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Plats: Futurum, Landstingshuset, Falun 

Beslutande 
Ingalill Persson (S), Ordförande 
Lena Olsson 0/), 1 :e vice ordförande 
Clas Jacobsson (M), 2:e vice ordförande, ej beslut § 43 
Gunnar Barke (S) 
Elin Noren (S) 
Per-Inge Nyberg (S) 
Kristina Svensson (S) 
Mursal Isa (MP) 
Håkan Frank (M), ej beslut § 43 
Britt-Inger Remning (M) ersätter Gunilla Franklin (M), ej beslut§ 43 
Göran Engström (C) 
Lena Reyier (C) 
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) 
Bo Brännström (FP) ersätter Birgitta Sacredeus (KD) 
Jenny Nordahl (SD) 

Ersättare 
Anna-Lena Andersson (S) 
Camilla Andersson (S) 
Anders Björkman (S) 
Maja Gilbert Westholm M 
Gunilla Spjotgard (M) 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) 
Christina Bröms (C) 
Göte Persson (C) 
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) 

Föredragande 
Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg 
Övriga föredragande framgår av respektive paragraf. 

Politiska sekreterare 
Sofie Eriksson (S) 
Kajsa Fredholm (V) 
Nils Gossas (MP) 
Jenni Sjöblom (M) 
Björn Hammarskjöld (DSP) 
Åsa Nilser (FP) 
Lena Johansson (KD) del av sammanträdet. 
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Lena Johansson (KD) del av sammanträdet. 
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Sekreterare 
Nämndsekreterare Eva Bergfeldt 

Övriga tjänstemäna 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
Kommunikationsstrateg Lena Sterner § 34 A 
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Inledning och protokollsjustering 

§34 Information 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. lnformatiorn:m antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A. Landstingsdirektören informerar 
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg 

Informationen omfattar 
• Genomlysningen - status 

• 24/7 - tillägg 

• Landstingsjämförelse - löner 

• Vårdcentralens dag 23 april 

• lnera AB 
• Regionalt - Uppsala-Örebroregionen 

• Nationella frågor 
Bilaga § 34 A: 1 samt A:2-4 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 

Peter Hansson iJnformerar: 
• Utfall per februari (mars) 2015 

• Status osäkra poster 

• Scenarion och prognos 2015 
• Status genomlysning hälso- och sjukvården 

Bilaga§ 34 B:1 

Ingalill Persson informerar: 
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att varje månad redovisa 

- dagsaktuell ekonomisk situation på basenhetsnivå 
- vad eventuellt underskott beror på 
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- vilka åtgärder som planeras för att åtgärda uppstått underskott 
- vem som är ansvarig verksamhetschef 
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Landstingsdirektören ska även redovisa åtgärder för ekonomi i balans 2015. 

Protokollsanteckning 
Clas Jacobsson (M), Håkan Frank (M), Britt-Inger Remning (M), Lisbeth 
Mörk-Amnelius (DSP) och Bo Brännström (FP) överlämnar en protokolls
anteckning. 
Bilaga § 34 B:2 

Sammanträdet a 'journeras kl 14:20 till kl 15:05 då informationspunkten 
återupptas. 

Anna Cederlöf informerar: 
• Personalpolitiskt handlingsprogram för Landstinget Dalarna 

(LD14/00916) 
Bakgrund: Landstingsstyrelsen har gett landstingsdirektören i 
uppdrag att utreda och presentera ett personalpolitiskt program med 
inriktning 1) högre grundlöner, 2) kompetensutveckling, 3) förbättrade 
och tydligare karriärsutvecklingsmöjligheter samt 4) hälsofrämjande 
arbete och friskvård . (LS 201 4-04-07 § 55) 

Anna Cederlöf har sedan hon tillträdde tjänsten som personaldirektör 
i juni 2014 -tillsammans med övriga medarbetare inom HR-enheten 
- arbetat med att lägga grunden till ett personalpolitiskt handlings
program. Hon redovisar det arbete som bedrivits: 
Uppdraget, processen, planen för fortsättningen - nästa steg?! 
Bilaga§ 34 B:3 

• Rabatterat busskort för landstingsanställda 
Anställda inom Landstinget Dalarna har möjlighet att köpa ett årskort 
hos Dalatrafik till ett förmånligt pris. Erbjudandet gäller för den som är 
tillsvidareanställd eller som är anställd under minst ett år. 

