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Inledning och protokollsjustering 

§1 Information 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Landstingsdirektören informerar 
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg informerar om: 
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Ambulanshelikopter-för snabbare vård, Mer tid för patienten - senaste 
nytt, Landstingsjämförelse - löner, Ny patientlag 1 januari 2015, 
Regionalt - Uppsala-Örebroregionen, Nationella frågor, Läkemedel 
Hepatit C, Patientsäkerhetsrapporten - SKL och Anmälningsärenden -
klagomål. 
Bilaga§ 1 A 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson och personaldirektör Anna Cederlöf 
Bilaga§ 1 B 

C. Rapport - "Vart tar sjuksköterskorna vägen" 
Utbildningschef Niklas Hermansson 
Bilaga§ 1 C 

D. Insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och sjukvården 
2015 överenskommelse mellan staten och SKL.(LD15/00336) 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Franson 
Bilaga§ 1 D 

E. Atgärdsförslag för att minimera risker för avbrott i elförsörjning och 
telefoni (LD 14/03961) 
Chefläkare Pehr Guldbrand och Niklas Bodin från Landstingsfastigheter 
Bilaga§ 1 E 
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§2 Anmälan av delegeringsbeslut 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Ordföranden/vice ordföranden 
Bilaga 2 A 

B) Förvaltningschef 
Bilaga 2 B 

C) Övriga chefer 
Bilaga 2 C 

§3 Övriga anmälningsärenden 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Anmälda protokoll, skrivelser m m läggs till handlingarna. 

Bilaga§ 3 
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§4 Ombildning av kommunalförbundet Ambulanshelikopter i Värmland
Dalarna 
Diarienummer LO 14/03979 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga d) godkänns. 
2. Västragötalandsregionens medlemskap i kommunalförbundet 

godkänns. 

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättningen att 
fullmäktige beslutar enligt förslag: 
3. Samverkansavtal enligt bilaga e) godkänns. 
4. Landstingsdirektören ges i uppdrag att teckna samverkansavtalet 

samt besluta om eventuella framtida justeringar och kompletteringar 
av avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Västragötalandsregionen har ansökt om att bli medlem i 
kommunalförbundet Ambulanshelikopter Värmland-Dalarna. Regionen står 
själv för inträdeskostnaderna. Nuvarande förbundsordning behöver justeras 
och relationerna mellan medlemmarna och förbundet behöver tydligare 
regleras i ett kompletterande samverkansavtal. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 4 A 
b) Ansökan om medlemskap från Västragötalandsregionen, 

regionfullmäktiges protokoll § 12/15. Bilaga § 4 B 
c) Orienterande tjänsteskrivelse från motsvarande beredningsprocess i 

Landstinget i Värmland. Bilaga§ 4 C 
d) Förslag till reviderad förbundsordning. Bilaga § 4 D 
e) Förslag till kompletterande samverkansavtal mellan förbundet och dess 

medlemmar. Bilaga § 4 E 

Regionsamordnare Gösta Andersson föredrar ärendet. 
Bilaga§ 4 F 

Yrkanden 

Clas Jacobsson (M) yrkar med instämmande av Gunilla Franklin (M), Britt
Inger Remning (M), Birgitta Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius 
(DSP) bifall till förslag till beslut och lämnar ett särskilt yttrande i ärendet
Bilaga § 4 G 
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Gunnar Barke (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
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Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
det särskilda yttrandet. 

§5 Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan 
Diarienummer LD14/03061 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda 

kommuner fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna och kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, 
Sala och Säter har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå 
och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen (TiB) att 
bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. Överenskommelsen 
innebär att kommunerna betalar halva nettokostnaden och landstinget den 
andra halvan. Nettokostnaderna för landstinget beräknas uppgå till 750 000 
kr. 

Tilläggsbeställningen är en försöksverksamhet med syfte att underlätta 
arbetspendling och vardagsresande. Försöket pågår under ett år, från 
tidtabellsskiftet i december 2014 till tidtabellsskiftet i december 2015. 
Möjlighet finns till förlängning ytterligare ett år. Trafiken omfattar en 
dubbeltur mellan Falun och Uppsala (Stockholm) och en enkeltur från 
Stockholm. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 5 A 
b) Förslag till avtal. Bilaga§ 5 B 
c) Sammanträdesprotokoll Region Dalarnas direktion 2014-11-05. Bilaga§ 

5C 
d) Sala kommunstyrelses beslut 2014-10-09. Bilaga§ 5 D 

Yrkanden 

Lena Reyier (C) och Jenny Nordahl (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. 
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Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) deltar inte i beslutet. 

