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Kerstin Lundh (MP), 2:e vice ordförande, deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, 
ersättare Jonas Asenius (MP) 
Anna-Lena Andersson (S) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ingen ersättare 
Fresia Lobos (S) ersätter Camilla Andersson (S) 
Nall Lars-Göran Andersson (S) 
Agneta Andreasson Bäck (S) 
Sören Aspgren (S) 
Gunnar Barke (S) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Mari Rustad 
(S), deltar inte§§ 41-44, § 46 och§ 48, ingen ersättare 
Ivan Eriksson (S) 
Britt-Marie Essell (S) 
Tina Fagerström (S) 
AnnBritt Gri.inewald (S) 
Per Göransson (S) 
Robert Hagström (S) 
Per Helin (S) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ersättare Lars Halvarsson (S) 
Ingemar Hellström (S) 
Irene Hornman (S) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ersättare Kajsa-Lena 
Fagerström (S) 
Inga-Britt Kronnäs (S) §§ 26-33 del av § 34 inte i beslut 
Kajsa-Lena Fagerström (S) ersätter Inga-Britt Kronnäs (S) del av § 34 
beslut och §§ 35-48 
Suzanne Lazar (S) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Leif Berglund 
(S) 
Kent Dahlquist (S) ersätter Liv Lunde Andersson (S) 
Per Morelius (S) 
Elin Noren (S) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Jörgen Noren (S) 
Per-Inge Nyberg (S) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Berndt 
Nygårds (S) 
lilian Palm (S) 
Kjell Persson (S) 
Bigitta Sahlberg (S) §§ 26-33 del av § 34 inte i beslut 
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Anders Taavo (S) ersätter Bigitta Sohlberg (S) del av § 34 beslut och §§ 35-
48 
Jan Stagenmark (S) 
Eva De Marothy (S) ersätter Bertil Ström (S) 
Kristina Svensson (S) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Anders 
Taavo (S) 
Maria Tapper (S) 
Kajsa Fredholm (V) 
Maja Gilbert Westholm (V) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Matts 
Hammarqvist (V) 
David Örnberg (V) ersätter Katrin Lohed Söderman (V) 
Maud Nordfeldt Holmqvist (V) 
Kenneth Petersson (V) 
Cecilia Ronsten (V) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Patrik 
Liljeglöd (V) 
Mursal Isa (MP) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Niklas 
Henriksson (M P) 
Daniel Svedin (MP) 
Anneli Qvicker (M P) 
Ulf Berg (M) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ersättare Gunnel Söderberg 
(M) 
Kjell lsraelsson (M) ersätter Håkan Berggren (M) §§ 26-33 del av § 34 inte i 
beslut 
Linda Kardell-Broman (M) ersätter Håkan Berggren (M) i § 34 beslut och §§ 
35-48 
Ulrik Bergman (M) 
Crister Carlsson (M) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ingen ersättare 
Vanja Ottevall (M) ersätter Stefan J Eriksson (M) 
Håkan Frank (M) §§ 26-31, deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Linda 
Kardell Broman (M), deltar§ 33 och del av § 34 inte i beslut 
Göran Forsen (M) ersätter Håkan Frank i § 34 beslut och §§ 35-48 
Gunilla Franklin (M) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Birgitta 
Hiertner (M) 
Åsa Björklund (M) ersätter Hans Gleimar (M) 
Kjell Gustafsson (M) 
Kerstin Marits (M) 
Anders Bringborn (M) ersätter Britt-Inger Remning (M) 
Mikael Rosen (M) 
Gunilla Spjotgard (M) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ersättare Göran 
Forsen (M) 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ingen 
ersättare 
Vello Oprus (M) 
Owe Ahlinder (C) 
Gunilla Berglund (C) fr o m §§ 34-48, ingen ersättare i §§ 26-33 
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Christina Bröms (C) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Mathias 
Westin (C) 
Göran Engström (C) §§ 26-31, deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare 
Oscar Sjökvist (C), deltar§§ 33-35 
Britt-Marie A Romlin (C) ersätter Göran Engström (C) from§§ 36-48 
Torbjörn Ulriksen (C) ersätter Maria Eriksson (C) from§§ 26-33 del av§ 34 
inte i beslut 
Maria Eriksson (C) del av § 34 beslut samt §§ 35-48 
Pär Kindlund (C) §§ 26-33 del av § 34 inte i beslut 
Torbjörn Ulriksen (C) ersätter Pär Kindlund (C) del av § 34 beslut samt§§ 
35-48 
Göte Persson (C) deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ersättare Per Pettersson 
(C) 
Lena Reyier (C) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Britt-Marie A 
Romlin (C), deltar inte §§ 42-44, § 46 och § 48, ingen ersättare 
Annika Simm-Eriksson (C) 
Agneta Ångsås (C), deltar inte §44, § 46 och § 48, ingen ersättare 
Björn Hammarskjöld (DSP) §§ 26-34 
Gösta Sarholm (DSP) ersätter Björn Hammarskjöld §§ 35-48 
Johnny Larsson (DSP) 
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare 
Gösta Sarholm (DSP) 
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ingen 
ersättare 
Bo Bränn ström (L) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ersättare Anna Eling (L) 
Eva Jonasson (L) 
Svante Parsjö Tegner (L) §§ 26-33 del av § 34 inte i beslut 
Åsa Nilser (L) ersätter Svante Parsjö Tegner del av § 34 beslut och §§ 35-
48 
Katarina Gustavsson (KD) 
Torsten Larsson (KD) §§ 26-34 
Anders Bengtsson (KD) ersätter Torsten Larsson (KD) §§ 35-48 
Birgitta Sacredeus (KD) deltar inte i beslut§ 32 p g a jäv, ersättare Anders 
Bengtsson (KD) 
Stefan Andersson (SD) 
Roger Carlsson (SD) 
Anna Hagwall (-) inte närvarande, ingen ersättare 
Ann-Catrin Löfwenhamn (-)deltar inte i beslut§ 32 pga jäv, ingen ersättare 
Jenny Nordahl (SD) deltar inte i beslut § 32 p g a jäv, ingen ersättare 
Ann-Katrin Krainer (SD) ersätter Benny Rosengren (SD) 
Knut Scherman (SD) 
Madelene Vestin (SD) inte närvarande, ingen ersättare 
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1. Protokollet ska justeras av ordföranden samt ledamöterna Tina 
Fagerström (S) och Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) måndag 8 maj kl 
9.00 i landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 

§27 Parentation 
Ordföranden Bengt Lindström håller en parentation över avlidne ledamoten 
Nils Gossas (MP): 

Sedan fullmäktige senast var samlat har ledamoten Nils Gossas från 
Borlänge avlidit. 

Nils har varit verksam inom landstinget sedan 2006 som ordinarie ledamot i 
landstingsfullmäktige. Bland andra landstingsuppdrag kan nämnas 
ledamotskap Skolnämnden, Älvdalens Utbildningscentrum AB och senast i 
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan 2015 var han också politisk 
sekreterare för Miljöpartiet. 

I sin hemkommun Borlänge var Nils i många år ledamot i 
kommunfullmäktige och hade många styrelseuppdrag. Under sin tid som 
kommunalråd hade Nils bl a ansvaret för integrationsfrågorna. Ett krävande 
och svårt uppdrag som förutsatte ett starkt socialt engagemang. 

Engagemanget i sakfrågorna var något som präglade Nils politiska g.ärning. 
Något som vi fick ta del av även här i fullmäktigesalen. Nils var en flitig 
deltagare i debatterna i fullmäktige. 

Vi hedrar hans minne med en stund i stillhet. 

§28 Information 
Landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke lämnar aktuell information 
om: 

1. Skatteväxling avseende kollektivtrafiken i Dalarna. Skatteväxlingen 
innebär att landstinget ensamt kommer att bära ansvaret för den 
regionala kollektivtrafiken. Detta innebär i sin tur att landstinget också 
ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i Dalarna. När beslut om 
skatteväxling och huvudmannaskapsförändring fattats startar arbetet 
med att bygga upp organisationen för trafik och 
kollektivtrafikmyndigheten inom landstinget Dalarnas organisation. 
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De organisatoriska förändringarna är också kopplade till planering 
inför skapandet av en länsregion i Dalarna. För att en skatteväxling 
ska kunna göras 2018 måste det finnas en ansökan från alla 
kommuner och landstinget senast den 30 september 2017. 
Region Dalarna behandlar förslaget på onsdag 
En särskild nämnd för kollektivtrafiken ska inrättas fr o m 1 oktober 
2017 - beslut vid landstingsfullmäktiges septembersammanträde 

o Regionfrågan. Landstingsstyrelsen beslutade 10 april att remittera 
frågan om Dalarnas kommuner och Region Dalarna tillstyrker att 
Landstinget Dalarna ansöker om att den 1 januari 2019 få överta det 
regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i 
Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige - beslut vid 
landstingsfullmäktiges septembersammanträde 

o Vårändringsbudgeten innebärande bl a tillskott till följande 
verksamheter i Landstinget Dalarna: förlossningsvården, barn- och 
ungdomspsykiatrin och förmånsläkemedel (avtal med SKL). 

o Almedalarna. I år kommer förtroendevalda och tjänstemän från 
Landstinget Dalarna att delta på Gotland 

i rj/TF 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-04-24 

Interpellationer och motioner 

§29 Interpellationer 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Interpellationerna 8-K godkänns. 

Sida 8 (24) 

2. Svar på interpellationerna A-0 och F-K lämnas senare under 
sammanträdet. 
3. Svar på interpellationen E behandlas vid fullmäktiges sammanträde 12-
13 juni. 

A. LD17/00754 
Interpellation från Ulf Berg (M): Felaktiga inköp 

Bilaga§ 29 A 

Fullmäktige beslutade i februari att godkänna interpellationen och att den 
besvaras vid fullmäktiges sammanträde i april. 

8. LD17/00974 
Interpellation från Vello Oprus (M): Hästbergs specialpedagogiska enhet 

Bilaga§ 29 B 
C. LD17/01043 
Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Stabsläge vid Falu lasarett 

Bilaga§ 29 C 

D. LD17/01158 
Interpellation från Ulf Berg (M) om stängningen av ögonmottagningen på 
Avesta lasarett 

Bilaga§ 29 D 

E. LD17/01286 
Interpellation från Svante Parsjö Tegner (L): Hur har vårdplatserna 
påverkats av personalbrist? 

Bilaga§ 29 E 
F. LO 17/01311 
Interpellation från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): Personalen - Det 
värdefullaste vi har 

Bilaga§ 29 F 

G. LD17/01577 
Interpellation från Agneta Ängsås (C): Förbättra telefonkontakten mellan 
medborgarna och landstinget Bilaga § 29 G 
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Interpellation från Birgitta Sacredeus (KO): Förlossningsvårdens kris 
Bi laga§ 29 H 

I. LD17/01606 
Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Situationen inom 
Räddningstjänsten 

Bilaga§ 29 1 
J. LD17/01605 
Interpellation från Göte Persson (C): IVPA, I Väntan På Ambulans 

Bilaga§ 29 J 
K. LD17/01570 
Interpellation från Bo Brännström (L) om helikoptrar hos Svensk 
Luftambulans 

Bilaga§ 29 K 

SIFFRORNA INOM PARENTES HÄNVISAR TILL 
BILAGESIDOR I HANDLINGARNA 

§30 Inkomna motioner fr o m 28 februari 2017 och redovisning av motioner 
som inte är färdigbehandlade 
(Bilaga sid 7-8 och 1 utdelad motion) 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Motionen godkänns. 
2. Redovisningen läggs ti ll handlingarna. 

A.LD17/01627 
Motion från Bo Brännström (L): Tillit och frirum för våra anställda inom 
Landstinget Dalarna 

Fullmäktiges presidium föreslår att motionen godkänns. 

B. Motioner lämnade till landstingets kansli men .ännu ej färdigbehandlade 
av fullmäktige 

Yttrande 
Bo Brännström informerar om sin motion. 
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1. Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. 

A. LD17/00359 
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2017-02-08 

Protokollen finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på 
Region Dalarnas hemsida www.regiondalarna.se 
<http://www.regiondalarna.se> 

B. LD17/01491 
Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk 
Luftambulans 2017-02-22 

C. LD17/00804 
Länsstyrelsens beslut 28 februari 2017 att ny ersättare efter Anders 
Bondensson (KO) blir llona Nyland (KO) fr o m 22 februari 2017 t o m 14 
oktober 2018. 

D. LD17/00930 
Bokslut 2016 för revisorerna i Landstinget Dalarna 

E. LD17/01032 
Granskning av en patientgrupp i kläm 

F. LD17/00934 
Länsstyrelsens beslut 9 mars 2017 att ny ersättare efter Maria-Anna Kövesi 
(MP) blir Jan Lindholm (MP) fr o m 2 mars 2017 t o m 14 oktober 2018. 