• Löneöversyn 
Löneöversynen är klar. De nya lönerna betalas ut med april-lönen. 

• Utbildning sjuksköterskor 
Ansökningstiden har gått ut. 74 sökande. lntervjuprocessen har 
påbörjats. 
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C. Fördelning av kostnader för kollektivtrafiken 
Landstingsråd Gunnar Barke 
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Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att återremittera ärendet om 
"Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för 
att avvakta Region Dalarnas vidare hantering av ärendet. (LD14/01363) 
Region Dalarna beslutade 17 december att uppdragstiden förlängs för 
arbetsgruppen ang kostnadsfördelning av kollektivtrafiken för att efter beslut 
i samtliga fullmäktigeförsamlingar kunna träda i kraft 1 januari 2017. 

Diskussioner pågår kring fördelningen av kostnader för kollektivtrafiken. 

Sveriges Kommuner och Landsting har kontaktats för en bedömning . 
Enligt Germund Persson (SKL, Avdelningen för Juridik) är det regeln om 
60/40-fördelning som ska tillämpas dvs huvudprincipen, eftersom 
förbundsordningen inte anvisar någon annan fördelningsprincip än 
huvudprincipen. Det innebär att Landstinget Dalarnas andel är 40 (%). 
Bilaga § 34 8:4 

Ett nytt beslut måste därför tas, då tidigare beslut är baserat på felaktiga 
grunder. Det är önskvärt att processen påskyndas, men även att vi kan 
uppnå en långsiktig lösning . I de diskussioner som förs med företrädare för 
landstinget, Region Dalarna och kommunerna finns en tydlig vilja att komma 
överens. 
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§35 Anmälan av delegeringsbeslut 

Landstingsstyrelsens beslut. 
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. 

A) Ordföranden/vice ordföranden 
Bilaga§ 35 A 

B) Förvaltningschef 
Bilaga§ 35 B 

C) övriga chefer 
Bilaga§ 35 C 

§36 Övriga anmälningsärenden 

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

Bilaga§ 36 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§37 Bokslut och årsredovisning 2014 
Diarienummer LD14/03413 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,2 Mkr och överförs till 2015 
2. Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till 

-11,8 Mkr och överförs till 2015 
3. Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till -0,6 Mkr och överförs till 

2015 
4. Årsredovisningen 2014, enligt bilaga b), och uppdrag och 

måluppfyllelse 2014, enligt bilaga c), godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Arets resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -175 Mkr. Det 
budgeterade resultatet var ett överskott på 128 Mkr. Resultatet 2014 
innebär att det ackumulerade underskott, som enligt balanskravet skall 
återställas före utgången av 2017, uppgår till -299 mkr. 

I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som 
landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen och 
finansplanen har uppnåtts. De finansiella målen uppfylls inte 2014. Av 59 
angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 51 helt eller delvis. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 37 A 
b) Årsredovisning 2014. Bilaga§ 37 B 
c) Bilaga till årsredovisning; Uppdrag och måluppfyllelse 2014. 

Bilaga§ 37 C 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. 
Bilaga§ 37 D 

Yrkanden 
Gunnar Barke (S) och Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Ett särskilt yttrande överlämnas från Clas Jacobsson (M), Håkan Frank (M), 
Britt-Inger Remning (M), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) och Bo Brännström 
(FP). 
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En protokollsanteckning överlämnas från Lena Reyier (C) och Göran 
Engström (C) samt ersättarna Christina Bräms (C) och Göte Persson (C) 
som inte tjänstgör. 
Bilaga§ 37 F 

§38 Namnbyte för geimensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet 

Diarienummer LD15/00687 

Landstingsstyrels;ens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Namnet för den gemensamma nämnden för språktolkförmedlings

verksamhet ändras till "Språktolknämnden i Dalarna". 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet föreslår 
Kommunfullmäktige respektive Landstingsfullmäktige att namnet på 
gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet ändras till 
"Språktolknämnden i Dalarna". 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 38 A 
b) Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för språktolkförmedlings 

verksamhet 2015-02-16 § 5. Bilaga§ 38 B 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

§39 Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna 

Diarienummer LD15/00688 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Den gemensamma nämnden utökas med fler medlemmar. 
2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun , 

Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 
kommun, Mora kommun , Orsa kommun, Smedjebackens kommun 
samt Säters kommun . 

