräns, istället för att vattnet översvämmar grannfastigheten. Avvatt
ningsstråket kan utformas som breda, grunda diken (svackdiken), eventuellt med en drän
vattenledning i botten. Vattnet i avvatt:ningsstråken ska ledas till dike1, där en anslutnings
punkt meddelas. 

Dag- och dränvattenstråk i huvudgatan 
Ett dag- och dränvattenstråk föreslås i huvudgatan, där va ttnet leds söder till dikei. Viss 
infiltration bör kunna ske i trädremsan. 

Avvattningsstråket dike1i 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, förutom vissa torra 
sonunarperioder, vilket innebär att det troligen konuner att finnas en permanent vatten
spegel. 

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

Dike vid lasarettsparkeringen 
Idag finns ett dike som börjar vid väg 45 och går runt 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, I-ledens industriområde, dagvatten 
från väg 45 och dagvatten från lasarettets parkering. Då bussgata och ny nedfart till parke~ 
ringsgaraget byggs kommer 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 pa1·keringar ställs vissa krav på rening av dagvattnet innan det leds 
till det allmänna dagvattennätet. För att förhindra att utsläpp av oönskade ämnen (t.ex. olja 
från en läckande bil) rinner direkt från en asfalterad yta och ut i det allmänna 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-/gmsyta 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. Fjärrvärme kan även användas för markvärme, t.ex. 
för att värma upp gång- och cykelvägar, vilket minskar behovet av snöröjning. Det fmns 
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 (u1) 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 avfallsutrymmen 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 utrynune 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
Vl.1dgatan kan sopbilen fortsätta på bussgatan ner mot lasarettet. 

Närmaste återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns vid Tallvägen, på ett 
avstånd om ca 300 m. Ate1vinningscentral finns i Örjastäppan på ett avstånd om ca 5 km 
fågclvägen. 

Stads nät 
Området kan försörjas med stadsnät som leds från Hedens industriområde. Ledningarna 
kan förläggas inom vägområde. 

Administrativa bestämmelser 
Mark.lov krävs för fällning av träd som har en omkrets större än 40 cm på en höjd om 1 m 
över mark. I gcstaltningsprogrammet anges vad som ska beaktas vid ansökan om mark.lov 
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 NJ\TUR2. 

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

Jordkabeln för starkström, som leder snett genom planområdet mellan Pintorp och Heden, 
och dess ledningsrätt behöver flyttas vilket bekostas av Fortum. 

Gemensam11ctsanfäggning behöver bildas inom det södra Bi- området, för tillfartsvägar, 
parkeringar, carportar och avskärande dike/markavvattning. Inom område 132 behöver 
gemensamhctsanläggning bildas för carportar 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. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 

Andrea Andersson 
Planarkitekt 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Landstingsfastigheter Datum 2015-03-03 Sida 1 (2) 
Dnr LD11/02918 

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 ge-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 ge-väg i lämpliga sträckningar. De nu föreslagna sträckningarna är 
olämpliga av de skäl som anges nedan. Sträckningen av bussgatan och ge-vägen 

, _ _..., 
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Landstinget Dalarna 
Landstingsfastigheter 
Box 712 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 

Handläggare 
Meta Skoog 023-490341 

meta.skoog@ltdalarna.se 
791 29 Falun 



Landstinget Dalarna 

Landstingsfastig heter 2015-03-03 Sida 2 (2) 

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 ge-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 entreområde 
annat än efter betydande investeringar till följd av detta planförslag, investeringar 
som landstinget är mycket tveksamt ti ll 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. 

~~rg 
F astighetschef 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

S!lo.tjlli- ~ 18 CL 
BESLUTSUNDERLAG 
Fastighetsnämnden 

Fastighetsförvaltningen 
Förvaltningsstöd/analys 

Datum 2015-04-29 Sida 1 (2) 
Dnr LD15/01128 

Uppdnr 1051 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

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 Pers bo 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. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

I~ 

Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

l 
Handläggare 
Skoog Meta 

Chef Förvaltningsstöd 
meta.skoog@ltdalarna.se 

023-49 03 41 
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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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Uppdnr 1053 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

Budget 2016 

Ordförandens förs lag 
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 lnvesteringsplan 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. 

\ 
Besöks adress 
Vasagatan 27 

Falun 

\ .... 
Kontakt 
023-490610 
landstingsfast.dalarna@ltdalarna 
.se 
Org.nr: 232100-0180 

l 
Handläggare 
Cedergren Mona 023-49 03 34 

Ekonomichef 
mona.cedergren@ltdalarna.se 
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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 
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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 Uämfört 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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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. 
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Landstingsfastigheter Dalarna 