G. LD17/01611 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2016 

H. LD17/01613 
Granskning av landstingsstyrelsens budgetstyrning 

I. LD17/01293 
Länsstyrelsens beslut 18 april 2017 att ny ledamot efter Nils Gossas (MP) 
blir Anneli Qvicker (MP) fr o m 24 mars 2017 t o m 14 oktober 2018. 
Ersättare blir Henrik Öhrn (MP) och Jan Lindholm (MP) fr o m 24 mars 
2017 tom 14 oktober 2018. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

PROTOKOLL 
Landstingsfullmäktige 

2017-04-24 

Landstingets revisionsberättelse 

Sida 11 (24) 

§32 Landstingets revisionsberättelse för 2016, revisorernas redogörelse 
för 2016 samt granskning av årsredovisning 2016 
(Bilaga sid i 1-16 i utskick 2 och bilagorna A, B och C till § har delats ut till 
ledamöterna vid dagens sammanträde och tidigare mailats ut till 
fullmäktiges gruppledare och politiska sekreterare) 
Dnr LD17/01546 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt 

ledamöterna i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 
2016 års verksamhet. 

Landstingets förtroendevalda revisorer Carl-Erik Nyström (C), Thomas 
Ylven M, Birgitta Örjas (S) och Sören Bertilsson (S) överlämnar 
revisionsberättelse 10 april 2017 med ställningstagande: 
"Vi riktar mycket allvarlig kritik mot landstingsstyrelsen för bristande 
styrning, ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot 
landstingsfullmäktiges budgetbeslut. 
Vi tillstyrker dock att styrelsen, övriga nämnder och gemensamma nämnder 
samt de enskilda ledamöterna i dessa beviljas ansvarsfrihet. 
Vi tillstyrker också att landstingets årsredovisning godkänns." 

Carl-Erik Nyström (C), ordförande för Landstingets revisorer, föredrar 
revisionsberättelse för år 2016 och revisorernas redogörelse för 2016. 

Landstingets förtroendevalda revisor Ann-Britt Asebol (M) informerar om sitt 
ställningstagande i revisionsberättelsen: 
"Jag riktar en anmärkning mot landstingsstyrelsen för bristande styrning, 
ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot landstingsfullmäktiges 
budgetbeslut. 
Jag tillstyrker dock att styrelsen, övriga nämnder och gemensamma 
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa beviljas ansvarsfrihet. 
Jag tillstyrker också att landstingets årsredovisning godkänns." 

Landstingsstyrelsen behandlade 10 april i § 45 "Förklaring med anledning 
av Landstingets revisionsberättelse för år 2016" varvid beslutades: 
1. Ställa sig bakom och överlämna förklaring, enligt bilaga c)*, över 
revisionsberättelsen 2016 till fullmäktiges presidium. 
2. De ledamöter som slutat i Landstingsstyrelsen under 2016: Ingalill 
Persson (S), Lena Olsson M och Gunilla Franklin (M), kommer att ges 
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möjlighet att kommentera Landstingsstyrelsens förklaring med anledning av 
revisionsberättelsen 2016. 

*Bilaga till Landstingsstyrelsens § 45 

Av de ledamöter som slutat i Landstingsstyrelsen under 2016 (se ovan) har 
Ingalill Persson (S) lämnat kommentar till Landstingsstyrelsens förklaring 
med anledning av revisionsberättelsen 2016. 

Bilaga§ 32 A 

Landstingsfullmäktiges ordförande Bengt Lindström (S) och 2:e vice 
ordförande Kerstin Lundh (MP) lämnar förslag till beslut och motivering: 

Bilaga§ 32 B 

Bengt Lindströms och Kerstin Lundhs bedömning är att det visserligen finns 
fog till kritik mot landstingsstyrelsen av de skäl som revisorerna åberopar 
men att kritiken inte är så allvarlig att landstingsfullmäktige bör rikta 
anmärkning mot landstingsstyrelsen. 
De föreslår landstingsfullmäktige besluta att bevilja Landstingsstyrelsen, 
övriga nämnder och deras ledamöter samt ledamöterna i de gemensamma 
nämnderna ansvarsfrihet. 

Landstingsfullmäktiges 1 :e vice ordförande Pär Sixtensson (M) lämnar eget 
förslag till beslut innebärande att fullmäktige ska besluta i enlighet med 
revisionsberättelsen från Ann-Britt Asebol (M) d v s rikta en anmärkning mot 
landstingsstyrelsen för bristande styrning, ledning och uppföljning genom 
visad ohörsamhet mot landstingsfullmäktiges budgetbeslut. 

Bilaga§ 32 C 

Vid fullmäktiges behandling av ärendet lämnar landstingsstyrelsens 
ledamöter och ersättare under 2016 sina platser i fullmäktige pga jäv. 

Sammanställning i bilaga § 32 D 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Eftersom Ingvar 11Nille11 Niilimaa (DSP) är jävig i detta ärende som 

ersättare i Landstingsstyrelsen 2016, utses Björn Hammarskjöld 
(DSP) att tillsammans med ordföranden och Tina Fagerström (S) 
justera denna paragraf. 

Yrkanden 

Mikael Rosen (M) yrkar bifall till förslag från fullmäktiges 1 :e vice ordförande 
Pär Sixtensson: att fullmäktige ska besluta att rikta anmärkning mot 
landstingsstyrelsen för 2016. 
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Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till presidiemajoritetens förslag att 
fullmäktige inte ska besluta att rikta anmärkning mot landstingsstyrelsen för 
2016. 
Vidare yrkar Ingemar Hellström bifall till revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt ledamöterna 
i de gemensamma nämnderna ansvarsfrihet. 

Torsten Larsson (KO), Ulrik Bergman (M), Kjell Gustafsson (M), Birgitta 
Hiertner (M), Knut Scherman (SO), Svante Parsjö Tegner (L), Björn 
Hammarskjöld (DSP}, Katarina Gustavsson (KO) och Kerstin Marits (M), 
instämmer i Mikael Rosens yrkande. 

Kjell Persson (S), Jonas Asenius (MP), Owe Ahlinder (C), AnnBritt 
Grunewald (S), Ivan Eriksson (S) och Britt-Marie Essell (S) instämmer i 
Ingemar Hellströms yrkande. 

Yttranden 

De av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 2016 som sitter i 
fullmäktige får enligt Kommunallagen delta i överläggningarna och den 
möjligheten utnyttjar Jenny Nordahl (SO). 

Proposition och omröstning 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning som fullmäktige 
godkänner: Först ställs proposition på om fullmäktige ska besluta att rikta 
anmärkning mot landstingsstyrelsen eller inte, 
härefter ställs proposition på frågan om ansvarsfrihet för 
landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt ledamöterna 
i de gemensamma nämnderna. 

På proposition beträffande bifall till Mikael Rosen (och 1 :e vice ordförande 
Pär Sixtensson) med fleras yrkande att rikta anmärkning mot 
landstingsstyrelsen eller bifall till Ingemar Hellström (och 
presidiemajoritetens förslag) med fleras yrkande att inte rikta anmärkning 
mot landstingsstyrelsen finner ordföranden att fullmäktige beslutar att inte 
rikta någon anmärkning mot landstingsstyrelsen. 

Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller presidiemajoritetens förslag att inte rikta anmärkning mot 
landstingsstyrelsen röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej beslutar fullmäktige i enlighet med Mikael Rosen (och 1 :e vice 
ordförande Pär Sixtensson) med fleras förslag att rikta anmärkning mot 
landstingsstyrelsen för 2016. 
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Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll. 
Bilaga§ 32 E 

Fullmäktige beslutar således, med 47 ja-röster mot 27 nej-röster (9 
ledamöter är frånvarande) att inte rikta någon anmärkning mot 
landstingsstyrelsen. 
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Härefter ställer ordförande proposition på Ingemar Hellströms med fleras 
bifallsyrkande till revisorernas förslag att bevilja landstingsstyrelsen, övriga 
nämnder och deras ledamöter samt ledamöterna i de gemensamma 
nämnderna ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet och finner att fullmäktige 
beslutar bifalla yrkandet. 

Protokollsanteckning 

I beslutet deltar inte de av fullmäktiges ledamöter som utgör ledamot 
respektive ersättare i granskad styrelse/nämnd. 

Reservation 

Sverigedemokraternas fullmäktigeledamöter reserverar sig skriftligt mot 
beslutet att inte rikta anmärkning mot landstingsstyrelsen. 

Bilaga§ 32 F 

Sjukvårdsalliansens (Moderaterna, Dalarnas sjukvårdsparti, Liberalerna och 
Kristdemokraterna) fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet 
att inte rikta anmärkning mot landstingsstyrelsen. 
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Emilia Henriksson och Linda Svensson från Film i Dalarna informerar om 
projekten Medborgarförslaget och Ladyfestfilmkollo. 

1F 
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Av .landstingsstyre/sen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

§34 Bokslut och årsredovisning 2016 

(Bilaga sid 9-18 i utskick 1, 2 särtryck och sid 17-28 i utskick 2) 
Diarienummer LD16/03610 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till 

ett överskott på 6,7 Mkr som överförs till 2017. 
2. Folktandvårdens resultat beslutas till ett överskott på 2,8 Mkr som 

överförs till 2017. 
3. Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till ett överskott på 0,3 Mkr som 

överförs till 2017. 
4. Årsredovisning 2016 enligt bilaga b)* och Verksamhetsberättelser 

2016 förvaltningar enligt bilaga c)* godkänns. 

* Bilagor till Landstingsstyrels·ens § 29 

Sammanfattning av ärendet 
Arets resultat är ett överskott på 186 Mkr. Efter att årets resultat justerats 
med en jämförelsestörande reavinst är balanskravsresultat ett överskott på 
171 Mkr. Det budgeterade resultatet var 117 Mkr. Resultatet 2016 medför 
att det ackumulerade underskottet, som enligt balanskravet ska återställas 
före utgången av 2019, uppgår till minus 226 Mkr. 

I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som 
landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplan och 
finansplan har uppnåtts. Samtliga finansiella mål uppfylls 2016. Av 69 
angivna verksamhetsmål i landstingsplanen och förvaltningarnas 
verksamhetsplaner uppfylls 31 mål medan 19 mål uppfylls delvis och 12 mål 
inte uppfylls. Vissa mål har inte gått att mäta. 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. 
Bilaga§ 34 A 

I anslutning till Peter Hanssons föredragning ställer Ulrik Bergman, Katarina 
Gustavsson, Torsten Larsson, Daniel Svedin och Christer Carlsson några 
frågor. 

lf 
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Gunnar Barke (S) yrkar, med instämmande av Ulf Berg (M), Lena Reyier 
(C), Jenny Nordahl (SD), Maja Gilbert Westholm M, Mursal Isa (MP), Bo 
Brännström (L), Elin Noren (S), Göran Engström (C), Anna-Lena Andersson 
(S), Kristina Svensson (S), Kajsa Fredholm M, Per-Inge Nyberg (S), Björn 
Hammarskjöld (DSP), Torsten Larsson (KD) och Kjell Persson (S), bifall till 
landstingsstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ulrik Bergman, Katarina Gustavsson, Christer Carlsson, Kjell Gustafsson, 
Lisbeth Mörk- Amnelius och Birgitta Sacredeus yttrar sig i ärendet. 

§35 Ny organisation och policy för internkontroll 
(Bilaga sid 19-22 i utskick 1 och sid 29-30 i utskick 2) 
Diarienummer LD17/00472 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Policy Intern styrning och kontroll, enligt bilaga b)* godkänns och 

ersätter riktlinjer för intern kontroll, fastställda av fullmäktige 2008-02-
18 § 14. 

* Bilaga till Landstingsstyrelsens § 30 

Sammanfattning av ärendet 
Policy och målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll revideras mot 
bakgrund av ett behov att se över internkontrollarbetets olika delar samtidigt 
som det ska samordnas med och ingå i det nya ledningssystemet. 

översynen har funnits med som ett moment i den övergripande 
internkontrollplanen 2016, beslutad i april 2016, och har utöver policy och 
direktiv resulterat i en tydlig process, rutin och organisation för intern 
styrning och kontroll. 

§36 Krav på remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar 
(Bilaga sid 23-25 i utskick och sid 31-38 i utskick 2) 
Diarienummer LD17/01202 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Remisskrav införs för psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar 

inom ramen för vuxenpsykiatrins öppenvård och barn- och 
ungdomspsykiatrin. 
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Upphandling av privat etablerade psykoterapeuter och bolag för 
neuropsykiatriska utredningar är viktiga som komplement till den 
landstingsfinansierade psykiatrin . I syfte att ge möjl igheter för god 
vårdplanering mellan psykiatrin och privata utförare utgör remissen ett 
underlag för samarbete och uppföljning. 