3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga b)/bilaga 1 
godkänns. 

4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga b)/bilaga 2 med 
underbilagor 2a och 2b, godkänns. 
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5. Föreliggande budget för den gemensamma nämnden godkänns enligt 
bilaga b)/bilaga 3. 

6. Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr. o m 
2015-06-01. 

7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar liktydiga 
beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna och Borlänge kommun bildade 2013 en gemensam 
nämnd för språktolkverksamhet. Borlänge kommuns tolkförmedling är 
utförare av verksamheten. Den gemensamma nämnden har möjliggjort ett 
långsiktigt arbete där kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till 
språktolkar är viktiga syften. 

Ytterligare åtta kommuner önskar bli medlemmar i nämnden vilket kräver 
beslut av landstingsfullmäktige. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 39 A 
b) Sammanträdesprotokoll från språktolknämnden i Dalarna dat 2015-02-16 

(Dnr 2015/214) inklusive bilagor. Bilaga§ 39 B 

§40 Sammanträdesplan 2016 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott 
Diarienummer LD15/00818 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2016 den 29 februari, 

25 april, 13·-14 juni, 26 september och 21-22 november. 

Landstingsstyrelsen beslutar för egen del: 
2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2016 den 15 februari, 

11 april, 30 maj, 12 september och 7 november. 
3. Arbetsutskottet sammanträder under 2016 den 1 februari, 21 mars, 

16 maj, 29 augusti och 24 oktober. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplanen för 2016 för landstingsfullmäktige, 
landstingsstyrelsen och arbetsutskottet utgår från Kommunallagen, 
fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på 
lämpligt sätt. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 40 A 
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§41 Avgift för rekreationsvistelse 2015 
Diarienummer LD15/00904 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Avgifterna för rekreationsvistelse 2015 fastställs enligt bilaga b). 

Sammanfattning av ärendet 
Gästavgiften för en veckas rekreationsvistelse i Tandådalen säsongen 2015 
höjs med 100 kr för alla. Gästavgift tas ut för hel temavecka, över tre dygn 
eller kortare vistelse, ett till tre dygn. Avbokningsavgiften förblir oförändrad. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 41 A 
b) Gästavgift för rekreationsvistelse 2015. Bilaga§ 41 B 

§42 Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB 
Diarienummer LD15/00408 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Bolagsordningen för Älvdalens utbildningscentrum 7 § ändras, enligt 

bilaga b), vilket innebär att räkenskapsåret ska vara 1 juli - 30 juni. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid ordinarie bolagsstämma i Älvdalens Utbildningscentrum AB 2015-01-16 
beslutades enligt styrelsens förslag att ändra räkenskapsåret till att omfatta 
1 n -30/6, se 13 § stämmoprotokollet. 
Brytningen av räkenskapsåret vid halvårsskifte följer elevpengen som 
kommunerna betalar för sina elever i utbildning. 
Landstingsstyrelsen har ingen erinran mot förslaget att ändra tidsperiod för 
bolagets räkenskapsår. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 42 A 
b) Ändrad bolagsordning. Bilaga§ 42 B 
c) Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2015-01-16. Bilaga§ 42 C 
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§43 Svar på motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela 
Dalarna 
Diarienummer LD14/02731 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Reyier (C) yrkar i en motion att ta fram en strategi för att öka stödet 
och utveckla familjecentraler i länets alla kommuner. 

Landstinget Dalarna har ambitionen att medverka till att familjecentraler ska 
införas i länets alla kommuner. För närvarande finns familjecentraler i 
Avesta, Falun, Gagnef, Hedemora och Ludvika. Familjecentralen inkluderar 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Den öppna 
förskolan eller den sammanhållna verksamheten är inte obligatorisk, vilket 
gör att den lätt kan omprövas och då hotas av resursbrist. 