2015 2016 

Prognos Budget 

Awik Rel.tal 
Budget 2016/ I Budget 2016/ 
Budget 2015 Budget 2015 

Fastighetsintäkter I 507 673 518 250 513 0431 523 335 5 085 101°/o l 
Skötsel ! -46 997 -48 700 1 -47 700 1 -48 400 300 99% I 
Media I -51 717 -55 100 -54 200 -54 600 500 99% 
Planerat underhåll -48 495 -47 000 -47 000 -47 000 O 100% I 
Garantihyra i -21 402 -20 400 -20 SOO I ---20 500 -100 100% 
Externt inhyrda lokaler -115 024 -110 600 -112 933 -114 035 -3 435' 103% 
Försäkringar ! -J 1391 -3 500 -3 500

1 -J SOC!_ 0 100% 

Fastighetsskatt l 26 -50 -SO i -100 j -501 200% 
Fastighetskostnader J -286 748 -285 350 -285 8831 -288 135 -2 785 101°/o 
Driftöverskott I 220 925 232 900 .~227160 1 235 2001 2 300 101°/o 
Avskrivningar I -125 656 -135 700 -133 300 . -W JOO -6 600

1 

105% 
Bruttoresultat I 95 269 97 200 93 860 ~2 900j -4 300 96°/o 

Verksamhetsservice netto -31 0 240 0 01 I 
~rvaltningskostnader I -13 960 -161001 -16 400 -is 200' -1 soo· 109% 
Rörelseresultat 81 278 80 500 77 700 74 700 -5 800 93°/o 
Finansiella po~er I -6~ -618001 -59 00~ -56 000 5 800_[ 91% 
Resultat 20 341 18 700 18 700 18 700 0 100°/o 

I Specifikation 
ltastighetsintäkter I 

I I I 
Hyresintäkter interna 461 732 480 630 472 606 487 222 6592 103% 
Hyresintäkter externa 45 941 37 620 40 437 36 113 -- -15071 73% 
[Fastighetsintäkter 

~ 

507 673 518 250 513 043 523 335 5 085 100°/o 

Bilaga 1 

2015-04-09/13:22/G:\Ny mappstruktur\Ekonomi\Budget\2016\Budget 2016 t FN 

~ 
~ 

0 
;;-
~ -/"\ --
V" 



Landstingsfastigheter Dalarna 

I I I I 

I Fastighet I 
Totala 

projektkostn Investerings· 
Distrikt fastlchet belopp futl,het 

I I Totalsumma 2 oss 500 2 085 500 

Vuav extemt {E) finansierade I l 102 000 101 000 

Landstingets fastighetsinve.steringar I I i 1983 500 1 984500 

Investeringar I I 

I Total~! 
Projekt· Projekt· projektkostn Investerings 

Distrikt Fastigt Benämning Projekt status finansiering fastighet! belopp fastighet 
Mcll<irsta Projekt< 100 bB !tom) (tom) INT o' 

LO Hjälpmedel (extern) (tom) FS E 40000 40000 
Prim:irvirdsrehab, externt (tom) (tom) E 6000 6000 

001 Falu lcis, omby för patienthotel! 1636 VBL INT 36000 36000 
Falu las, cmby av sjukhusapotek 1694 F INT 14000 13000 
Falu las om by för Nuklearmed 1671 A 5000 5000 
Falu fas, Labcentr mcdernicerin 1607 A 38000 35000 
Falu I.as, hus OS, 82, tillbyggn för operation (tom) FS INT 360000 360000 
Falu las, hus OS omby labmed etapp 2 (tom) FS INT 19000 18000 
Falu 13s, omby för dagkirurgavd 1635 A 40000 40000 
Falu !as, hus 09, Bl, tillbyggn IVA mm (tom) FS INT 160 000 160000 
Falu las, omby av vårdavd 23,24 I 1660 FS INT 60000 60 000 
Falu fas,. ny ambulansst.iltion 1633 A 49 000 47 000 
Falu las, hus 19, PCB .sanering ener:ieff (tom) FS INT Il 000 8 000 
Falu las, hus 21,. uppgriJd insta llations.sy (tom) F INT 5000 5 000 
Helikopterlandningsplats 1397 F5 INT 45000 45000 
Falu las, utbyte belysning. enercieffektivisering (tom) FS INT 5000 5 000 
Falu las, belysning. cnere;iät.g. 1704 F5 INT 5000 5 000 

028 ValhaHa,. Flickskolan omby 1588 F5 INT 9000 9 000 
Valhalla, Utvärdshuset omby 1587 F INT 23000 16000 

032 Tisken, omby Ungdomsmott•sn 1690 (tom) INT 6000 6 000 
033 Norslund,. omby fl!r prim!rvård 1695 V8l E 100001 10000 
100 Borlänge sjukhus omby MVC/ BVC 1698 VBL E 12000 11 000 
102 Jacobsgä rd~rna ve, omby 1692 VBL INT 480001 4S 000 

Norra Projekt< 100 bB (tom) Mindre (tom) 7000 
Mora Helikopterhangar (tom) VBL E 24000 24 000 