Alla patienter som söker psykiatrisk specialistvård, inom vuxenpsykiatrin 
eller barn- och ungdomspsykiatrin, ska bedömas inom den psykiatriska 
verksamheten, där beslut om utredning och behandling ska tas i dialog med 
patienten. Om den psykiatriska bedömningen fastställer att psykoterapi ska 
ges eller om en neuropsykiatrisk utredning ska initieras, kan dessa insatser 
ges inom landstingens psykiatriska öppenvård eller hos upphandlade bolag 
som har avtal med psykiatrin. Samarbete med externt upphandlade 
psykoterapeuter och bolag som genomför neuropsykiatriska utredningar ska 
ske via remiss enligt upprättade rutiner för kommunikation och återkoppling. 

Yrkanden 

Elin Noren (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Kerstin Marits, Katarina Gustavsson och Ingvar nNille" Niilimaa yttrar sig i 
ärendet. 

§37 Sammanträdesplan 2018 
(Bilaga sid 26-28 i utskick 1 och sid 39 i utskick 2) 
Diarienummer LO 17 /01067 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2018 den 26 februari, 23 

april, 11-12 juni, 24 september, 15 oktober, 19-20 november och 10 
december. 

Sammanfattning av ärendet 
Sammanträdesplanen 2018 för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen, 
arbetsutskottet och personalutskottet bör fastställas snarast så att 
planeringen inför dessa möten kan förberedas. Planen utgår från 
Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och en ärendeprocess som ger 
möjlighet att beslutsunderlag hanteras på l·ämpligt sätt. 
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Framställning utan föregående beredning 

§38 Valärenden 

LD17/00385 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Eva de Marothy (S) väljs som ersättare i Patientnämnden. 

Mandatperioden är fr o m 27 februari 2017 t o m 2018-12-31 . 
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Fullmäktige beslutade i februari att lrja Fors (S) entledigas från sitt uppdrag 
som ersättare i Patientnämnden fr o m 27 februari 2017 samt att 
Socialdemokraterna nominerar ersätta.re i Patientnämnden vid fuUmäktiges 
sammanträde i april. 

LD17/00804 

Landstingsfullmäk:tiges beslut 
1. Anders Bondensson (KO) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
landstingsfullmäktige fr o m 22 februari 2017. 

Anders Bondensson (KO) in korn 22 februari 2017 med en begäran om att få 
bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige. Den 22 
februari 2017 begärde ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen och 
den 22 februari 2017 utsågs llona Nyland (KO) till ny ersättare. 

LD17/00934 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Maria-Anna Kövesi (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
landstingsfullmäktige from 2 mars 2017. 

Ma.ria-Anna Kövesi (MP) inkom 1 mars 2017 med en begäran om att få bli 
befriad från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige. Den 2 mars 
2017 begärde ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen och den 2 
mars 2017 utsågs Jan Lindholm (MP) till ny ersättare. 

LD17/01293 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Mursal Isa (MP) väljs som ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Mandatperioden är fr o m 24 april 2017 t o m 2018-10-14 (eller det 
datum som föregår den dag då det fullmäktige som valts 2018 har sitt 
första sammanträde). 
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2. Kerstin Lundh (MP) väljs som ersättare i Språktolknämnden i Dalarna . 
Mandatperioden är fr o m 24 april 2017 t o m 2018-12-31. 

3. Jonas Asenius (MP) väljs som företrädare vid årsmötet med Stiftelsen 
Dalarnas forskningsråd. 
Mandatperioden är fr o m 24 april 2017 t o m det datum som föregår 
den dag då det fullmäktige som valts 2018 har sitt första 
sammanträde. 

Eftersom Nils Gossas (MP) avlidit måste fyllnadsval ske som ledamot i 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ersättare i Språktolknämnden i Dalarna 
och som företrädare vid årsmötet med Stiftelsen Dalarnas forskningsråd. 

LD17/01640 
Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Thomas Foxegård (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning, Norra Dalarna from 24 april 
2017. 

2. Moderaterna nominerar ersättare i Lokal Hälso- och 
sjukvårdsberedning, Norra Dalarna vid fullmäktiges sammanträde 12-
13 juni 2017. 

Thomas Foxegård (M) avsäger sig i brev diariefört 19 april sitt uppdrag som 
ersättare i Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning, Norra Dalarna. 

§39 Svar på interpellation från Bo Brännström (L) om helikoptrar hos 
Svensk Luftambulans 
(Se§ 29 K) 

LD17/01570 

Landstingsrådet Gunnar Barke lämnar bifogat svar på interpellationen. 
Bilaga§ 39 

Sedan Bo Brännström och Gunnar Barke haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§40 Svar på interpellation från Ulf Berg (M): Felaktiga inköp 
(Se§ 2'9 A) 
LD17/00754 

Landstingsrådet Gunnar Barke lämnar bifogat svar på interpellationen. 
Bilaga§ 40 
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Sedan Ulf Berg och Gunnar Barke haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§41 Svar på interpellation från Vello Oprus (M): Hästbergs 
specialpedagogiska enhet 
(Se§ 29 B) 

LD17/00974 

Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på 
interpellationen. 
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Bi laga§ 41 

Sedan Vello Oprus och Maja Gilbert Westholm haft ordet beslutar 
fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§42 Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Stabsläge vid 
Falu lasarett 
(Se§ 29 C) 

LD17/01043 

Landstingsrådet Mursal Isa lämnar bifogat svar på interpellationen. 
Bi laga§ 42 

Sedan Katarina Gustavsson, Daniel Svedin, Mursal Isa och Maria Tapper 
haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§43 Svar på interpellation från Ulf Berg (M) om stängningen av 
ögonmottagningen på Avesta lasarett 
(Se§ 29 D) 

LD17/01158 
Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på interpellationen. 

Bilaga§ 43 

Sedan Ulf Berg, Elin Noren och Gunilla Berglund haft ordet beslutar 
fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 
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§44 Svar på interpellation från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): 
Personalen - Det värdefullaste vi har 
(Se§ 29 F) 

LD17/01311 

Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på 
interpellationen. 

Bilaga§ 44 

Sedan Charlotte Wiberg-Gudmundsson och Maja Gilbert Westholm haft 
ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§45 Svar på interpellation från Agneta Ängsås (C): Förbättra 
telefonkontakten mellan medborgarna och landstinget 
(Se§ 29 G) 

LD17/01577 
Landstingsrådet Gunnar Barke lämnar bifogat svar på interpellationen. 

Bilaga§ 45 

Sedan Agneta Ängsås, Gunnar Barke och Christina Bröms haft ordet 
beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 

§46 Svar på interpellation från Birgitta Sacredeus (KD): 
Förlossningsvårdens kris 
(Se§ 29 H) 

LD17/01603 
Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på 
interpellationen. 

Bilaga§ 46 

Sedan Birgitta Sacredeus, Christina Bröms, Katarina Gustavsson, Maja 
Gilbert Westholm, Kjell Gustafsson, Anneli Qvicker och Göte Persson haft 
ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna. 
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§47 Svar på interpellationer från Katarina Gustavsson (KD): Situationen 
inom Räddningstjänsten och från Göte Persson (C): IVPA, I Väntan På 
Ambulans 
(Se § 29 I och J) 

LD17/01606 och LD17/01605 

Landstingsrådet Gunnar Barke lämnar bifogade svar på interpellationerna. 
Bilaga§ 47 A och B 

Sedan Göte Persson 1 Katarina Gustavsson, Gunnar Barke och Ulf Berg 
haft ordet beslutar fullmäktige 
1. Lägga interpellationerna och svaren på dessa till handlingarna. 

§48 Avslutning 

Ordförande Bengt Lindström förklarar fullmäktiges sammanträde för avslutat 
kl 18.20. 
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Protokollsjustering 2017-05-08 

Vid protokollet 

indström 
Ordförande 

~~(DSP) 
Justering§§ 26-31, 33-48 

~ ----------
Björn Hammarskjöld (DSP) 

Justering § 32 

Justeringen har genom anslag 2017-05-08 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: 2017-05-08 - 2017-05-31 
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Som ett led i internkontrollen granskar ekonomienheten externa fakturor för att bedöma om 
det har köpts in varor och tjänster enligt de regler som fastställts. Ser jag till utfallet under 

2016 så finns tydliga skäl att anta att efterlevnaden avsevärt kan förbättras. 

Landstingsdirektören har fattat beslut kring inköpsstopp och vilka regler som ska gälla vid 
representation. Vidare kontrolleras om inköp görs enligt ingångna avtal som ingåtts efter 
upphandling. · -

När det gäller inköp som görs i strid mot avtal så redovisades från upphandlingsenheten att 

. hela 10 procent bedömdes ske i strid mot ingångna avtal. Uppenbart görs även inköp i strid 

mot inköpsstopp.och reglerna kring representation. 

Under 2016 gjordes inköp enligt följande: 

Möbler 

Representation 

Inköp 

1653 717,58 

3 666 985,32 . 

1024 323,33 

6 345 026,23 

Har några åtgärder vidtagits för att öka efterlevnaden av fattade beslut och ingångna avtal? 

Kommer några ytterligare åtgärder att vidtas för att minska antalet fakturor, 1560 stycken 

under 2016, som anträffas vid den egna internkontrollen? 



r----·- ·----------.. 
LANDSTINGET DALARNA 

Landstingsfullmäktige 

INK. 201/' -03- 0 3 
ONR.l..()/j)?!_.(!._.1._1._Y. ..... . 
SKR. ... .. ./ ...... .. . KOD .... 0.~ ..... . 

Interpellation till Landstingsstyrelsens ordförande 

Hästbergs specialpedagogiska enhet 

Alla, även majoriteten, håller med om att den specialpedagogiska enheten Hästberg hade en mycket 
bra och nödvändig verksamhet för barn med multifunktionshinder. Trots omfattande protester lades 
den så viktiga förskoleverksamheten ner - på helt felaktiga grunder. Enligt uppgifter från tjänstemän 
fanns det för få barn som sökte till förskolan, det nämndes bara 2-3 barn, men det faktiska antalet 
var sju barn och det kunde bli flera innan hästterminens början. Specialpedagoger, 
barnsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, barnsköterskor, förskollärare och logoped fick 
sägas upp eller placerades ut i andra delar av Landstinget Dalarna. 

Vanliga kommunala förskolor är inte anpassade för den sortens specialhjälp. 

Var får de utsatta barnen med omfattande funktionshinder hjälp med den specialkompetensen nu? 

Var det värt att stänga den specialpedagogiska enheten pga. av ett s_parb~ting på endast 3,1 miljoner 
kronor, som dessutom täcktes av kommunerna som betalade för sina platser? 

Finns det några planer att öppna en specialpedagogisk enhet igen och ge de utsatta barnen den hjälp 
de behöver? 

Vello Oprus (M} 
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I<ristdemokraterna 

Interpellation 
Till Iandstingsstyrelsens ordförande 

Stabsläge vid Falu lasarett 

Med stor oro kan man bevittna hur personalsituationen vid våra arbetsplatser i Landstinget 
Dalarna förvärras. 

Landstinget Dalarna meddelar till exempel alt det är mycket stort t1yck på akutmottagningen 
vid Falu lasarett samtidigt som det är ont om vårdplatser. Aven akutmottagningarna vid 
Mora och Avesta lasarett har hög belastning för tillfället. Landstinget Dalarna uppmanar 
dä1för patienter att i första hand söka sig till sin vårdcentral där sökt1ycket inte är lika 
stort. (Läkartidningen i december 2016) 

Aven Dalarna är hårt drabbat. Samtidigt som många söker sig till mottagningarna är det ont 
om vårdplatser, uppger Landstinget Dalarna i ett pressmeddelande. Det höga patienttrycket 
har fått landstinget att uppmana patienter med magsjuka eller influensa att i första hand 
ringa 1177 då det i många fall går att hantera dessa tillstånd utan att uppsöka sjukvård. 
Landstinget uppmanar också patienter att om möjligt söka sig till vårdcentraler i stället för 
till akutmottagningarna. (Dagens Medicin, 2017-12-29) 

Falu lasarett har haft stabsläge och på några ställen där vi bedriver verksamhet har man 
beordrat personal att arbeta. Samtidigt ser vi växande sjuktal hos personalen inom just vår 
sektor: vård och omsorg. 

Min fråga blir därför: 

Vad gör majoriteten för att förbättra personalsituationen så att inte länets befolkning får vänta 
för länge på vård? 

kcv\-{M\V\.~ [i.0~~ 
Katarina Gustavsson 
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Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande 

Nu har vi fått det konstaterat, det vi länge befarat. Den 3 april stänger ögonmottagningen på 
Avesta lasarett. Då får patienterna åka till Falun för vård och undersökningar. Vi har hört att 
stängningen till en början ska vara tillfällig, men vi befarar att den kan bli permanent. 