§6 Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
Diarienummer LO 15/00213 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Förslag till reviderad förbundsordning, enligt bilaga b), för Södra 

Dalarnas Samordningsförbund godkänns, under förutsättning att 
övriga förbundsmedlemmar fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Södra Dalarna hemställer om revidering av 
förbundsordningen. Den väsentligaste förändringen är att Säters kommun 
tillkommer som medlem i förbundet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 6 A 
b) Förslag till reviderad förbundsordning för Södra Dalarnas 

Samordningsförbund. Bilaga§ 6 B 

§7 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förse sjukhusen med laddstolpar 
för elbilar 
Diarienummer LD14/02507 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Reyier (C) yrkar i en motion att Landstinget Dalarna ska ta fram en 
plan för hur landstingets vårdinrättningar och arbetsplatser successivt ska 
kunna förses med laddstolpar för elbilar. 

Landstinget Dalarna kommer att kontakta Falu Energi och Vatten AB för att 
utreda möjligheten till installation av snabbladdare för laddning av elbilar vid 
Falu lasarett. Faller detta väl ut finns goda möjligheter att motsvarande 
samarbete genomförs vid andra vårdinrättningar i länet. Nya 
parkeringsriktlinjer som ska ersätta nuvarande parkeringspolicy håller på att 
tas fram och i dessa beskrivs en strategi gällande laddstolpar för elbilar. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 7 A 
b) Motionen. Bilaga§ 7 B 

Yrkanden 

Lena Reyier yrkar bifall till motionen. 
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§8 Svar på motion från Knut C A Scherman (SO): Planering av och 
anskaffande av vårdplatser 
Diarienummer LD14/02161 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Knut C.A. Scherman (SD) har i en motion yrkat att en tillbyggnadsplan 
(eventuellt med hjälp av omflyttningar) för framförallt akutvård och palliativ 
vård, men också övrig vård, tas fram för sjukhusen i Dalarna och att den så 
snart som möjligt sätts i verket, så att behoven täcks och den negativa 
ekonomiska spiralen kan börja hävas. 

När behov av inläggning uppstår skall det finnas rutiner för direktinläggning 
på en s.k. akutgeriatrisk vårdavdelning. Detta arbetssätt håller på att skapas 
med målsättning att alla sjukhus i länet skall kunna erbjuda direktinläggning. 
Dessa rutiner samt de lokalförsörjningsplaner som arbetats fram bedöms 
tillgodose kommande behov av akuta vårdplatser. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 8 A 
b) Motionen. Bilaga§ 8 B 
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1. Detta yttrande enligt bilaga e) utgör Landstinget Dalarnas svar till 
förvaltningsrätten. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Tre personer har överklagat landstingsfullmäktiges budgetbeslut 
2014-11-25, § 127. I den omfattning klagandena yrkar att beslutet om att 
skriva ned landstingets ackumulerade balanskravsunderskott ska upphävas, 
för att det strider mot lag eller annan författning, yrkar landstinget att 
klagomålen ska avvisas. Klagomål på den grund att beslutet inte skulle ha 
tillkommit i laga ordning bestrides. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 9 A 
b) Protokoll LS 141110 - se länk i bilaga 9 E 
c) Protokoll LF 141124-25- se länk i bilaga 9 E 
d) Föreläggande med överklagandena 
e) Yttrande till Förvaltningsrätten. Bilaga § 9 E 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. 

Yrkanden och beslutsgång 

Göran Engström (C), Gunnar Barke (S) och Anders Björkman (S) yrkar bifall 
till förslag till beslut. 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) yrkar att landstingets 
yttrande ska kompletteras med att Landstinget Dalarna välkomnar 
laglighetsprövningen av landstingets budgetbeslut. 

Ordförande Ingalill Persson ställer proposition på Göran Engströms 
bifallsyrkande till i handlingarna utsänt förslag till yttrande mot Clas 
Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla Göran Engströms yrkande. 
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Clas Jacobsson (M) , Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M) , Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (OSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga§ 9 F. 

§10 Verksamhetsplan 2015 för Central förvaltning 
Diarienummer L015/00388 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Verksamhetsplanen för central förvaltning 2015, enligt bi laga b) , 

fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen för central förva ltning 2015 utgår från föregående års 
plan. Endast mindre, mer redaktionella justeringar, är gjorda. Central 
förvaltnings övergripande organisation är oförändrad jämfört med 2014. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag . Bilaga§ 10 A 
b) Verksamhetsplan 2015 för central förvaltning . Bilaga§ 10 B 

Yrkanden 

Clas Jacobsson (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Franklin (M), Britt
Inger Remning (M) , Birgitta Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius 
(OSP), att landstingsstyrelsen ska besluta att uppdra åt landstingsdirektören 
att skyndsamt anpassa kostnaderna för att uppnå de ekonomiska målen. 

Gunnar Barke yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras yrkande eftersom 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen redan beslutat om ett sådant 
uppdrag i ärendena "Budget 2015. Finansplan 2015-2018" i november 2014 
samt att landstingsstyrelsen idag avser att besluta om dels 
"Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården" samt 
"Genomförandeplan för administrativ översyn". 
Gunnar Barke yrkar vidare bifall till förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på Gunnar Barkes bifallsyrkande till majoritetens förslag 
till beslut vilket inkluderar avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med fleras 
kompletteringsyrkande 
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mot Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan. 
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Ordförande ställer proposition på Gunnar Barkes yrkanden mot Clas 
Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla Gunnar Barkes yrkanden. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga § 10 C. 