200 Mor;, I.as, hus 3, pi 3 BVC/MHV (tom) F5 INT 2 500 2SOO 
Mora las, hus 3, pi 8 ortoped mot (tom) FS INT 10000 10000 
Mora las, hus 3, pi 3.9 omby mottagn/l<omp cen (tom) FS INT 135 000 135 000 
M ora las, hus S, palliativ v slussfunkt (tom) (tom) INT 6500 6SOO 
M ora las, förstudie NVB 2601 FS INT 5 000 5000 
Mora tas, Ny värdbyggnad 2600 FS INT 400 000 400000 
Mora fas, Endosltopienheten 2500 VBL INT 15 000 14000 
Mora !as, ambulansstation 2464 VBL INT 39 000 36000 
Mora las, lieli!:opterpfatta 2504 F5 INT 15 000 15000 
Mora las, moduler Mora ve 2496 VBL INT 25000 25 000 
Mora las, omby !Mnnokliniltcn 2412 VBL INT 19000 17 000 

746 Sälen ambulans, om/tlllbyggn;:1d 2420 FS E 10000 10 000 
Södra Projekt< 100 bB (tom) M indre (tom) 7000 

300 Ludvika lasarett, hus 1 inflytt psykiatri 3589 VBL INT 11000 9000 
Ludvika lasarett, ny vårde mm 3455 A 50000 41 000 
Ludvika lasarett, spec matt pi 4 om by 3454 V8l INT 12200 11 000 
Ludvika lasarett, nyby bassäng 3583 Mindre INT 20000 20 000 
Ludvika lasarett, nytt Länsarkiv 3492 A 28500 28 500 

400 Avesta bsarett, hus 02 förstudie 1'JVB 3601 F5 INT 200000 200000 
Avesta lasarett, flytt s6mnlab 3491 VBL INT 5000 4 000 
Avesta lasarett, HAB inflyttn hus 11 3419 VBL INT 15 000 13 000 
Avesta lasarett hus 1·4 etapp 5, omby dialys/ du (tom) VBL INT 14000 14 000 
Avesta lasarett slutenvårdavd 3490 VB L INT 28000 28000 
Avesta lasarett, reservkraft stlllverk 3397 FI INT 15000 15 000 

I Avesta laSC1rett, rivning hus 2,6,10 3586 FSI INT 6000 6 000 
Avesta lasarett,flytt VC till plan 01 3584 F51 INT 8000 8 000 

Totalsumma 2138 700 2 oss soo 

Plan för investeringar i fastigheter 1/ 1 

I I 
F1stlehet 

F•stich••I Utrustn/IT: Fastlchet Procnos Utrustn/IT Konstl Fastighet Utrustn/11 Konst Futlch•:I Utrustn/IT Konst Fasti&het Utrustn/ 11 Konst Konst 
Budcet 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019, 2019 2019 

378200 258000 355000 352 oool 392000 321 oool I 
44000 26000 0 01 39000 0 I 

334 200 232000 0 0 355 000 21 600 1590 3520001 14400 1600 353 000 6900 690 327 000 400001 4000 

I I 

I I I I I 

Fastlch••I 

Fastighet 
Fastighet! Utrustn/ IT Konst! Proi nos Utrustn/IT Konst Fasti&het Uttustn/ IT Kons1 Futlchet Ut rustn/ IT Konst Konst Fastighet Utrustn/ IT 

Budget 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 
17000 17000 17000 17 000 17000, 17 000 

2000 20 000 20000 
4 000 

15 000 15000 21 000 3 600 360 

9 000 7 000 6000 
l 000 

18 000 14 000 
3 000 3000 10000 110 000 160 000 

5000 5000 13000 10000 180 
2000 

3000 12000 
30000 30000 6 000 600 

28000 34 000 2000 3000 490 

4 000 4000 
5 000 

2000 35000 10 000 
3000 

I 
1000 ( 1000 8000 900 90 

11000 16000 I 15000 1000 160 

I 
8000 I 
5000 20001 I 9000 
8000 2000 26000 20000 4800 480 
7000 7000 7000 7 000 7000 7 000 

10000 24000 

2 500 I 
10000 10000 1 000 100 I 

3 500 
4 000 4 000 

50000 2000 25000 123000 100000 100000 20000 2000 
5000 1 000 10000 3000 1400 140 

20000 1 000 20000 13000 2000 360 
15 000 1 000 I 14 000 
5000 20000 I 5 000 

15000 1 000 16 000 l 700 170 
15 000 10 000 
7000 7 000 7000 7000 7000 7000 
1000 1000 4000 •OOOI 900 901 

11200 20000 I 
3 000 1000 7000 3 000 1100 110 

20 000 I 
8000 8000 I 

10000 2000 I 8000 60000 110 000 20000 20000 2000 
5 000 4000 I I 
7000 7000' 6000 1300 130 

4 000 10 000 1400 140 
17000 2000 15000 I 11 000 2 800 280 
7000 7000 8000 I 

3000 3 000 
4 000 

378 200 258000 355 0001 21600 1 S90 352 000 14 400 1 600 392 000 6900 690 127 0001 40 000' 4 000 
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