I södra Dalarna drabbar detta manga patienter då ögonmottagningen har ca 3 500 besök/år, 
som har kunnat gå på kontroller på Avesta lasarett. Enligt uppgift har två ögonsjuksköterskor 
arbetat på mottagningen samt att en ST-läkare funnits på plats en dag i veckan. Nu går en 
sjuksköterska i pension, vilket normalt inte är 1ett problem om man har en god planering. 

Nedläggningen drabbar framför allt barn och äldre. De synskadade drabbas negativt då det 
innebär att det kan ta en hel dag i anspråk att med allmänna kommunikationer ta sig till och från 
Falun, dessutom drabbar det många diabetiker hårt. 

Har det genomförts en konsekvensanalys av en nedläggning av ögonmottagningen på Avesta 

lasarett? 

Vilka aktiva åtgärder har vidtagits för att rekrytera ögonsjuksköterskor till mottagningen i 

Avesta? 



Brla 0 a t f ~ rl q c LANDSTINGET DALARNA 

~ INK 2017 -03- L 4 
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Interpellation till fullmäktige Landstinget Dalarna. 24 mars 2017 SKR .... ... !.. ...... K 

Hur har vårdplatserna påverkats av personalbrist? 

Av och till har vi ibland annat media kunnat läsa om stängda vårdplatser på grund av personalbrist. 
Det handlar bland annat om svårigheter att klara sommarens semesterperioder. (Vårdplatser har 
även stängts som en följd av politiska beslut.) 

Del vore intressant att få en sammanställning av hur personalbrist har påverkat vårdplatser i en 
tabell med kommentarer från år 2015 och fram till idag. 

1. På vilka avdelningar har vårdplatser varit stängda på grund av personalbrist (inklusive 
neddragningar under sommarperioden då semester infaller) 
Hur många platser har berörts per avdelning och under vilken tid har neddragningen varit? 

2. Vilka personalkategorier har inte kunnat rekryteras till de olika avdelningarna? 

3. Vilka konsekvenser har de stängda vårdplatserna fått? 

4. Hur ser framtiden ut vad avser sommaren 2017 och på längre sikt vad gäller möjligheterna 
att rekrytera personal så att inte vårdplatser stängs? 

5. Vilka åtgärder planeras för att motverka personalbrist? 

Med vänlig hälsning 
!/) J? .. < T 

SltlLt:i(_y:::_ tj:iSJC1 ~ C{-;--C/t.- ~ , 
Svante Parsjö Tegner. Liberalerna 
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1 Interpellation 

SKR. .. .... ./.. ...... . KOD ... Q.~ ..... . 

Personalen: Det värdefullaste vi har 

Med hänsyn till det fortsatt allvarliga läget som Landstinget Dalarna befinner sig i, 
gällande vakanser och rekryteringsbehov, så undrar jag hur: 

• Landstinget Dalarna som arbetsgivare agerar i sitt förebyggande arbete? 
• Fångar man upp de som är på väg att lämna landstinget? 
• Arbetar man med avslutningssamtal mm i landstinget? 
• Ser uppföljningsarbetet ut och vilka insatser görs för att få tillbaka de som har 

valt att lämna sin tjänst? 
• Ser utvärderingsarbetet och handlingsplanen ut? 

/ _-: -
VfdA~ tfl,;V?\ - ~~,,,,.____ 
Charlotte Wiberg-Gu~rMi!;9'sson (M) 



Interpellation till 
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Förbättra telefonkontakten mellan medborgarna och landstinget 

Telefonbedrägerierna har ökat i antal och många drabbas. Detta skapar en stor oro 
främst bland äldre personer. Man vågar helt enkelt inte svara när displayen visar ett 
okänt nummer eller okänd text. 
När det kommer samtal från Landstinget Dalarna visar displayen 
INGET UPPRINGNINGS ID. 
Det skapar en osäkerhet vilket gör att man inte svarar. Detta innebär problem när 
vården behöver komma i kontakt med patienter för att förhöra sig om måendel ge 
provsvar1 byta tider m.m. 

Mot bakgrund av detta ställer jag frågan: 

Hur kan telefonkontakten förbättras mellan medborgarna och landstinget? 

Enviken 2017-0J 

tlr~ ~r~ 
Agneta Angsas 
l edamot i Landstingsfullmäktige för Centerpartiet 



Landstinget Dalarna dnr LD17/01603 

fi!°hJa !f & Jq H 

Interpellation 17-04-11 · 

FÖRLOSSNINGSV ÅRDENS KRIS 

"Att föda barn kan vara det mest omvälvande du gör i livet, både kroppsligt och psykiskt. 
Samtidigt som den ständiga oron för din bebis finns där, speciellt under de första dygnen. 

Då kan det vara tryggt att vara omfamnad av sjukvården - men tiden som kvinnorna fiir stanna 
efter en förlossning blir kortare och kortare. 

För tjugo år sedan fick hinnorna i landet i snitt stanna 6,1 dygn. I dag är den siffran 1,8 dygn, 
enligt siffror från Socialstyrelsen. 

Och kvinnorna i Dalarna är, tillsammans med de i Värmland, de som får stanna kortast efter en 
vaginal förlossning. I snitt får kvinnorna här stan11a 1,2 dygn - att jämföra med medelvårdti.den i 
landet som är 1,8 dygn." ( http://www.dt.se/dalarna/b..-vinnorna-i-lanet-far-stanna-kort-tid-pa
sjukhus-efter-forlossning-finns-en-medicinsk-fara) 

Det har utgått statliga medel för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Hur 
kommer dessa medel att användas? 

Landstinget Dalarna har bland de längsta vägarna till förlossningsvård i och med att 
förlossningsverksamhet inte bedrivs vid Mora BB, detta trots att den formellt sett ingår i 
organisationen och inte lagts ned. Utöver detta har Dalarna alltså nu också den kortaste 
vistelsetiden efter förlossningen. 

Skall pengar gå till kurser för de blivande föräldrar hur de förlöser där de minst av allt önskar det, 
i en bil? 

I slutet av mars kallade social.ministern Gabriel Wikström till sig sju landsting för att diskutera bur 
förlossningsvården kan förbättras och bli tryggare, däribland Dalarnas landsting. 

Mina frågor blir därför: 
1. Hur stort extra ekonomiskt tillskott från staten kommer dalalandstingets förlossningsvård 

att tilldelas? 
2. Hur komrner Landstinget Dalarna att fördela dessa medel? 

r.li/7;~~al~~~~cklef3ör att förbättra förlossningsvården i Dalarna? 

Bftgftta"~acredeus (KD) 



Landstinget Dalarna dnr LD17/01606 

Interpellation 17-04-11 

Situationen inom Räddningstjänsten, om massuppsägningarna av deltidsbrandmän, kommer 
att drabba även de av våra medborgare som är i akut hjälp. Deltidsbrandmännen släcker inte 
bara bränder utan har en hel del sjukvårdsuppdrag. Jag befarar att de sjuka kommer att 
drabbas mycket hårt vid massuppsägningar som är överhängande om konflikten inte kan 
lösas på annat sätt. 

Mina frågor blir därför 

På vilket sätt kan landstinget bidra med för att säkra att de sjuka får den hjälp de behöver i 
de situationer som räddningstjänsten annars skulle vara involverad i. 

Kommer ni att ta en diskussion med direktionen för att försäkra oss om att medborgarna 
inte drabbas av detta? 

VC\.0\l/J'v'- G 0 s \ LA...A-' 

Katarina Gustavsson 
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INTERPELLATION 

Angående IVPA, I Väntan På Ambulans 

Med anledning av den pågående konflikten inom räddnings

tjänsten så riskerar många av länets IVPA-bilar att stå utan 

personal från 1 maj. 

Landstinget är beställare av tjänsten, så min fråga är: 

På vilket sätt kommer landstinget Dalarna att säkrat att verk

samheten kommer att fortsätta efter 1 maj, då kommunerna 

kan få svårt att leva upp till sina åtagande angående IVPA? 

Göte Persson 

Centerpartiet Dalarna 

Kaserng,rden 6 I 791 40 Falun 

+46 (0)70 595 46 61 

gpJc~ners_~O.!l@.C ~.fl.t.g.IJhltt.Le!~.ll I centerpartiet .se 
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Vid fullmäktige den 27 /2 fattades ett beslut som egentligen inte angick Dalarna. Det var två av delägarna 
i Svensk Luftambulans som behövde ett administrativt beslut från de andra delägarna för att kunna köpa 
nya helikoptrar för att ersätta befintliga. Det hade ingen som helst påverkan på Da larnas 
ställn ingstaganden kring sin helikopter. Likvä l säger Gunnar Barke till tidningen att han gläds åt att det nu 
råder enighet kring Införskaffandet och bemanningen kring vår egen helikopter. Han menar att det 
gläder landstingsledningen. 

Liberalerna anser fortfarande att ett landsting med så svåra ekonomiska problem borde avstått 
införskaffandet av en ambulanshelikopter. likaså hävdar de läkarföreningar i Dalarna som prövat frågan. 
Det är uppenbart att en ambulanshelikopter ett par gånger om år gör skillnad på liv och död. Det är 
mycket drama och det är tydligt att en insats gjorts. Om en ung man tar livet av pga. resursbrister i 
psykiatrin märks det inte på samma sätt. Om en inneliggande patient försvagas och dör av en infek tion 

som beror på brister i hygienresurser på avdelningen, märks det inte alls. Vi måste lägga våra mede:I där 
de gör mest nytta. 

Då vi aldrig kommer att kunna rädda livet på alla överallt måste prioriteringar göras. En 
ambulanshelikopter kommer aldrig att kunna vara ett kostnadseffektivt sätt att göra det pä. Se bl.a. 
utvärderingsinstitutet Cochrane. 

Hur definierar du landstings ledningen, då jag inte tror att ens där råder full enighet om klokskapen i 

införskaffandet av en helikopter? 

Hur kan du påstå, med utgångspunkt från beslutet i fullmäktige, att beslutet i fullmäktige att "tillåtan 
Västra Götaland oc Uppsalas investering, indikerar att fu ll enighet råder bland fullmäktiges partier? 

~~tröm / L 



Landstlngsstyrelsens Beslutsärende 

§ 45 Förklaring med anledning av Landstingets revisionsberättelse för Ar 2016 

Dnr LD17 /01546 

Kommentar till Landstingsstyrelsens förklaring med anledning av revisionsberättelsen 2016. 

Undertecknad har tagit del av de till ärendet redovisade dokument: 

a) Beslutsunderlag 
b) Revisionsberättelse 
c) Landstingsstyrelsens förklaring 

Revisorernas ställningstagande 

Revisorerna riktar i sin bedömning av landstingets årsredovisning, resultat och internkontroll allvarlig 
kritik mot landstingsstyrelsen för bristande styrning, ledning och uppföljning genom visad ohörsam
het mot landstingsfullmäktiges beslutsunderlag. En av landstingets fem förtroendevalda revisorer vill 
även rikta en anmärkning mot landstingsstyrelsen i sin revisionsberättelse. 

Undertecknads kommentar: 

Undertecknad vill särskilt uppmärksamma att alla bokförda resultat och prognoser för Hälso- och 
sjukvården under 2016 som rapporterats till budgetberedning, landstingsstyrelse och landstingsfull
mäktige har lämnats I förhållande till landstingsfullmäktiges fastställda budgetram för Hälso- och 
sjukvården 2016. Resultatet för Hälso- och sjukvården 2016 slutade pi minus 58 mkr. Hälso- och sjuk
vårdens goda ekonomisk utveckling efter 2015 hade inte kunnat uppnås om inte verkställigheten till 
besluten i struktur- och förändringsplanen varit hög. 

I övrigt ansluter sig undertecknad till landstingsstyrelsens förklaring med anledning av Landstingets 
reVislonsberättelse 2016. 

F~ 20:·:::(,/?er 'S----
lnga':Persson (si 

Landstingsstyrelsens ordförande till och med 2016..09-30 



Presidiets förslag till beslut och motivering 

I revisionsberättelsen riktar 4 av revisorerna mycket allvarlig kritik mot landstingsstyrelsen för 

b~istande styrning, ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot landstingsfullmäktiges 
budgetbeslut. 1 revisor riktar en anmärkning mot landstingsstyrelsen med samma motivering. 

Anledning till kritiken och anmärkningen är att landstingsstyrelse under 2016 lagt in en budget i 

ekonomisystemet som är 130 miljoner högre än den av fullmäktige beslutade budgeten. 