Protokollsanteckning 

Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
den skriftliga reservationen - bilaga§ 10 C. 

§11 Verksamhetsplan 2015 för Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD15/00174 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Verksamhetsplan 2015 - 2018 för Hjälpmedel Landstinget Dalarna, 

enligt bilaga b), fastställs 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen för Hjälpmedel Landstinget Dalarna utgår från 
föregående års plan samt det uppdrag som finns i Landstingsplanen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 11 A 
b) Verksamhetsplan . Bilaga§ 11 B 

Yrkanden 

Clas Jacobsson (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Franklin (M), Britt
Inger Remning (M), Birgitta Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius 
(DSP), att landstingsstyrelsen ska besluta att uppdra åt landstingsdirektören 
att skyndsamt anpassa kostnaderna för att uppnå de ekonomiska målen. 

Gunnar Barke yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras yrkande eftersom 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen redan beslutat om ett sådant 
uppdrag i ärendena "Budget 2015. Finansplan 2015-2018" i november 2014 
samt att landstingsstyrelsen idag avser att besluta om dels 
"Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården" samt 
"Genomförandeplan för administrativ översyn". 
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Gunnar Barke yrkar vidare, med instämmande av Maja Gilbert Westholm 
(V), bifall till förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på Gunnar Barkes och Maja Gilbert Westholms 
bifallsyrkande till majoritetens förslag till beslut vilket inkluderar 
avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande 
mot Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan. 

Ordförande ställer proposition på Gunnar Barkes och Maja Gilbert 
Westholms yrkanden mot Clas Jacobsson med fleras 
kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla majoritetens förslag. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga § 11 C. 

Protokollsanteckning 

Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
den skriftliga reservationen - bilaga § 11 C. 

§12 Fördelning av budget för Central förvaltning och förvaltning 
Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD14/03777 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Driftbudgetramar per basenhet inom central förvaltning enligt bilaga b) 

fastställs 
2. Driftbudgetramar inom förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna 

enligt bilaga b) fastställs 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade i november 2014 om en total driftbudget 2015 till 
Central förvaltning på 1 730 420 tkr, varav 1 209 030 till Beställarenheten 
för hälsoval. Till Hjälpmedel LO beslutades om en budgetram på 53 940 tkr. 

I budgeten för Central förvaltning ingår krav på besparingar motsvarande 
7,3 mkr varav 3 mkr inom IT-enheten. För Hjälpmedel LD är sparkravet 2,7 
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mkr. Anslaget för kollektivtrafik har utökats med 45 mkr till följd av ökade 
kostnader i samband med nytt avtal för trafiken from halvårsskiftet 2014. 
lnvesteringsbudgeten för central förvaltning uppgår till 42 mkr och för 
Hjälpmedel LO 3 mkr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag . Bilaga§ 12 A 
b) Oriftbudgetramar per basenhet 2015. Bilaga§ 12 B 

Yrkanden 

Clas Jacobsson (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Franklin (M), Britt
Inger Remning (M) , Birgitta Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius 
(OSP), att landstingsstyrelsen ska besluta att uppdra åt landstingsdirektören 
att skyndsamt anpassa kostnaderna för att uppnå de ekonomiska målen . 

Gunnar Barke yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras yrkande eftersom 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen redan beslutat om ett sådant 
uppdrag i ärendena "Budget 2015. Finansplan 2015-2018" i november 2014 
samt att landstingsstyrelsen idag avser att besluta om dels 
"Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården" samt 
"Genomförandeplan för administrativ översyn". 
Gunnar Barke yrkar vidare bifall till förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på Gunnar Barkes bifallsyrkande till majoritetens förslag 
till beslut vilket inkluderar avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med fleras 
kompletteringsyrkande 
mot Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan. 

Ordförande ställer proposition på Gunnar Barkes yrkanden mot Clas 
Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla Gunnar Barkes yrkanden. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M) , Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M) , Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (OSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga § 12 C. 
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Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
den skriftliga reservationen - bilaga§ 12 C. 

§13 Verksamhetsplan 2015 för Hälso-och sjukvården Dalarna 
Diarienummer LD15/00372 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Verksamhetsplan 2015-18 för Hälso- och sjukvården Dalarna, enligt 

bilaga b), fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvården Dalarna 2015-18 utgår från 
föregående års plan. Vissa justeringar och tillägg har dock gjorts. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 13 A 
b) Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvården Dalarna 2015-18. Bilaga§ 

13 B 

Hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Fransen informerar om ärendet. 

Yrkanden 

Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar att i verksamhetsplanen för Hälso- och 
sjukvården Dalarna 2015-18 ska avsnittet om styrkort tas bort i enlighet med 
hälso- och sjukvårdsdirektörens önskemål. 