Samtalsmottagningar för barn och unga tar emot patienter i 13 av länets 
kommuner. I Malung/Sälen och Vansbro pågår förberedelser. 
Ett förslag till strategi för landstingets medverkan i familjecentraler lämnas 
till landstingsstyrelsen under 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 43 A 
b) Motionen. Bilaga§ 43 B 

Yrkanden 
Clas Jacobsson (M) yrkar först avslag till motionen, men tar sedan tillbaka 
sitt avslagsyrkande. 

Lena Reyier (C) yrkar med instämmande av Kristina Svensson (S) och Bo 
Brännström (FP) bifall till motionen. 

Protokollsanteckning 
Clas Jacobsson (M), Håkan Frank (M) och Britt-Inger Remning (M) deltar 
inte i beslutet. 
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§44 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag 
med självtest! 
Diarienummer LD 14/02648 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Reyier (C) yrkar i en motion att kostnader och konsekvenser för 
införande av en kostnadsfri eller subventionerad bärbar provtagnings
utrustning för mätning i hemmet för patienter med blodförtunnande 
läkemedel undersöks. 

Behandlingen av blodproppar och förebyggande behandling för att förhindra 
blodproppar t.ex. vid förmaksflimmer har skett med medicinen Waran. Det 
har krävt regelbundna kontroller med provtagningar. Idag finns nya 
läkemedel och självtester. 

Landstinget bör utreda om självtester för patienter med blodförtunnande 
läkemedel är lämpligt ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 44 A 
b) Motionen. Bila!~a § 44 B 

Yrkanden 
Lena Reyier (C) och Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till motionen. 

§45 Svar på motion 'från Lena Reyier (C): Lägg större tyngd på 
personalfrågorna! 
Diarienummer LD14/03427 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 
2. Landstingsstyrelsens arbetsutskott ska fr.o.m. 2015-07-01 tillika vara 

personalutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Reyier (C) har i en motion föreslagit att landstingsstyrelsens 
arbetsutskott övertar personalfrågorna och även blir ett personalutskott. 
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Landstingsfullmäktige beslutade§ 61/14 att fr.o.m. 2014-11-10 inrätta ett 
personalorgan, i form av ett nytt utskott eller inom ramen för 
landstingsstyrelsens presidium. 

Arbetsutskottet bör tillika utgöra personalutskott fr.o.m. 2015-07-01. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 45 A 
b) Motionen. Bilaga§ 45 B 

Yrkande 
Lena Reyier (C) yrkar bifall till motionen. 

§46 Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: "Öppna 
barnmorskeledd förlossning i Mora" 
Diarienummer LD14/01771 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionens svar utgör den i motionen föreslagna utredningen. 
2. Motionen är med vad som anförts bifallen. 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen "Öppna barnmorskeledd förlossning i Mora" från Jan Wiklund (M) 
med flera föreslås att Landstinget Dalarna skall utreda möjligheterna att 
öppna en barnmorskeledd förlossningsklinik i Mora. 

En barnmorskeledd förlossningsavdelning i Mora uppfyller inte kriterierna för 
en medicinsk säker förlossningsvård, vilket kräver kontinuerlig tillgång till 
förlossningsläkare, narkosläkare och barnläkare. Socialstyrelsen har inte 
godkänt förlossningsenheter, där det inte finns omedelbar tillgång till denna 
medicinska expertis. Bland Dalarnas gynekologer och barnläkare råder 
konsensus att det inte är medicinskt säkert att utifrån aktuella förutsättningar 
bedriva förlossningsverksamhet i Mora. Den svåra rekryteringssituationen 
för barnmorskor och förlossningsläkare, begränsar starkt möjligheterna att 
öppna en förlossningsavdelning i Mora. Systematiska Cochrane-rapporter 
av all tillgänglig medicinsk litteratur visar att det saknas medicinsk evidens 
för att det är medicinskt säkert med barnmorskeledda förlossningskliniker. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 46 A 
b) Motion. Bilaga§ 46 A 
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§47 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans 
Diarienummer LD15/01187 

Ordförandens förslag 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
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1. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans beviljas rätt att utnyttja 
optionen i upphandlingsavtalet för ambulanshelikoptrar och anskaffa 
en reservhelikopter till kommunalförbundet. 