Alla 5 revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen. 

Kommunallagen 5 kap 25 a §föreskriver att innan fullmäktige fattar beslut om revisionsberättelse 

ska förklaring inhämtas över anmärkning som framställts i berättelsen. Landstingsstyrelsen (§ 

45/2017) har lämnat sådan förklaring. 

I sin förklaring redogör landstingsstyrelsen för skälet till varför budgeten för hälso- och sjukvårdens 

budget på verksamhetsnivå utformades på det sätt som revisorerna kritiserar. Styrelsen framhåller 

att i alla bokförda resultat och prognoser för Hälso- och sjukvården 2016 som rapporterats till 

budgetberedningen, landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige har b~dömningar om ekonomiskt 

resultat alltid redovisats i förhållande till landstingsfullmäktiges fastställda budgetram för Hälso- och 

sjukvården. Samma bedömning och awikelser har redovisats i respektive divisions rapportering. Man 

konstaterar också att resultatet för Hälso- och sjukvården 2016 har väsentligt förbättrats jämfört 

med tidigare år. 

Presidiets bedömning är att det visserligen finns fog till kritik mot landstingsstyrelsen av de skäl 

som revisorerna åberopar men att kritiken inte är så allvarlig att landstingsfullmäktige bör rikta 

anmärkning mot landstingsstyrelsen. 

~indst:m 
Ordförande 

a.~L ~J,M 
Kerstin Lundh 
2:e vice ordförande 



Jag föreslår att Presidiet biträder det förslag till revisionsrapport som framlagts av Ann-Britt Åsebol där 
Landstingsstyrelsen får en amärknlng eftersom man Inte arbetat efter den budget Landstingfullmäktlge 
beslutat om. 

Revisionen är vald av Landstingsfullmäktige för att tillvarata fullmäktigeledamöternas intressen 
och de beslut som LF tagit. 

Vill Landstingsstyrelsen ha en annan justerad budget ska man gå tillbaka till Landstingsfullmäktlge och 
förankra detta beslut. 

Detta har alltså inte gjorts och det bör leda till en anmärkning vilket även de externa revisorerna föreslagit. 

Fr,l)n 2017~20 

fl~~ 
Pär Sixtensson {M) 
1 :e vice ordförande i Landstingsfullmäktige 



LS 2016 

LEDAMÖTER 
ERSÄTTARE 

Gunnar Barke (S) Ordf Mari Rustad (S) 

Maja Gilbert Westholm (V) 1 :a vice Matts Hammarqvist (V) 
ordf 

Ulf Berg (M) 2:e vice ordf Gunnel Söderberg (M) 

Suzanne Lazar (S) Leif Berglund (S) 

Elin Noren (S) Jörgen Noren (S) 

Kristina Svensson (S) Anders Taavo (S) 

Per-Inge Nyberg (S) Berndt Nygårds (S) 

Mursal Isa (MP) Niklas Henriksson (MP) 

Christer Carlsson (M) Ingen ersättare 

Gunilla Franklin (M) t o m 1 mars 2016 Birgitta Hiertner (M) 

Håkan Frank (M) Linda Kardell Broman (M) 

Lena Reyier (C) Britt-Marie A Romlin (C) 

Göran Engström (C) Oscar Sjökvist (C) 

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) Gösta Sarholm 

Birgitta Sacredeus (KD) Anders Bengtsson (KD) 

Jenny Nordahl (SD) Ingen ersättare 



Ersättare: ERSÄTTARE 
Irene Hornman (S) Kajsa-Lena Fagerström (S) 

Cecilia Ronsten 0/) Patrik Liljeglöd (V) 

Anna-Lena Andersson (S) Ingen ersättare 

Per Helin (S) Lars Halvarsson (S) 

Kerstin Lundh (MP) Jonas Asenius (MP) 

Britt-Inger Remning (M) Anders Bringborn (M) 

Gunilla Spjotgard (M) Göran Forsen (M) 

Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Ingen ersättare 

Göte Persson (C) Per Pettersson (C) 

Christina Bräms (C) Mathias Westin (C) 

Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) Ingen ersättare 

Bo Brännström (L) Anna Eling (L) 

Ann-Cathrin Löfwenhamn (SO) Ingen ersättare 



Voteringslista nr. 1 
upprättad vid Landstingsfullmäktige Dalarna 

sammanträde den 24 april 2017 klockan 11 :09:24. 
9L d . t b I i an stinge s rev1s1ons erätte se ör2016 

. - . - -~ -· 

Po J..e):iam~ter _ . \P~iti._ Kret ; E~f@· 4~L : !N'J. ; 1.~Y~f.:.. ..\F.@.Jiy --- ·- - ---- ·- - ·-- --· 

1 Mikael Rosen (M) Alla X I 
2 Christer Carlsson (M) Alla I X 
3 Kjell Gustafsson (M) Al la X 
4 Gunilla Franklin (M) Alla Birgitta Hiertner X 
5 Agneta Ångsås (C) Alla X 
6 Göte Persson (C) Alla Per Pettersson X 
7 Svante Parsjö Tegner (L) Alla X 
8 Katarina Gustavsson (KO) Alla X I 
9 Inga-Britt Kronnäs (S) Alla X 
10 Kjell Persson ($) Alla X 
11 Suzanne Lazar (S) Alla Leif Berglund X 
12 PerHelin ($) Alla Lars Halvarsson X 
13 Tina Fagerström (S) Alla X 
14 Maja Gilbert Westholm M Alla Matts Hammarqvist X 
15 Daniel Svedin (MP) Alla X 
16 Madelene Weslin (SO) Alla I X 
17 Johnny Larsson (OS Alla X 
18 Vello Uprus (M) Alla X 
19 Pär Sixtensson (M) Alla X 
20 Ulrik Bergman (M) Alla X 
21 Lena Reyier (C) Alla Britt-Marie A Romlin X 
22 Kristina Svensson (S) Alla Anders Taavo X 
23 Bengt Undström (S) Alla X I 
24 Camilla Andersson (S) Alla Fresia Lobos X 
25 Per Morelius ($) Alla X 
26 Bertil Ström (S) Alla Eva De Marothy X 
27 Maud Nordfeldt Holmqvist M Alla X 
28 Mursal Isa (MP) Alla Niklas Henriksson X I 
29 Stefan Andersson (SO) Alla X I 
30 Knut Scherman (SO) Alla X I 
31 Ulf Berg (M) Alla Gunnel Söderberg X 
32 Britt-Inger Remning (M) Alla Anders Bringbom X I 
33 Gunilla Berglund (C) Alla X 
34 Owe Ahlinder (C) Alla X 
35 Bo Brännström (L) Alla Anna Eling X 
36 Per-Inge Nyberg ($) Alla Berndt Nygårds X 
37 Agneta Andreasson-Bäck (S) Alla X 
38 Sören Aspgren (S) Alla X 
39 Lilian Palm (S) Alla X 
40 Jan Stagenmark (S) Alla X 
41 Ann-Britt GrOnewald (S) Alla X 
42 Kenneth Petersson M Alla X 
43 Jenny Nordahl (SO) Alla X 
44 Anna Hagwall (-) Alla X 
45 Björn Hammarskjöld (DS Alla X I 
46 Håkan Frank (M) Alla Linda Kardell-Broman X 
47 Håkan Berggren (M) Alla Kjell lsraelsson X I 
48 Hans Gleimar (M) Alla Asa Björklund X I 
49 Göran Engström (C) Alla Oscar Sjökvist X 
50 Elin Noren (S) Alla Jörgen Noren X 

Transport: 27 18 0 5 



Transport: 27 18 0 I 5 0 

Po Ledamöter Patti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv ~ 

51 Ivan Eriksson (S) Alla X ! 
52 Anna-Lena Andersson (S) Alla X 
53 lngmar Hellström (S) Alla X 
54 Cecilia Persson Ronsten (V) Alla Patrik Liljeglöd X I 
55 Kerstin Lundh (MP) Alla Jonas Asenius X I I 
56 Benny Rosengren (SO) I Alla Ann-Katrin Krainer X j 

57 Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Alla I X 
58 Kerstin Marits (M) Alla X 
59 Stefan J Eriksson (M) Alla Vanja Ottevall X I 
60 Annika Simm-Eriksson (C) Alla X 
61 Pär Kindlund (C) Alla X I 
62 Eva Jonasson (L) Alla X 
63 Torsten Larsson (KO) Alla X 
64 Britt-Marie Essell (S) Alla X 
65 Liv Lunde Andersson (S) Alla Kent Dahlquist X 
66 Robert Hagström (S) Alla X 
67 Irene Hornman (S) Alla Kajsa-Lena Fagerström X I 
68 Nall Lars-Göran Andersson (S) Alla I X I 
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla David Örnberg X I 
70 Anneli Qvicker (MP) Alla X I 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla X 
72 Lisbeth Mörk-Amnelius (DS Alla Gösta Sarholm X 
73 Gunilla Spjotgard (M) I Alla Göran Forsen X 

' 74 Christina Bräms (C) Alla Mathias Westin X 
75 Maria Eriksson (C) I Alla Torbjörn Ulriksen X 
76 Birgitta Sacredeus (KO) Alla Anders Bengtsson X I 
77 Gunnar Barke (S) Alla Mari Rustad X I 
78 Bigitta Sahlberg (S) Alla X I 
79 Maria Tapper (S) Alla X I 
80 Per Göransson (S) Alla I X 

I 81 Kajsa Fredholm (V) Alla X 
82 Roger Carlsson (SO) Alla X I 
83 Ingvar Nille ~iilimaa (DS Alla I X 

SUMMA: 47 27 0 9 0 





Landstingsfullmäktige 24 april 2017 ·. '' 

Årsredovisning 2016 

Lägesrapport 2017, förutsättningar 2018--

Peter Hansson 

Ekonomidirektör 
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Nationell utblick, nettokostnadsutveckling, 2016 

NETTOKOSTNADSUTVECKLING ACKUMULERAD JUSTERAD 

----- ..................... .. ... ___ _ 

---------------~~-----

--() .0.4 

Max 6,0% 
• Vägt medel 4,4% 

Min 0,8%, Dalarna! 

Gävleborg 3,7% 
Sörmland 5,6% 
Uppsala 3,8% 

• Värmland 1,2% 
Västmanland 4,9% 
Örebro 3,8% 

~-~~-~--·~ -.c-"'" --·~--,_~-, - .. ~~~ .----- i 
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Resultaträkning 2016 
Resultaträkning (mkr) 

2016 Diff Resultat 2015 Skatte-, statsbidrags- och 

Resultat Budget ·Budget Resultat 
nettokostnadsutveckling, procent 

Verksarmetens nettokostnad -7 633 -7 582 -51 -7 542 8,0 

Avskrivningar -321 -315 -6 -304 6,0 

Verksamhetens nettokostnad -7 954 -7 897 .57 -7 846 

Skatteintäkter 6188 6193 -5 5 933 
~.o 
u 
f 

Utjärmingsbidrag och statsbidrag 1 969 1 866 103 1 814 °'.l,o 

Finansiella intäkter 11 5 6 61 0,0 
År ·13 ·14 -15 ·16 

Järrlörelsestörande reavinst 15 15 
- Skatte- och statsbilragsutveckling 

Finansiella kostnader -43 -50 7 -61 

Periodens resultat 186 117 69 -99 
- Nettokostnadsutveckting 

Resultat enligt balanskravet+ 171 mkr (exkluderat 15 mkr fastighetsförsäljning) 
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Balanskravsresultat 2016 

Ingående resultat 

Resultat 2016 enligt balanskrav 

Resultat att reglera 

-397 mkr 

+171 mkr 

-226 mkr 

Negativt balanskravsresultat planeras att vara återställt 
under .2018. 