Ajournering 

Landstingsstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 13.50-13.52. 

Yrkanden, forts 

Sedan förhandlingarna återupptagits yrkar Clas Jacobsson (M), med 
instämmande av Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP), att landstingsstyrelsen 
ska besluta att uppdra åt landstingsdirektören att skyndsamt anpassa 
kostnaderna för att uppnå de ekonomiska målen. 

Gunnar Barke yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras yrkande eftersom 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen redan beslutat om ett sådant 
uppdrag i ärendena "Budget 2015. Finansplan 2015-2018" i november 2014 
samt att landstingsstyrelsen idag avser att besluta om dels 
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"Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården" samt 
"Genomförandeplan för administrativ översyn". 
Gunnar Barke yrkar vidare bifall till förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på sitt eget och Gunnar Barkes bifallsyrkande till 
majoritetens förslag till beslut vilket inkluderar dels att avsnittet om styrkort 
tas bort i verksamhetsplanen samt avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med 
fleras kompletteringsyrkande 
mot Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan. 

Ordförande ställer proposition på sitt eget och Gunnar Barkes yrkanden mot 
Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla majoritetens förslag. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga § 13 C. 

Protokollsanteckning 

Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
den skriftliga reservationen - bilaga§ 13 C. 

§14 Fördelning av budget för hälso-och sjukvården 
Diarienummer LD14/03831 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Driftbudgetramar per division och basenhet inom hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen, enligt bilaga b), fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsfullmäktige beslutade i november 2014 om en total 
driftbudgetram 2015 till hälso- och sjukvården på totalt 5 290 500 tkr. 

Utöver driftbudgetramen räknar hälso- och sjukvården med 1 021 507 tkr i 
intäkter från hälsovalsram, vilken budgeteras inom central förvaltning. 

I bilaga framgår förslag till fördelning av budgetramen till respektive division 
och basenhet inom hälso- och sjukvården. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokoll 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2015-02-16 Sida 18 (32) 

Mot bakgrund av att hälso- och sjukvården visar ett preliminärt resultat på 
-287 mkr 2014, innebär det i princip en ingående budgetmässig obalans 
2015 i motsvarande grad. 

Ett uppdrag har lagts till divisionscheferna att värdera och föreslå en 
verksamhetsplanering 2015 utgående från bemanningsmässiga- och 
ekonomiska förutsättningar som en åtgärd att hantera och påverka den 
budgetmässiga obalansen i ett kort perspektiv. Resultatet av detta kommer 
att framgå i samband med 2015 års första periodrapport. 
I ett längre perspektiv skall pågående genomlysning av hälso- och 
sjukvården, som skall beslutas och sammanfattas i en struktur och 
förändringsplan i samband med fullmäktige juni, utgöra underlag för budget 
och verksamhetsplan 2016-2018 med målet att uppnå en högkvalitativ och 
hållbar hälso- och sjukvård samt en ekonomi i balans. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 14 A 
b) Driftbudgetramar per division och basenhet 2015. Bilaga§ 14 B 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. 
Bilaga 14 C 

Yrkanden 

Clas Jacobsson (M) yrkar, med instämmande av Gunilla Franklin (M), Britt
Inger Remning (M), Birgitta Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius 
(DSP), att landstingsstyrelsen ska besluta att uppdra åt landstingsdirektören 
att skyndsamt anpassa kostnaderna för att uppnå de ekonomiska målen. 

Gunnar Barke yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras yrkande eftersom 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen redan beslutat om ett sådant 
uppdrag i ärendena "Budget 2015. Finansplan 2015-2018" i november 2014 
samt att landstingsstyrelsen idag avser att besluta om dels 
"Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården" samt 
"Genomförandeplan för administrativ översyn''. 
Gunnar Barke yrkar vidare bifall till förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på Gunnar Barkes bifallsyrkande till majoritetens förslag 
till beslut vilket inkluderar avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med fleras 
kompletteringsyrkande 
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Ordförande ställer proposition på Gunnar Barkes yrkanden mot Clas 
Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla Gunnar Barkes yrkanden. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KD) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga§ 14 D. 

§1 5 Genomförandeplan av genomlysning av Hälso- och sjukvården 
Diarienummer LD15/00118 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården, enligt 

beslutsunderlaget, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade i november 2014, inom ramen för beslut om budget 
2015 och finansplan 2015-2018, att uppdra till landstingsstyrelsen att ta 
fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans utifrån framtidsplan, finansplan 
och budget 2015. Den viktigaste delen i åtgärdsplan är en omfattande 
genomlysning av Hälso och sjukvården fyra divisioner, med mål att senast 
till fullmäktige i juni presentera en slutlig plan. I beslutsunderlaget beskrivs 
former och genomförande av genomlysningen, med mål att det ska 
resultera i en struktur och förändringsplan för en hållbar och högkvalitativ 
hälso- och sjukvård i Dalarna, som i sin tur skall utgöra grund till beslut om 
budget- och verksamhetsplan 2016-2018. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag . Bilaga§ 15 A 
b) Protokollsutd rag, LF 2014-11-24-25 § 127 
c) Utredningsplan genomlysning av hälso och sjukvården. Bilaga§ 15 C 
d) Dialogplan genomlysning av hälso och sjukvården. Bilaga§ 15 D 

Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och ekonomidirektör Peter Hansson 
lämnar kompletterande information om ärendet. 
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Clas Jacobsson yrkar att landstingsstyrelsen ska besluta att en extern 
genomlysning görs av verksamhetens organisation, ledning, effektivitet och 
kostnader jämfört med andra landsting (och om möjligt även med andra 
utförare än landsting). Detta för att kvalitetssäkra genomförandeplanerna för 
genomlysningen av hälso- och sjukvården och för administrativ översyn 
inför beslutet - bilaga § 15 E. 

Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta Sacredeus (KO) och 
Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) instämmer i Clas Jacobssons yrkande. 

Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras 
yrkande. 

Kristina Svensson (S), Lena Reyier (C) och Mursal Isa (MP) yrkar bifall till 
förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på ordföranden med fleras bifallsyrkande till majoritetens 
förslag till beslut vilket inkluderar avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med 
fleras kompletteringsyrkande 
mot Clas Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan. 

Ordförande ställer proposition på sitt eget med fleras yrkanden mot Clas 
Jacobsson med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla majoritetens förslag till 
beslut. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga§ 15 F. 

Protokollsanteckning 

Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
reservationen - bilaga § 15 F. 
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1. Genomförandeplan för administrativ översyn, enligt beslutsunderlaget, 
fastställs. 

2. Den administrativa översynen återrapporteras till landstingsstyrelsen 
2015-06-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen gav 2014-11-10 § 101, i samband med fastställande av 
budget 2015, landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en 
genomlysning av all administration i landstinget. 
Syftet med en ny administrativ översyn är att mot bakgrund av den tidigare 
genomförda administrativa översynen, åren 2010-2011, följa upp dess 
nyttoeffekter utgående från ett antal frågeställningar. 

Översynen slutrapporteras till landstingsstyrelsen i juni 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 16 A 
b) Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2014-11-10 § 101 

Yrkanden 

Clas Jacobsson yrkar att landstingsstyrelsen ska besluta att en extern 
genomlysning görs av verksamhetens organisation, ledning, effektivitet och 
kostnader jämfört med andra landsting (och om möjligt även med andra 
utförare än landsting). Detta för att kvalitetssäkra genomförandeplanerna för 
genomlysningen av hälso- och sjukvården och för administrativ översyn 
inför beslutet - bilaga § 16 B. 

Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta Sacredeus (KD) och 
Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) instämmer i Clas Jacobssons yrkande. 

Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar avslag på Clas Jacobsson med fleras 
yrkande. 
Ingalill Persson yrkar vidare bifall till förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande Ingalill Persson föreslår följande propositionsordning som 
landstingsstyrelsen godkänner: 
Proposition ställs på ordförandens bifallsyrkande till majoritetens förslag till 
beslut vilket inkluderar avslagsyrkandet på Clas Jacobsson med fleras 
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Ordförande ställer proposition på sina egna yrkanden mot Clas Jacobsson 
med fleras kompletteringsyrkande enligt ovan 
och finner att landstingsstyrelsen beslutar majoritetens förslag till beslut. 

Reservation 

Clas Jacobsson (M), Gunilla Franklin (M), Britt-Inger Remning (M), Birgitta 
Sacredeus (KO) och Lisbeth Mörk Amnelius (DSP) reserverar sig skriftligt 
mot beslutet - bilaga § 16 C. 

Protokollsanteckning 

Ersättaren Bo Brännström (FP) som inte tjänstgör instämmer i yrkandet och 
reservationen - bilaga § 16 C. 

§17 Förändringar i säkerhetsarbete och säkerhetsanordningar inom 
rättspsykiatrin i Säter 
Diarienummer LD15/00190 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Rättspsykiatriska kliniken indelas i två säkerhetsnivåer, en för särskilt 

vårdkrävande patienter (nivå 2) och en för lägre säkerhet (nivå 3). 
2. En allmän inpasseringskontroll till rättspsykiatriska kliniken i Säter 

införs. 
3. Kostnader för genomförandet av dessa beslut tas inom ramen för 

hälso- och sjukvårdens budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård 
ändrades den 1 oktober 2014, vilket ger vårdgivaren möjligheter att förbättra 
säkerheten vid inpassering till rättspsykiatriska kliniken och öka kontroll av 
patienternas användning av elektronisk utrustning. Förändringen ger även 
möjlighet att differentiera vården utifrån säkerhetsklassificering, med 
utveckling. av vård nivåer och vård processer inom den rättspsykiatriska 
vården. De föreslagna förändringarna kräver en viss ombyggnation av 
portvakten, utökning av säkerhetspersonal och inköp av säker elektronisk 
utrustning till de patienter som är särskilt vårdkrävande. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 17 
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1. Ett årligt miljöpris instiftas i Landstinget Dalarna med start 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarnas miljöpris instiftas för att uppmuntra medarbetare att 
arbeta för en bättre miljö. Vinnarna utses av landstingets miljöråd och 
premieras i samband med Landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 18 A 
b) Information till medarbetare om miljöpris. Bilaga§ 18 B 