2. Svensk Luftambulans beviljas rätt att uppta lån för att finansiera 
investeringen med borgensåtagande från landstinget Dalarna 

3. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att teckna ett samverkansavtal 
med övriga medlemmar i kommunalförbundet, där det framgår vem 
som bär ansvaret för finansieringen och hur kostnaderna fördelas 
mellan medlemmarna. Det ska också framgå hur hanteringen av 
tillgångar och skulder ska hanteras vid en likvidation och upplösning 
av kommunalförbundet. 

4. Tillkommande kostnaderna 2015 för reservhelikoptern finansieras 
genom tidigare beslutat anslag till helikopterverksamheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har två helikoptrar i drift under 
2015 och från kommande årsskifte utökas detta med en helikopter i 
Dalarna. Den upphandling som är gjord omfattar, förutom de två helikoptrar 
som redan är beställda, option på ytterligare åtta helikoptrar. 

Helikoptrarna kräver regelbundet underhåll, vilket medför viss stilleståndstid. 
En reservhelikopter ökar tillgängligheten samt ger även möjligheter till 
effektivisering av reservdelshantering och underhåll. Den kommer också att 
förbättra möjligheten att genomföra utbildningar utan påverkan på den 
operativa verksamheten. Den kan även användas för ordinarie verksamhet, 
vid speciella tillfäilen. 

Kommunalförbundet äger inte rätt att uppta lån och upphandla en 
reservhelikopter utan medlemmarnas godkännande. Beslutet behöver 
därför underställas respektive medlems fullmäktige. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 47 

Yrkanden och beslutsgång 
Lena Reyier (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Clas Jacobsson (M) och Bo Brännström (FP) yrkar avslag till förslag till 
beslut. 
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Ordförande Ingalill Persson ställer proposition på Lena Reyiers bifalls
yrkande mot Clas Jacobssons och Bo Brännströms avslagsyrkande och 
finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslag till beslut. 

Reservation 
Clas Jacobsson (M), Britt-Inger Remning (M), Håkan Frank (M), Lisbeth 
Mörk-Amnelius (DSP) och Bo Brännström (FP) reserverar sig mot beslutet. 
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Landstingsstyre/sens Beslutsärenden 

§48 Verksamhetsberättelse 2014 Central förvaltning 
Diarienummer LD15/00610 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Verksamhetsberättelse 2014 för Central förvaltning fastställs. 

Sammanfattning a1v ärendet 
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I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, 
viktiga händelser under året samt en utblick mot 2015. Ekonomi- och 
personaluppgifter redovisas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 48 A 
b) Verksamhetsberättelse 2014 för Central förvaltning. Bilaga§ 48 B 

§49 Verksamhetsberättelse 2014 Hälso-och sjukvård 
Diarienummer LD15/00611 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvården fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, 
arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot 2015. 
Ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut redovisas. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 49 A 
b) Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvård. Bilaga§ 49 B 

§50 Verksamhetsber·ättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna. 
Diarienummer LD15/00905 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Verksamhetsberättelse 2014 för förvaltning Hjälpmedel Landstinget 

Dalarna fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Från årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två förvaltningar, 
Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Förvaltningarna 
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samverkar för största nytta under namnet LD Hjälpmedel med en 
gemensam förvaltningschef. 