DRIFT REDOVISNING 
Budgetnetto 
inkl avkast- Resultat- Budget-

(Mkr) ningskrav netto avvikelse 
Landstingsstyrelsen -7 579 -7 651 -71 

•Verksamhetens Hälso- och sjukvård -5 502 -5560 -58 

Hälsoval - Beställare -1223 .:!_J38 -15 nettokostnader, största Central förvaltning kollektivtrafik -1651 -233 -88 

Central förvaltning övrlgt -288 -264 N budgetavvikelserna: Hjälpmedel Landstinget Dalarna -51 -47 4 

Finansförvaltning -350 -308 42 

• Hälso- och sjukvården -58 
Fastighets nämnd 29 32 3 
Servicenämnd 8 10 2 mkr 
Kultur och blldningsnämnd -140 -140 0 

Tandvårdsnämnd -202 -195 7 • Hälsoval beställare -15 mkr 
Folktandvården -168 -165 

Beställarenheten -34 -30 • Kollektivtrafik -68 mkr 
Patientnämnd -5 -5 0 

• Central förv. övrigt +24 mkr Revision -6 -5 0 
Hjälprnedelsnämnden Dalarna -2 -2 0 
Gemensam nämnd för kostsamverkan 0 0 0 • Finansförvaltningen +42 mkr 
Justeringar av finansiella poster - ~ 3 

(ej nyttjade omställnings-kostnader) 
Summa driftredovisnlng -7 897 -7954 -57 
Skatter, s1atsbldrag, linansnetto 8 014 f!.125 111 
Jämförelsesförande reavinst 0 15 15 
ÅRETS RESULTAT 117 186 69 

2017-04-25 
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Uppföljning Struktur- och 
förändringsplan 2015-
2016 
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: målbild 2016-19: 
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Struktur och förändringsplan, utfall 2015-16, 
verkställighet av beslut 

Status åtgärder i Åtgärder Åtgärder Totalt 
struktur och Landstings- tjänste· antal 
I förändri ngsplan fullmäktige mannanivå åtgärder Andel 

I verkställda 531 47 100 68% 

Delvis verkställda 12 27 39 27% 

Ej verkställda 1 6 7 5% 

Summa 66, 80 146 100% 

95% av samtliga beslut har verkställts eller delvis verkställts. 

2017-04-25 

Uppdrog: utbud & 
niv6strukturering 

H6glcvof110•·w:1, llclllborl 
ld<O- odt 

•i<4•<1t'dll,.,_ 
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Struktur och förändringsplan, utfall 2015-16, 
nettokostnadsförändring 

r Uppfö-ljning av strukt:ur och 

för~ndri"!_gsplan 2016 
Nettokostnad 2016 

Justeringsposter 2015-2016 

Justerad nettokostnad 2016 

Mkr 
7954 

-338 

7 616 

I
l Nettokostnad- 2015 progn_o _s--=---+---

april -8 011 
Uppnådd effekt på 
nettokostnaden 2015-2016 
-varav struktur och 

I f ö rän ~rings p Ian 

-395 

- 300 

Nettokostnader har minskat med knappt 400 mkr, varav ca 300 mkr (75%) är en 
direkt effekt kopplat till genomförandet av struktur- och förändringsplan. 

'~ --~ .-.~~~--=- ------~~--~-.y--------, 

~ - -- ·-· "-... - - -..: .... __ - ~- - --- -·- -~ .- -- -- - - . "' --- ·i 

Struktur och förändringsplan, utfall 2015-16, 
ekonomisk utfall jämfört plan 

Belopp, Mkr Plan 
Totalt varav H 

137 11 
346 26 

77 7 
70 7 
70 7 

otalt 700 
ål 2016 483 

69% 
395 
300 
56% 

God samlad ekonomisk effekt i förhållande till målbild 2015-16, kostnadsökning 
inom kollektivtrafiken påverkar den samlade effekten negativt. Ökade intäkter för 
skatter, statsbidrag (ca 100 mkr) kompenserar. 

- -
:'\o.-·-: .... - . . - -- ~ -
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Verksamhetsstatistik HS 2016 
Verks.amhetsstatis tik eck 

Övergripande 
2016-12 2015-12 Dlff % verksamhetsmål: 

Läkarbesök totalt 607 215 609 125 -0,3°~ 
varav division f.Jledicin 109 756 105 296 4,2°/0 
varav division Kirurgi 192257 196 552 -2.2% Relativt god uppfyllelse av mål i 
varav division Psykiatri 23 739 25 276 -6, 1°/o landstingsplan. 
varav d iVision Primärvård 281 463 282 001 -0,2% 

övriga be.sök totalt 829 771 834 968 -0,6°/o Kvalitetsindikatorer i princip 
varav division Medicin 127 3 .29 130 266 -2.3°/0 oförändrade. 
varav diVlslon Kirurgi 114 195 109 846 4,0°/o 
varav division PSyklatri 111 942 130 277 -14, 1% 

Tillgänglighetsmål i stort varav dlVlslon Prlmörvård 476 305 464 577 2,So/o 
Värdtillfällen 46 157 46 304 -0,3% oförändrade, bättre läge i 

varav division Medicin 20605 20 769 -Q,80/0 nationell jämförelse. 
varav division Kirurgi 22 785 22 747 0,2°/0 
varav division Psykiatri 2767 2 788 -0,So/o Minskade externa vårdköp 

Värddagar 264 160 272 410 -3,0% (vårdgarantivård) 
varav division r\11ed lcln 12.2212 1 .26 609 -3,5°/o 
varav division Kirurgi 94 109 95 548 -1,5% 
varav divl$IOn Psykiatri 47839 50 253 -4.8 % Positivt produktivitetsutveckling i 

flertalet verksamhetsområden 

,,.. -- - . . . - --.~-·~ 1 u _: ....-. :~-- - • ' 
..... ---.~ -·~ ·-=--r=- - -------~ ~~--~ ... 1111'~~-- - - ' ,,,.,. 
----- --- - ---~----- .... :~---

Sammanfattning av effekter av struktur och 
förändringsplan 2015-2016, god måluppfyllelse 

• Inga systematiska försämringar av kvaliteten varken utifrån kvalitetsregister eller 
generiska mått 

• Lägre kostnader 
• I stort bibehållen produktion 
• Löneledande i de större yrkeskategorierna 
• I stort ingen försämring rörande sjukfrånvaron 

• Medborg~r-/patientperspektiv -> Bibehållen eller bättre kvalitet med lägre kostnad -
Högre effektivitet 

• Meda.rbetar/Arbetsgivarperspektiv -> Oförändrad sjukfrånvaro och löneledande i de större 
yrkeskategonerna 

• Hantering av externa faktorer vid sidan av SFP har hanteras under ordnade former 
• Asyl - en extra kommun 
• Rekrytering - Brist inom viss spetskompetens 

• Lokala variationer på verksamhetsnivå föreligger naturligen och därutöver upplevs i flera 
fall en ökad belastning. 

6 



2017-04-25 

Måluppfyllelse 2016 

Uppdrag från Landstingsplanen 

En ekonomi som är långsikti~ hållbar, för att klara 
framtidens medicinska och tekniska utveckling 

Bemanna organisationen med egen personal, 
minimera behovet av inhyrd personal 

Öka produktionen och produktiviteten, för att 
minimera externa vårdköp 

Målupp
f~lelse 

Område/verksamhet 

Ekonomi 
Personal 
Hälso- och s'ukvård 
H'äl medel Dalarna 
Folktandvård 
Beställarenhet tandvård 