§19 Svar på revisorernas granskning av landstingets strategiska 
miljöarbete 
Diarienummer LD14/03667 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Yttrande enligt bilaga c) överlämnas till landstingets revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har granskat huruvida styrelsens övergripande 
strategiska styrning och ledning av Landstinget Dalarnas miljöarbete på 
mest effektivt sätt bidrar till att uppfylla såväl nationella som regionala och 
interna miljömål/uppdrag. Det konkreta miljöarbetet anses ha liten koppling 
till landstingsstyrelsens ledning och prioriteringar. 

För att landstingsstyrelsen ska ta en mer aktiv roll i den övergripande 
strategiska styrningen kommer ett antal förändringar genomföras under 
2015. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 19 A 
b) Revisions rapport 
c) Yttrande. Bilaga § 19 C 

§20 Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar 
Diarienummer LD14/03280 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Svar till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. 
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Landstingets revisorer har under 2014 genomfört en granskning för att 
bedöma om anläggningsredovisningen är ändamålsenlig , om den interna 
kontrollen är tillräcklig och om avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar görs enligt RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning) 
rekommendationer. 

Revisorerna rekommenderar landstinget att anpassa alla avskrivningar till 
RKR:s anvisningar om komponentavskrivning samt revidera gällande 
regelverk och säkerställa efterlevnaden för dessa. 

Fastighetsförvaltningen använder komponentavskrivning sedan flera år 
tillbaka . För övriga investeringar används inte differentierade 
avskrivningstider. Under 2015 kommer, som ett första led i införandet av 
komponentavskrivning för övriga investeringar, att initieras en utredning om 
införande av komponentavskrivning inom MIT-enheten i enlighet med 
RKR:s regelverk. Direktiven för investeringar kommer därefter att anpassas 
och uppdateras. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 20 A 
b) Revisorernas granskningsrapport 
c) Svar till revisorerna . Bilaga§ 20 C 

§21 Svar på revisorernas granskning av landst ingets tillämpning av 
regelverket för meddelar och yttrandefrihet 

Diarienummer LD14/03256 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Svar till revisorerna enligt bilaga c) godkänns 
2. Landstingsdirektören ges i uppdrag att beakta revisorernas 

rekommendationer i granskningsrapporten, bilaga b) 
3. Landstingsdirektören återrapporterar vidtagna åtgärder till 

landstingsstyrelsen senast 2015-09-14 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har granskat landstingets tillämpning av regelverket 
för meddelar- och yttrandefrihet. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om de interna regelverken om meddelar- och yttrandefrihet är 
korrekt utformade utifrån det nationella regelverket och om regelverken 
efterlevs och är kända av landstingets medarbetare. 

Revisorerna anför att landstingets interna regelverk i allt väsentligt är 
korrekta men kan behöva utvecklas i vissa delar då kunskaperna om 
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meddelar-och yttrandefrihet förefaller otillräckliga. Gällande regelsystem 
bedöms dock i huvudsak respekteras. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 21 A 
b) Granskningsrapporten 
c) Svar till revisorerna. Bilaga§ 21 C 

§22 Svar på revisorernas uppföljningsgranskning av sjukgymnastiken 
inom primärvården 
Diarienummer LD14/02924 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Svar till revisorerna enligt bilaga d) godkänns 
2. Resultatet av fördjupad uppföljning av sjukgymnaster enligt Nationella 

taxan samt sjukgymnaster inom Hälsoval ska rapporteras till 
Landstingsstyrelsen 14 september 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
2011 genomförde landstingets revisorer en granskning av sjukgymnastiken 
inom primärvården i Landstinget Dalarna. Granskningen visade på brister i 
styrning, ledning, samordning och uppföljning. Landstingsstyrelsen fattade 
2012-05-28 beslut för att åtgärda bristerna. 2014 genomfördes en 
uppföljningsgranskning av sjukgymnastik inom primärvården. 

Uppföljningsgranskningen visar otillräcklig effekt av genomförda åtgärder. 
Revisorerna påpekar särskilt vikten av fördjupade kontrollaktiviteter för 
sjukgymnaster som verkar inom ramen för Nationella taxan samt att 
sjukgymnastik i landstingets egen regi saknar intern kontroll. 