I verksamhetsberättelsen för Hjälpmedel Landstinget Dalarna finns 
ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 50 A 
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b) Verksamhetsberättelse 2014 för förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna. Bilaga § 50 B 

§51 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget 
Dalarna 2014 
Diarienummer LD15/00747 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Uppföljningen av gemensam internkontroll för år 2014 godkänns. 
2. I gemensam interkontrollplan 2015 ska arbetet med att utveckla 

system och metoder för kontrollmoment fullföljas och systematiska 
uppföljningsprocesser utvecklas för hälso och sjukvårdens 
internkontrollarbete. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2014 (Dnr LD14/00240) om de 
internkontrollprocesser som skulle granskas för år 2014. Processerna som 
har kontrollerats är: -

• Fortsatt kontroll av upphandling och avtal 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Verkställighetsbeslut inom personalområdet 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 51 A 
b) lnternkontrollrapport 2014 från resp förvaltning och från HR som 

samordnar den interna kontrollen inom personalområdet. Bilaga § 51 B 

§52 Internkontroll inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde 2014 
Diarienummer LD15/007 46 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Uppföljning av internkontroll 2014 inom landstingsstyrelsens 

verksamhetsområde; förvaltningarna Hälso- och sjukvård och Central 
förvaltning godkänns. 
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Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2014 om de internkontrollprocesser 
som skulle granskas för år 2014. Processerna som har kontrollerats är: 

• Budgetuppföljningsprocessen 
• Attestinstruktioner 
• Upphandling och avtal 
• Uppföljning av revisorernas granskning av attester och beslut inom 

personalområdet 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 52 A 
b) lnternkontrollrapporter 2014. Bilaga§ 52 B 

§53 Patientsäkerhetsberättelse 2014 
Diarienummer LD15/00970 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2014, enligt bilaga b), godkänns. 
2. övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2015 

enligt bilaga b), godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivaren ska årligen, enligt patientsäkerhetslagen, upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för 
att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts. 

I patientsäkerhetsberättelsen redovisas statistik som beskriver utvecklingen 
inom patientsäkerhetsområdet. Den hämtas från landstingets awikelse
hanteringssystem, enkätsvar från verksamhetschefer, Patientnämnden, 
nationella punktprevalensmätningar, IVO (Inspektionen för Vård och 
Omsorg) och LÖF (Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag). 

Övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2015 anges i 
patientsäkerhetsberättelsen för 2014. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 53 A 
b) Landstinget Dalarnas Patientsäkerhetsberättelse för 2014. Bilaga§ 53 B 
c) Patientsäkerhetsöverenskommelse 2014. Bilaga§ 53 C 
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§54 Val av auktorisel!'ad revisor med ersättare i Stiftelserna Musik i Dalarna 
och Länsteatern 
Diarienummer LD15/01129 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Emil Forsling på PriceWaterhouseCoopers väljs som auktoriserad 

revisor i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och LÄNSTEATERN för 
perioden fram till dess att granskningen av verksamhetsåret 2015 är 
avslutad. 

2. Helena Rystedt på PriceWaterhouseCoopers väljs som ersättare för 
auktoriserade revisorn i STIFTELSERNA MUSIK I DALARNA och 
LÄNSTEATERN för perioden fram till dess att granskningen av 
verksamhetsåret 2015 är avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade 15 december 2014 att uppdra åt landstingsstyrelsen 
att utse en auktoriserad revisor med ersättare i Stiftelsen Musik i Dalarna 
och Stiftelsen Länsteatern. 

§55 Överenskommellse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om "t\ortare väntetider i cancervården 2015" 
Diarienummer LD15/00334 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården får i uppdrag att tillse att 

Landstinget Dalarna inför Standardiserade Vårdförlopp enligt 
regeringens satsning på att korta väntetiderna i cancervården. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har för åren 2015-2018 avsatt 2 miljarder för att korta väntetider 
och minska regionala skillnader i cancervården. Arbetet ska framför allt ske 
genom införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) och koordinatorer. I 
arbetet ingår även att tillse att ledtiderna i SVF kan registreras och följas 
upp på ett rationellt sätt. Flertalet av vårdens enheter kommer att 
engageras. Arbetet samordnas lokalt av landstingets cancerråd. Handlings
planen för införandeprocessen är inlämnad till RCC. Ekonomiska medel 
betalas ut när beslutet om införandet är taget i LS. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 55 A 
b) överenskommelsen mellan staten och SKL om "Kortare väntetider i 

cancervården 2015". Bilaga § 55 B 
c) Regeringsbeslut; Uppdrag att utbetala medel. Bilaga § 55 C 
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