35 12 

Antal 
mål 

75% av verksamheternas mål har 
uppfyllts eller delvis uppfyllts. 10% av 
målen har inte gått att mäta. 

~~~--~-:---..~~_,.-..,.- _-.~~---=----- ---~, 

IJ~- _ - ~ _• ___ ~ _ - - "'~-- _ _ • ..- _ ., _ ~ ~~ ~ -- - ~. --- ..-_.. .... ..., _ -... i 

nvesteringar 2016 
(Mkr) Budget Resultat Resultat 

2016 2016 2015 
Landstingsstyrelsen 
-Hälso- och .:?jukvård - ____ ___...__ 
-Ambulanshelikopter 
-Hjälpmedel Landstinget Dalar.!1a 
-C_en~ral förvaltning, IT 
Summa /andstingsstyrelsen 

-- _i=_ 
Servicenämnden 
Gemensam nämnd hjälpmedel 
Tandvårdsnämnden -

Kultur- o Bildningsnämnde'?_ __ 
- varav konstnärlig utsmyckning~--

! Fastighetsnäf1!.flden 

42 

2 
43 
87 

4 

34 
5 

220 

350 

46 
0 
2 

41 
89 

27 
4 

2 
2 

173 

296 

1 
64 
57 

1 
45 

167 1 

51 

30 
4 1 
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Likviditet 2016 
Saldo 2016 

1000 000000 

800000C<Xl 

600 000000 

~00000000 

-iooooo ooo 

0 400000000 

...... ~ ti~ ~ "' .. ~l c! "'" ;:}> 
"'"' "'l> ..,s!' "',, <o"'"' '<id ... "'"' ..~· "'"' .. ~- -..<i ·i' ,,,.., '°"' ,,, 

...... ~· ,,,. ... 
"""'' "'" '\,<>" ,.o" ;:," '\<:>" ,..,.,," <>" -."" ,,o \; 'I 

..,., 
'\; 

Finansiella nyckeltal 2016 

Sbtttfr.inse~ 

im•~errc~r 

Rewll~tfC.e 

ertr~di!W~~t~r 

2015 

Just~~ •••••Rikssnitt 
1"!Kklin,g11'utt 

; Kortsikt 

IJngslkt 

Justerad 
landsting.skatt 

Skatteril~Mering 

in;-estering~r 

Rewltatföre 
r~traordinära poster 

,..<!' ., .... 
.. c::." 

Justerad 
landstingisbtl 

2017-04-25 

Res 2016: 

+186 Mkr 

Res 2015: 

- 99 mkr 

2016 

- Dalarna 
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Finansiella mål 2016 
Finansiella mål 2016 Budget Bokslut 

Målupp-
fyllelse 

Skattesats 11 , 16 11, 16 

Arets resultat, Mkr (enligt balanskrav) 117 171 

Resultatet, enligt balanskravet, ska vara ett 
överskott på minst 1 procent per år av 1,5 2,1 
skatte- och statsbidrags intäkterna, % 

Likviditeten, exkl. placerade pensionsmedel, 
ska fortlöpande ha en positiv utveckling och 

163 373 
garantera adekvat korts iktig 
betalningsberedskap, Mkr 

l. , .. ~~- . ----~ '-~ -,- ~-----------~ -~- -:- ....=-.... -- -·- ·-- -=- ~-~ - ~ ~---------- -

Resultat 2016, sammanfattning 
• Låg nettokostnadsutveckling "dryga noll", "bäst i klassen". 
• Resultat +186 mkr (-99 mkr 2015), resultat enligt balanskrav +171 mkr. 
• Hesultat är ca 70 mkr bättre jämfört budget (117 mkr), och ca 60 mkr bättre än 

prognos. 
• Resultat innebär ett kvarvarande underskott enligt ba lanskravet på 226 mkr. 

• Delvis ökade statsbidrag, asylvård och vissa reavinster bidrar till en stark 
intäktssida. 

• Stabil och positiv likviditet, extra avsättning till pensionsfond. 
• Finansförvaltningen har en värdeökning överstigande marknadens genomsnitt. 
• Lägre investeringsvolym, 296 mkr, jämfört budget på 350 mkr. 
• Finansiella mål uppnås. God måluppfyllelse av verksamhetsmål. 
• Resultatförbättring beror främst på hög verkställighet och god ekonomisk effekt 

av genomförande av SFP, men delvis även på lägre verksamhetsnivå. 

9 
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Lägesrapport ekonomi 2017 

··- -_------;-------~"":":-_---~·~-:='.---:.--·-·-:--- ~ - ~ ~--_:=o-- - -~ 

- - - - ~- ...- ... _ - ~ - - - _:..._.- , - t - • -

Månads rapport februari 2017, resultat 

Resultaträkning (mkr} 
2017 2016 

Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Verks antietens nettokostnad -1 282 -7 980 -7 929 -7 633 

Avskrivningar -50 -330 -330 -321 

Verksamhetens nettokostnad -1 332 -8 310 -8 259 -7 954 

Skatteintäkter 1 075 6416 6 396 6188 

Utjärmingsbidrag och statsbidrag 35'6 2148 2118 1 969 

Finansiella intäkter 25 5 5 26 

Finansiella kostnader -13 -88 -88 -43 

Periodens resultat 111 171 172 186 

Osäkerhetsmarginal i helårsprognos +/- 40 mkr 

10 



Lägesrapport mars 2017 
• Resultat per mars +1.30 mkr (+92 mkr 2016), 15 mkr bättre jmf budget. 

• Nettokostnader ökar till 4,2% (2,9% efter feb) , 
• Asylersättningar tenderar mattas av 
• Hög ökningstakt på köpt vård, läkemedel, stafetter 
• Periodiserings,effekter 
• Kvalitetssäkring i periodrapport mars (LS maj). 

• Ökade skatteintäkter och statsbidrag asyl stärker finansiering/intäkter. 
• Fortsatt stark och stabil likviditet, delvis genom lägre investeringar jrnf 

budget. 

• Samlad bedömning för 2017 pekar mot ett resultat i nivå med 
budgeterade +172 mkr (osäkerhetsmarginal +/- 40 mkr). 

• Vårändringsbudget beräknas stärka ekonomin och helårsprognos. 

2017-04-25 

}.,,,~---~- -- --- ·----::--·~---~-.;:.~ -~~~~ - --- - ~' 

~-· --- - -=-=- ... -- ... -- - - - -~----- - - ~-_,,. 

Behoven i kommuner och landsting ökar 
snabbare än arbetskraften 

Procent - Invånare 20-64 år - - ~ Demografiska behov 
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Utveckling skatteunderlag (nationellt) 
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Resultat 2000-2016, utmaningar 2017-2020 
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Mod och kraft för 
avslutande steg inom 
struktur och 
förändringsplan. 

Uthållighet kring 
genomförda förändring.ar 

Fortsatta effektiviseringar 
nödvändiga, nytt framtida 
effektivt arbetssätt 

Prioriteringar och 
samverkan 

Framtiden pekar 
sannolikt mot .kraftigt 
ökade behov. 
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I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR B1~a l fe 3 9 

Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) 
Dnr LD17/01570 

Svar på interpellation från Bo Brännström (L): Beträffande 
ambulanshelikoptern. 

I en interpellation ställer Bo Brännström (L) följande frågor: 

Hur definierar du landstingsledningen, då jag inte tror att ens där råder full 
enighet om klokskapen i införskaffandet av en helikopter? 

Hur kan du påstå, med utgångspunkt från beslutet i fullmäktige, att beslutet i 
fullmäktige att "tillåta" Västra Götaland och Uppsalas investering, indikerar 
att full enighet råder bland fullmäktiges partier? 

SVAR 

Landstinget Dalarna leds av en politisk ledning och en tjänstemannaledning. 
Den politiska ledningen består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet. 

I protokoll från landstingsfullmäktige den 27 februari framgår att inga 
avslagsyrkanden gjordes under någon av de två punkter som rörde Svensk 
Luftambulans. Det kan inte tolkas annat än som full enighet. 

fu\y 
nnar arke (S) 
ndstingsstyrelsens ordförande 

eesöksadress Kontakt 
Org.nr 232100-01 80 

Handläggare 



I~ Landstinget 
Il DAlARNA 

INTERPELLATIONSSVAR Sl~a fJ§fO 
Central Förvaltning Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) 

Postadress 
Box 712 

Dnr LD17/00754 

Svar på interpellation från Ulf Berg (M): Felaktiga inköp 

J en interpellation ställer Ulf Berg (M) följande frågor: 

Har några åtgärder vidtagits för att öka efterlevnaden av fattade beslut och 
ingångna avtal? 

Kommer några ytterligare åtgärder att vidtas för att minska antalet fakturor, 
1560 stycken under 2016, som anträffas vid den egna internkontrollen? 

SVAR 

Sedan hösten 2015 rapporterar ekonomienheten löpande köp som 
eventuellt strider mot beslut om inköpsstopp, representation eller som 
uppenbart inte avser en upphandlad leverantör. Rapporteringen sker till 
förvaltnings- eller divisionschef och ska ses som en signallista där 
mottagaren avgör vilka köp som eventuellt behöver utredas eller 
rapporteras. 

Under 2016 har regelverket diskuterats i ett flertal sammanhang, vilket 
också lett till att uppdaterade och förtydligande regler för bland annat 
representation håller på att utarbetas och kommer att beslutas inom kort. 

Under 2016 stramades också rutinerna upp runt representationsfakturor 
med en standardiserad fakturabilaga som både upplyser om regelverket 
samt säkerställer att vi får in relevant information om syfte och deltagare 
med representationen. 

dstingsstyrelsens ordförande 

Besöks adress 
Vasagatan 27 

Kontakt Handläggare 



I~ Landstinget llJ DALARNA 

I NTERPELLATIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2017-04-24 

Svar på interpellation från Vello Oprus (M): Hästbergs 

specialpedagogiska enhet 

I en interpellation ställer Vello Oprus följande frågor: 

Sida 1 (2) 

Dnr LD17/00974 

Vad får de utsatta barnen med omfattande funktionshinder hjälp med 
den kompetensen nu? 

Var det värt att stänga den specialpedagogiska enheten p.g.a. att ett 
sparbeting på endast 3, 1 miljoner kronor, som dessutom täcktes av 
kommunerna som betalde för sina platser? 

Finns det några planer att öppna en specialpedagogisk enhet igen och 
ge de utsatta barnen den hjälp de behöver? 

SVAR 

I landstingets fullmäktiges beslut, juni 2015, beslutades i struktur- och 
förändringsplanen att avveckla Hästbergs specialpedagogiska förskola. I 
interpellationen ställs frågor kring effekter av avvecklingen och 
frågeställning om det finns planer att öppna verksamheten igen. 

Vad får de utsatta barnen med omfattande funktionshinder hjälp med 
den kompetensen nu? 
Barnen för fortsatt hjälp från barnhabiliteringen, nu i samarbete med den 
kommun där barnen bor. Habiliteringen har kvar sin specialistkompetens, 
men nu integrerad i habiliteringens team inom de fem utbudsorterna. 

Var det värt att stänga den specialpedagogiska enheten p.g.a. att ett 
sparbeting på endast 3, 1 miljoner kronor, som dessutom täcktes av 
kommunerna som betalde för sina platser? 
Huvudmotivet att avveckla verksamheten handlade om uppdraget att 
bedriva förskola, en verksamhet som inte ingår i hälso- och sjukvårdens 

Besöksadress Kontakt Handläggare 

Org.nr 232100-0180 



Landstinget Dalarna INTERPELLATIONSSVAR 

2017-04-24 LD17/00974 Sida 2 {2) 

uppdrag. Landstinget tog den ekonomiska risken genom en "köp och 
säljmodell" med kommunerna, som under många år medförde ett 
ekonomiskt underskott för landstinget. 

Finns det några planer att öppna en specialpedagogisk enhet igen och 
ge de utsatta barnen den hjälp de behöver? 
Det finns inga planer att öppna en integrerar förskoleverksamhet igen, men 
landstinget har ett fortsatt stort ansvar för att ge hälso- och sjukvård för den 
utsatta patientgruppen. 

j~~f//!:!~M:!!t~~'-
Landstingsråd 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR Sri~ tf .3 q:i 

Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD17/01043 

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KO): 
Stabsläge vid Falu lasarett 

I en interpellation ställer Katarina Gustavsson (KO) följande fråga: Vad gör 
majoriteten för att förbättra personalsituationen så att inte länets befolkning 
får vänta för länge på vård? 

SVAR 

Det är riktigt att belastningen på landstingets akutmottagningar, inte minst i 
Falun, har ökat. Generellt har besök av patienter som har mindre akuta 
åkommor ökat, d.v.s. de som egentligen inte behöver en akutmottagnings 
resurser. Dessutom hade Dalarna i år en ovanligt tidig och intensiv 
influensaperiod, som gav ytterligare belastning på sjukvården, samtidigt 
med julhelgerna. 

Ju fler som söker akutmottagningarna utan att behöva en akutmottagnings 
resurser, desto längre blir väntetiderna och desto större blir belastningen för 
personalen. Därav den vädjan som publicerades, att de som har mindre 
akuta symtom, skulle vända sig till sin vårdcentral eller 1177 för råd och 
bedömning. Detta gäller förstås året runt; det blir bäst för både patient och 
vård, om patienter söker på rätt vårdnivå. 

Falu lasarett har inte haft stabsläge på grund av platsbrist. Däremot har 
beredskapen förhöjts vid vissa tillfällen av andra skäl. Senast var under 
branden i Mora. Dessförinnan har landstinget haft stabsläge flertalet gånger, 
bl.a. under Skid-VM, vid vattenavbrottet i Östersunds sjukhus 2016 och 
frågan om de skulle evakuera, vid ökat terrorhot mot Sverige nov 2015 samt 
p.g.a. flyktingsituationen. 

Vid akut frånvaro av personal eller tillfälliga toppar i vårdbelastning måste 
extra personal kallas in för att upprätthålla patientsäkerheten. Detta görs 
alltid i första hand frivilligt, men i undantagsfall måste man även beordra 
extraarbete. Detta är väl reglerat i lagar och avtal. 

För att underlätta rekrytering av personal till Landstingets arbetsplatser 
strävar Landstinget Dalarna efter att ha konkurrenskraftiga villkor för 

! 
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personalen. Exempel är de senaste årens satsning på löner för bl.a. 
sjuksköterskor, inklusive så kallat 24/7 tillägg med 2 000-5 000 kr extra i lön 
till de som arbetar nätter och helger. Det har resulterat i att Landstinget 
Dalarna har löner i topp i Landstingssverige. 

Även för undersköterskorna har satsningar gjorts, vilket gör att även de har 
löner bland de högsta i Sverige. 

Tillägget för obekväm arbetstid har också höjts med 30 % för att premiera 
dem som arbetar på landstingets dygnet-runt-verksamheter. Tidigare har 
landstinget även satsat på arbetstidsnedsättning (ca 2 tim/v) för de som 
arbetar mer än 20 % natt. 

Landstinget satsar även på betald uppdragsutbildning av 30 
undersköterskor till sjuksköterskor och betald utbildning ti ll 
specialistsjuksköterskor. 

Landstinget genomför också framgångsrika rekryteringskampanjer i Europa 
och har ett väl fungerande introduktionsprogram för de som rekryteras. 

Genom det så kallade ,,primärvårdslyftet" och den nya digitala vårdcentralen 
"Min Vård" arbetar landstinget för att förbättra tillgängligheten i primärvården 
för att minska trycket på akutsjukvården. 

/l~ls~ 
Mursal Isa (MP) 

Landstingsråd 



Landstinget 
DALARNA 

INTERPELLA TIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD17 /01158 

Svar på interpellation från Ulf Berg (M): Ögonmottagningen i 
Avesta 

I en interpellation ställer Ulf Berg (M) följande frågor: 

Har det genomförts en konsekvensanalys av en nedläggning av 
ögonmottagningen på Avesta lasarett? 

Vilka aktiva åtgärder har vidtag.its för att rekrytera ögonsjuksköterskor till 
mottagningen i Avesta? 

SVAR 

Ögonmottagningen på Avesta lasarett har bemannats med två erfarna 
ögonsjuksköterskor, en ortoptist på halvtid och två sekreterare. En av 
sjuksköterskorna pensionerades 2017-03-31 med kort varsel och den andra 
tillträder som ny avdelningschef för ögonmottagningen, Falu lasarett. 
Avestamottagningen står från 2017-04-03 utan bemanning av 