Utifrån revisorernas uppföljning föreslås fördjupad granskning av 
sjukgymnaster inom Nationella taxan samt sjukgymnaster inom Hälsoval. 
Ansvarsfördelning behöver tydliggöras inom sjukgymnastik mellan 
primärvård och specialistvård. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 22 A 
b) Granskning av sjukgymnastiken inom primärvården LD12/00640 
c) Uppföljningsgranskning av sjukgymnastik inom primärvården 

LD14/02924. 
d) Svar till revisorerna. Bilaga § 22 D 
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§23 Återkoppling på revisorernas uppföljningsgranskning om åtgärder för 
att förhindra ekonomisk brottslighet 
Diarienummer LD14/02923 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Återkopplingen till revisorerna godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har genomfört en uppföljningsgranskning med syfte 
att bedöma om landstingsstyrelsen efter föregående granskning 2010 ökat 
säkerheten och höjt medvetenheten i organisationen avseende risken att 
utsättas för ekonomisk brottslighet. 

Landstinget arbetar regelbundet med att höja säkerheten inom alla 
områden. Utöver åtgärder som framkommer vid riskidentifiering planeras ett 
antal åtgärder att genomföras under 2015-2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 23 
b) Revisorernas uppföljningsgranskning 

§24 Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att 
tillvarata positiva exempel 
Diarienummer LD14/03668 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Återkopplingen till revisorerna godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har granskat landstingsstyrelsens hantering av 
uppdraget i landstingsplanen 2014 att tillvarata positiva exempel. Något 
svar krävs inte men landstingsstyrelsen väljer att återkoppla sina synpunkter 
till revisorerna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 24 
b) Revisorernas granskningsrapport 
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§25 Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedningen Norra 
Dalarna angående familjecentral Mora 
Diarienummer LD14/03568 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Beslutsunderlaget utgör landstingsstyrelsens svar till Hälso- och 

sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsberedningen i Norra Dalarna har gjort en hemställan 
hos Landstingsstyrelsen om uppdrag att tillsammans med Mora Kommun 
fortsätta planeringen av en familjecentral i Mora. 
Landstingsstyrelsen ser positivt på planeringen av en familjecentral i Mora 
under förutsättning att verksamheten ryms i budget och att kommunen ingår 
med de verksamheter som krävs för en familjecentral. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 25 A 
b) Protokollsutdrag, Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna 

2014-10-09 § 54. Bilaga§ 25 B 

§26 Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancer 
Diarienummer LD14/03577 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Uppdragsbeskrivningen enligt bilaga c) fastställs. 
2. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges i uppdrag att 

verkställa intentionerna i uppdragsbeskrivning enligt bilaga c). 
3. 3 miljoner kronor avsätts från statsbidrag, nationell satsning för 

utveckling av cancersjukvården, till förstärkning av cancervården inom 
de i uppdragsbeskrivningen prioriterade områdena. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen antog vid sammanträde 
2014-10-17 en politisk viljeinriktning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancervården baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården 2014. 

Utifrån denna viljeinriktning behövs en uppdragsbeskrivning med 
prioriterade uppdrag och insatser för berörda verksamheter inom hälso- och 
sjukvården i Dalarna. 
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b) Protokoll från beredningsgruppen för kunskapsstyrning daterat 2014-11-
04 

c) Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancervård . Bilaga § 26 C 

§27 Regional cancerplan 2014-2015 
Diarienummer LD15/00108 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Regional cancerplan 2014-2015 för Uppsala-Örebroregionen, enligt 

bilaga c), antas. 
2. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvård ges i uppdrag att utarbeta 

en lokal handlingsplan för Landstinget Dalarna. Handlingsplanen 
redovisas för landstingsstyrelsen senast hösten 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen beslutade 2014-10-17 
att ställa sig bakom RCC Uppsala Örebros Cancerplan 2014-2015 för 
Uppsala-Örebroregionen, och rekommenderar landstingen att anta den. 
Planen innebär ett förändrat synsätt på hur hälso- och sjukvården bör 
bedrivas för att cancervården ska optimeras ur ett patientperspektiv. 

Cancerplanen föreslås konkretiseras i en lokal handlingsplan för 
Landstinget Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 27 A 
b) Protokoll från beredningsgruppen för kunskapsstyrning 2014-12-03 
c) Regional cancerplan 2014-2015. Bilaga§ 27 C 

§28 Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 
2015 
Diarienummer LD14/01804 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. 1 133 000 kr fördelas till handikapporganisationer i länet enligt 

länshandikapprådets förslag i bilaga b) . 

Sammanfattning av ärendet 
Bidrag söks varje år av handikapporganisationer och i år har 40 föreningar 
och organisationer sökt bidrag. Handikappföreningar/organisationer ska för 
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att få bidrag vara anslutna till en riksorganisation som får statligt bidrag samt 
ha verksamhet i flertalet av Dalarnas kommuner. 

Till de handikappföreningar som sökt bidrag föreslår länshandikapprådet 
administrations- och verksamhetsbidrag enligt förslag i bilaga b). 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 28 A 
b) Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2015. 