ögonsköterskor och mot bakgrund av bemanningsläget stänger· 
ögonmottagningen på Avesta lasarett temporärt från 2017-04-03 till och 
med 2017-09-30. Ledningen för ögonsjukvården kan p.g.a. en ansträngd 
bemanningssituation som försämrats ytterligare inte upprätthålla en adekvat 
bemanning för att hålla öppet ögonmottagningen på Avesta lasarett. · 

Patientvolymerna inom ögonsjukvården har ökat avsevärt de senaste åren 
främst genom att nya behandlingsmetoder har introducerats. 
Patientbesöken till ögonmottagningen i Avesta har bokats om till länets 
övriga mottagningar. För att möta höga produktioriskrav bedömer 
ögonsjukvårdens verksamhetsledning att det är ineffektivt att bemanna 
ögonmottagningen i Avesta med personal från andra enheter inom 
ögonsjukvården. En fördel ·under den temporära stängningen är att de 
patienter som har varit inplanerade för besök i Avesta vid samma 
besökstillfälle erbjuds mer avancerade undersökningsmetoder vilket 
minskar behovet av ytterligare återbesök. 

Har det genomförts en konsekvensanalys av en nedläggning av 
ögonmottagningen på Avesta lasarett? 
En konsekvensanalys har utförts för att utvärdera effekten av en 
ögonmottagning på Avesta lasarett som saknar bemanning av erfarna 
ögonsjuksköterskor. Mot bakgrund av att avsikten är att åter öppna 

\ .... , 4.L,-= 
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mottagningen har någon konsekvensanalys inte utförts avseende en 
nedläggning av ögonmottagningen. 

Vilka aktiva åtgärder har vidtagits för att rekrytera ögonsjuksköterskor 
till mottagningen i Avesta? 
Ögonsjukvården har i likhet med många andra enheter inom Hälso- och 
sjukvården sedan flera år haft ett betydande vakansläge och 
rekryteringssvårigheter av sjuksköterskor. Vid annonsering efter 
sjuksköterskor till länets ögonmottagningar fås oftast inga sökande. För att 
göra arbetet som ögonsjuksköterska mer attraktivt och erbjuda 
karriärsutveckling har flera ögonsjuksköterskor fått möjlighet att utbilda sig 
för att utföra arbetsuppgifter som tidigare utförts endast av läkare, t.ex. 
undersökning av patienter med katarakt eller intraokulära injektioner mot 
makuladegeneration. Dessa nya arbetsmetoder prövas för att såväl 
effektivisera omhändertagandet av ögonsjukvårdens patienter som att 
kunna erbjuda intressantare, fartbildande och mer varierade arbetsuppgifter 
för ögonsköterskorna som arbetar på en mycket hög medicinsk nivå i 
Sverigejämförelse. Landstingsdriven ögonsjukvård utsätts också för en stark 
konkurrens om arbetskraft från privata kliniker, då ögonsjukvård till största 
delen sker polikliniskt. Nya intensifierade annonseringsförsök pågår för att 
kunna återöppna ögonmottagningen. 

/ 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (2) 

Dnr LD17/01311 

Svar på interpellation från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M): 

Personalen, det värdefullaste vi har. 

I en interpellation ställer Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) följande 
frågor: 

Landstinget Dalarna som arbetsgivare agerar i sitt förebyggande arbete? 

Fångar man upp de som är på väg att lämna landstinget? 

Arbetar man med avslutningssamtal mm i landstinget 

Ser uppföljningsarbetet och vilka insatser görs för att få tillbaka de som har 
valt att lämna sin tjänst? 

Ser utvärderingsarbetet och handlingsplanen ut? 

SVAR 

Landstinget Dalarna arbetar och agerar kontinuerligt förebyggande som 
arbetsgivare gällande vakanser och rekryteringsbehov med följande 
åtgärder; 

• Trivsel på jobbet är allas ansvar, det är viktigt att både medarbetare 
och ledare/chefer agerar gemensamt i dessa frågor. 

• Stöd till chefer så att de kan vara bra ledare, bl.a. genom landstingets 
ordinarie chefsutbildning och individuella handledning/stödinsatser. 

• Marknadsföring via sociala medier för att synas och föra ut 
budskapet om Landstinget Dalarna som attraktiv arbetsgivare. 

Att fånga upp medarbetare som är på väg att lämna sker i chefens dagliga 
ledarskap. Hur detta sker beror på varför medarbetaren väljer att avsluta sin 
anställning. Dialogen med medarbetaren är därför individuell. Närmaste 
chef alternativt HR ska hålla avslutningssamtal med samtliga. 
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Varje chef ansvarar för att följa upp och vidta nödvändiga åtgärder inom sin 
verksamhet. Detta gäller även arbetsmiljö samt arbetsgivarens- och 
verksamhetens attraktivitet. 

I många fall ringer arbetsgivaren upp de som har slutat och uppmuntrar 
medarbetaren till att ta enstaka arbetspass eller uppdrag. 

Centralt arbetar landstinget med den strategiska kompetensförsörjningen på 
olika sätt, så som; arbetsgivarvarumärket, rekrytering (både nationellt och 
internationellt), stöd till cheferna i vardagen både strategiskt och operativt, 
utbildning osv. Dessutom samarbetar landstinget med andra aktörer i frågan 
både i närområdet och övergripande nationellt, bl.a. genom samarbeten 
mellan landsting och genom att ingå i strategiska nationella samarbeten i 
SKL:s nätverk. 

~l~!dttl !Jld#vL 
M~a Gilbert Westholm (V) 

Landstingsråd 
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Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) 
Dnr LD17 /01577 

Svar på interpellation från Agneta Ängsås (C): Förbättra 
telefonkontakten mellan medborgarna och landstinget 

I en interpellation ställer Agneta Ängsås följande fråga: Hur kan 
telefonkontakten förbättras mellan medborgarna och Landstinget? 

SVAR 

Vid olika typer av vårdkontakter behövs dolda nummer beroende på 
sekretess. En patient ska kunna ta kontakt med vården utan att behöva vara 
orolig för att exempelvis annan familjemedlem ska får reda på att man sökt 
vård. Det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är känsligt och inte. Om 
behovet ändå är stort och verksamhetschef kan konstatera att detta inte är 
känslig verksamhet (för patienten) så finns möjlighet att ändra 
inställningarna i växeln för varje enskild anknytning. 

En genomlysning av enklare karaktär av detta beslut genomfördes 2014 och 
slutsatsen då var att skyddet för den personliga integriteten fortsatt behövde 
ha prioritet. Därför behölls beslutet om att inte visa uppringnings-ID. 

Efter dialog i Hälso och sjukvårdens ledningsgrupp föreslås en ny 
genomlysning av frågan där landstinget kartlägger professionernas behov, 
teknikens möjligheter och begräsningar och undersöker hur övriga i 
regionen har beslutat i frågan. En juridisk och etisk analys behöver även 
göras av underlaget inför ett beslut. 

dstingsstyrelsens ordförande 

\ I :!J ! 
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INTERPELLA TIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2017-04-24 

Svar på interpellation från Birgitta Sacredeus (KD); 
Förlossningsvårdens kris 

I en interpellation ställer Birgitta Sacredeus (KO) följande frågor: 

Sida 1 (2) 
Dnr LD17/01603 

Hur stort extra ekonomiskt tillskott från staten kommer Dalalandstingets 
förlossningsvård att tilldelas? 

Hur kommer Landstinget Dalarna att fördela dessa medel? 

Vad påtalade socialministern på mötet för att förbättra 
förlossningsvården i Dalarna? 

SVAR 

De statistiska antaganden om medelvårdtidens längd efter förlossning som 
förs fram i interpellationen tar inte hänsyn till att många kvinnor i Dalarna 
efter förlossningen vårdas på patienthotellet. Eftersom de flesta 
normalförlösta kvinnor vårdas på patienthotellet över natten bedöms 
vårdtiden öka med 12-24 timmar om patienthotellet inkluderas. Detta gör att 
vårdtiden efter förlossning för Dalarnas kvinnor hamnar över genomsnittlig 
vårdtid i landet. Stöd för detta finns i aktuella Nysam-rapporter över antalet 
förlossningsrelaterade vårddagar per 1000 kvinnor i fertil ålder. 

Hur stort extra ekonomiskt tillskott från staten kommer 
dalalandstingets förlossningsvård att tilldelas? 
Utbetalda medel inom den statliga förlossningssatsningen uppgick till 5 mkr 
2015 och 14 mkr 2016. Beräknade kommande satsningar uppgår till 28 mkr 
2017 och sannolikt 14 mkr 2018 och 2019. Totalt beräknas Dalarna få ta del 
av 75 mkr under perioden 2015-2019. 

Hur kommer Landstinget Dalarna att fördela dessa medel? 
De statliga extra medlen har hittills framförallt använts till 
bemanningsinsatser inom förlossningsvården i form av fler undersköterskor 
och akuta bemanningsinsatser bland barnmorskor under somrarnas 
semesterperioder. 
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Medel har även gått till löneökningar för förlossningsbarnmorskor för att 
bidra till att dessa stannar kvar i verksamheten. Dessutom har medlen 
använts till utbildningsinsatser inom övrig kvinnosjukvård och mödravård. 

Framöver planeras förutom att fortsätta med dessa åtgärder även att 
avsätta medel för att kunna erbjuda så många sjuksköterskor som möjligt 
lön under utbildning till barnmorska, då behovet inom både förlossningsvård 
och mödravård kommer att vara fortsatt stort. 

Beslut har nyligen fattats om utbildningsanställningar för sjuksköterskor, där 
sjuksköterskan behåller sin ordinarie lön under vidareutbildningen. 

Vad påtalade socialministern på mötet för att förbättra 
förlossningsvården i Dalarna? 
Maja Gilbert Westholm (V) representerade landstinget Dalarna på 
politikermötet med socialminister Gabriel Wikström (S). 

Verksamhetschefen för kvinnosjukvården har inför mötet uppdaterat henne 
om aktuellt läge inom Dalarnas förlossningsvård. 

Ministerns syfte med mötet var att informera sig om det aktuella läget inom 
förlossningsvården i Sverige och att utifrån detta se över statens särskilda 
uppdrag för bl.a. utbildningar. 

itt1>1 J;&,f/JtV/d~~ 
Ma/ci Gilbert Westholm (V) 
Landstingsråd 



I~ Landstinget 
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INTERPELLATIONSSVAR Bl~jll lf s 4'f ff 

Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD16/01606 

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD): 
Situationen inom Räddningstjänsten 

I en interpellation ställer Katarina Gustavsson följande frågor: 

På vilket sätt kan landstinget bidra med för att säkra att de sjuka får den 
hjälp de behöver i de situationer som räddningstjänsten annars skulle 
vara involverad i? 

Kommer ni att ta en diskussion med direktionen för att försäkra oss om 
att medborgarna inte drabbas av detta? 

SVAR 

1. Med anledning av den pågående konflikten inom räddningstjänsten 
föreligger risk att våra medborgare efter 2017-05-01 inte kommer att få 
möjlighet till de sjukvårdsinsatser som utförs av räddningstjänstens personal 
i väntan på ambulans (JVPA-verksamhet). 

Landstinget Dalarna hoppas självklart att konflikten får en lösning så att 
verksamheten kan fortsätta som tidigare i alla kommuner som har IVPA. 

Avtalskonstruktionen för IVPA-verksamheterna är att kommunerna på 
frivillig basis ansluter sig genom att teckna avtal om IVPA-verksamhet. 

Arbetsgivaransvaret ligger hos räddningstjänsten och är inget som 
landstinget Dalarna ansvarar för eller har mandat att besluta om. 

Löses inte konflikten kan detta påverka IVPA-uppdraget på vissa orter i 
länet, vilket också ligger under räddningstjänstens ansvar. Redan idag sker 
IVPA-utryckning under förutsättning att beredskapen så medger och att 
aktuell styrka inte är upptagen med andra uppdrag. 

Landstinget Dalarna kan således inte garantera IVPA-verksamhet utan det 
sker genom kommunens/kommunalförbundets försorg. Den myndighet som 
eventuellt kan göra det som tillsynsmyndighet är länsstyrelsen. 

' Bes ö ksa dress Kontakt 
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Ambulanssjukvården har ett bra samarbete med räddningstjänsten men 
även utan IVPA-verksamhet kommer ambulanssjukvården att erbjuda 
patienterna en mycket god ambulanssjukvård. 

I glesbygd kan avsaknad av IVPA leda till att patienten får vänta längre på 
"Första-hjälpen åtgärd". Ambulanssjukvårdens rutiner kommer inte att 
ändras. 

2. Landstinget Dalarna följer utvecklingen och har, via ledningen för 
ambulanssjukvården, löpande kontakter med berörda kommuners 
räddningstjänst 

nnar Barke (S) 
ndstingsstyrelsens ordförande 
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Postadress 

Datum 2017-04-24 Sida 1 (2) 
Dnr LD17/01605 

Svar på interpellation från Göte Persson (C): IVPA, I Väntan 
På Ambulans 

I en interpellation ställer Göte Persson följande fråga: På vilket sätt kommer 
landstinget Dalarna att säkrat att verksamheten kommer att fortsätta efter 1 
maj, då kommunerna kan få svårt att leva upp till sina åtagande angående 
IVPA? 

SVAR 

Med anledning av den pågående konflikten inom räddningstjänsten kan 
många av de kommunala IVPA-bilarna att stå utan bemanning efter 2017-
05-01. Landstinget Dalarna hoppas självklart att konflikten får en lösning så 
att !VPA-verksamheten kan fortsätta som tidigare i alla kommuner som har 
IVPA. 

Landstinget följer utvecklingen och har, via ledningen för 
ambulanssjukvården, löpande kontakter med berörda kommuners 
räddningstjänst. 

Avtalskonstruktionen för IVPA-verksamheterna är att kommunerna på 
frivillig basis ansluter sig till IVPA-verksamheten, genom att teckna avtal om 
IVPA-verksam het. 

Landstinget Dalarna har inget arbetsgivaransvar inom IVPA-verksamheten. 
Arbetsgivaransvaret ligger hos räddningstjänsten och är inget som 
landstinget har mandat att besluta om. 

Om inte en lösning till konflikten nås kan detta påverka IVPA-uppdraget på 
vissa orter i länet, och också detta ligger under räddningstjänstens ansvar. 

Redan idag sker IVPA-utryckning under förutsättning att beredskapen så 
medger och att aktuell styrka inte är upptagen med ett annat uppdrag. 

Landstinget Dalarna kan således inte garantera IVPA-verksamhet utan det 
sker genom kommunens/kommunalförbundets försorg. Den myndighet som 
eventuellt kan göra det som tillsynsmyndighet är länsstyrelsen. 
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Ambulanssjukvården har ett bra samarbete med räddningstjänsten men 
även utan IVPA-verksamhet kommer ambulanssjukvården att erbjuda 
patienterna en mycket god ambulanssjukvård. 
I glesbygd kan avsaknad av IVPA leda till att patienten får vänta längre på 
"Första-hjälpen åtgärd". Ambulanssjukvårdens rutiner kommer inte att 
ändras. 

~nnar Barke (S) 
La dstingsstyrelsens ordförande 