Bilaga§ 28 B 

§29 Fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och 
ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2015 
Diarienummer LD14/01804 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. 1 019 OOOkr fördelas till idrotts- och ungdomsorganisationer inom 

handikapprörelsen enligt bilaga b). 

Sammanfattning av ärendet 
Bidrag beviljas till en idrottsorganisation inom handikapprörelsen. 

Dalarnas Handikappförbund (DHIF) har sökt bidrag för arbetet med att 
utveckla och göra idrottsaktiviteter tillgängliga samt stödja föreningar så att 
fler personer med funktionsnedsättning blir aktiva idrottsutövare. 

För driften av Liljans Herrgård söker DHIF bidrag. Gården används som 
tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer med 
funktionsnedsättning. 

Ingen ungdomsorganisation har sökt bidrag för 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 29 A 
b) Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och 

ungdomsorganisationer inom Handikapprörelsen 2015. Bilaga § 29 B 

§30 Uppdrag till Kultur- och bildningsnämnden 
Diarienummer LD14/02119 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Kultur- och bildningsnämnden ges i uppdrag att, i samarbete med 

Region Dalarna, revidera den i Landstingsstyrelsens Allmänna Utskott 
2006-02-28 enligt bilaga c) beslutade arbetsgången. 
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2. Kultur- och bildningsnämnden ges i uppdrag att, i samarbete med 
Region Dalarna, arbeta fram prioriteringar inför 2015 och 
Landstingsplan 2016-2019, angående Region Dalarnas beviljade 
utvecklingsmedel. 

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i att utveckla samarbetet mellan Region Dalarna och landstinget 
föreslår Kultur- och bildningsnämnden att landstingsstyrelsen ger Kultur
och bildningsnämnden i uppdrag att, tillsammans med Region Dalarna, 
revidera arbetsgången, beslutad i Landstingsstyrelsens Allmänna Utskott 
2006-02-28, för Regionala utvecklingsmedel samt arbeta fram prioriteringar 
för 2015 och till Landstingsplanen 2016-2019. Ansvaret för uppföljning och 
prioriteringar av de regionala utvecklingsmedlen föreslås överföras från 
Landstingsstyrelsen till Kultur- och bildningsnämnden 
De ekonomiska medlen föreslås ligga kvar inom Landstingsstyrelsens ram. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag . Bilaga§ 30 A 
b) Protokollsutdrag, Kultur- och bildningsnämnden 2014-12-09 § 78 
c) Protokollsutdrag , Landstingsstyrelsens allmänna utskott 2006-02-28 

Bilaga§ 30 C 

§31 Förslag till fördelning av stöd till ideella ideburna organisationer 2015 

Diarienummer LD14/02412 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Medel för LIVI, Lugnets idrottsvetenskapliga institut, överförs till 

Landstingsstyrelsen för vidare utredning. 

Sammanfattning av ärendet 
LIVI (Lugnets ldrottsvetenskapliga Institut) har ansökt om fortsatt bidrag för 
2015 från Kultur- och bildningsnämnden i landstinget. Nämnden ger bidrag 
till ideella ideburna organisationer och bedömer att LIVI inte är en sådan . 
Därför föreslås att de 200 000 kr som avsatts för bidrag till LIVI överförs till 
landstingsstyrelsen för vidare utredning . 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 31 A 
b) Riktlinjer för ideella, ideburna organisationer. Bilaga§ 31 B 
c) Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden 2014-12-09 § 79 
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1. Åsa Nilser (FP) entledigas som ersättare i Länshandikapprådet i 
Dalarnas län fr o m 16 februari 2015. 

2. Mathias Ohlson (FP) väljs som ny ersättare i Länshandikapprådet i 
Dalarnas län, med mandatperiod 2015-02-17--2018-12-31. 

3. Lars Bäcke, SRF, väljs som ny ersättare i Länshandikapprådet i 
Dalarnas län, gruppen synskadade, med mandatperiod 2015-02-17--
2018-12-31. 

Åsa Nilser (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Länshandikapprådet i Dalarnas län 2 december 2014. 
Tidigare ersättare Gun-Britt Jansson, SRF, har avlidit. 

§33 Landstingets Pensionärsråd 
LD14/02829 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Bengt Halldorf, RPG, Barbro Lindroth, SKPF, och Anders Pettersson, 

SPRF, väljs som ledamöter i Landstingets Pensionärsråd, med 
mandatperiod 2015-02-16-- 2018-12-31. 

2. Anita Johansson, RPG, och Solveig Hansson, SKPF, väljs som 
ersättare i Landstingets Pensionärsråd, med mandatperiod 2015-02-
16--2018-12-31. Ersättare för SPRF utses efter årsmötet. 

När Landstingsstyrelsen 2014-11-10 § 121 beslutade om ledamöter och 
ersättare i Landstingets Pensionärsråd saknades nomineringar från RPG, 
SKPF och SPRF. 
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