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Inledning och protokollsjustering 

1 Justering av närvarolistan 
 

Ordförandens förslag 

1. Närvarolistan fastställs. 

2 Godkännande av dagordning 
 

Ordförandens förslag 

1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar. 

3 Protokollsjustering 
 

Ordförandens förslag 

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

4 Information 
 

Ordförandens förslag 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) Verksamhet (Ulf Cristoffersson)  Bilaga 4a 

B) Personal (Alexander Klein Storm)  Bilaga 4b 

5 Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. 

Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av 
Landstingsstyrelsen § 114/2011 och Servicenämnden § 67/2011 fattade 
beslut. 

- Av förvaltningschefen fattade beslut. 

 

Beslut om upphandling: 

Dnr: LD15/00429 Bilaga 5 

Drift av Café Oasen, Säter. Tilldelningsbeslut ska vara klart 2015-06-08. 

6 Övriga anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

 

Inga övriga anmälningsärenden. 
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Beslutsärenden 

7 Bokslut 2014 FV82 Servicenämnden 
Diarienummer LD14/01332 

Ordförandens förslag 

1. Att godkänna redovisat bokslut för 2014. 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska resultatet 2014 för Landstingsservice uppgår till +5,5 Mkr, 
Det positiva resultatet innebär att förvaltningens ekonomiska mål är uppfyllt 
under året. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

A) Beslutsunderlag Bilaga 7a 

B) Bokslut 2014 FV82 Servicenämnden Bilaga 7b 

8 Avrapportering Internkontrollplan 2014 för Servicenämnden 
Diarienummer LD15/00418 

Ordförandens förslag 

1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för 2014 

Sammanfattning av ärendet 

Avrapportering av internkontrollens kontrollpunkter som genomfördes under 
2014. Resultatet av kontrollen för de tre olika kontrollpunkterna visar att två 
kontroller genomförts utan anmärkning, och att en av kontrollpunkterna 
genomförts med anmärkning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

A) Beslutsunderlag Bilaga 8a 

B) Internkontrollplan 2014 Bilaga 8b 
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

791 82 Nissers väg 6 023-49 00 00 Ulf Cristoffersson 070-313 58 32 
Falun Falun ulf.cristoffersson@ltdalarna.se Förvaltningschef  
  Org. nr:232100-0180 ulf.cristoffersson@ltdalarna.se 
   

 

Verksamhet               Bilaga  
 

a) Bokslutsarbete 2014  
- Förvaltning 82  Servicenämnden 
- Förvaltning 84  Nämnden för kostsamverkan 
 

b) Aktivitetsplan 2015 
En prioriterad plan med utgångspunkt i VP 2015, bl.a.  

- Upphandling outsoursing Café Oasen Säter (1 Mkr), del av 
handlingsplan för att uppnå avkastningskravet på 3 Mkr 

- Nya gasavtal samt hantering (1 Mkr), del av handlingsplan 
för att uppnå avkastningskravet på 3 Mkr 

- Implementering inre vaktmästeri-genomlysningen (0,5Mkr), 
del av handlingsplan för att uppnå avkastningskravet på 3 
Mkr 

- Vårdnära Service (VNS) 
- Genomlysning Bevakningsorganisation/-funktion, del av 

handlingsplan för att uppnå avkastningskravet på 3 Mkr 
- Organisationsöversyn LsD, initialt länsservice 

 
 

c) Projekt ”Mer tid för patienten” – Vårdnära service (VNS) 

Projektet saknar fortfarande två av tre delprojektledare, en för 
administration och en för vård. Serviceförvaltningen har delprojekt-
ledare utsedd sedan ca 1 år, Torbjörn Petersson och Martin Ekberg 
(f.n. tj-led). LsD har egen projektorganisation för delprojektet VNS.  
Projektgruppen har genomfört studiebesök i övre Norrland för att ta 
del av deras erfarenheter, då de har kommit betydligt längre i arbetet 
med VNS. 
Pilotavdelningar är ännu inte helt fastställda, dock finns ett inriktnings-
beslut om att slutenvårdsavdelningar i Avesta kommer att vara 
startpiloter. Deadline för slutgiltigt beslut är den 10 mars.  
Tidigast bedöms piloter kunna startas i maj. Dessförinnan kommer 
rekrytering, utbildning och inskolning att ske. 
 
 

d) Skid-VM 2015 

Landstingsservice har förberett uppdrag inom parkering, bevakning 
och logistiskt in- och utflöde av gods till våra sjukhus.  
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e) Bevakning 
 
En mer omfattande genomlysning av bevakningsbehovet har startats 
på uppdrag av Servicerådet. Syftet med genomlysningen är att se 
över det totala bevakningsbehovet i länet. I uppdraget ingår även att 
se över driftsformen för parkeringsövervakning och parkerings-
/kontroll-avgifter. Genomlysningen utgör en del av besparingskravet 
2015. 
 
 

f) Översyn organisation LsD 
 
Analys av tidigare beslut om omorganisation till områdesindelning 
samt resultat 
 
 

g) Nya delegerings-/verkställighetsbestämmelser 
 
På uppdrag av landstingsledningen skall delegerings-/verkställighets-
bestämmelser standardiseras inom LtD. Servicenämnden beslutar om 
delegeringsbestämmelser. 
 
 

h) Nytt uppdrag – Grönare vägval 
 
Landstingsstyrelsens ordförande har uppdragit till Lt-dir att 
administrera rabatterade busskort till anställda inom LtD. Uppdraget 
har vidarebefordrats via Servicerådet till LsD. Handläggningen 
kommer att ske vid respektive kundtjänst på sjukhusorterna. 
Bedömningen är att ca 10-15% av alla anställda väljer att teckna ett 
avtal för busskort, med löneavdrag. Förberedelser pågår inom 
förvaltningen. Uppdraget beräknas starta 1 april. 
 
 

i) Rekrytering ny personalchef LsD 
 
Tjänsten vakantsattes i slutet av december 2014. 37 ansökningar har 
inkommit. Urvalsprocess har påbörjats. Tjänsten bedöms kunna vara  
tillsatt senast maj månad. 
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j) Uppdrag - flytta arkivet i Håksberg 

 
Lsd har av Servicerådet fått uppdraget att flytta arkivet i Håksberg till 
Ludvika lasarett. Detaljplanering pågår av ett omfattande transport-
uppdrag som beräknas starta under sommaren 2015. Ett tilläggs-
uppdrag har nyligen inkommit med önskan om bemannings-
förstärkning i arkivet, under flytt perioden. 
 
 

k) Inkontinenshjälpmedel – transport i LsD regi 
 
Förfrågan från Servicerådet och styrgruppen för Hjälpmedel angående 
om LsD kan lösa transportfrågan avseende inkontinenshjälpmedel 
inom Dalarna. LsD är i dagsläget inte rustade för att lösa detta 
omfattande transportbehov varför uppdraget kommer att outsourcas, 
inledningsvis under innevarande år. 
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HR-enheten     Dnr  
       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

791 82 Falun Nissers väg 6 023-49 09 02 Alexander Klein Storm  
 Falun 076-779 09 02 T.f. Personalchef  
   alexander.storm@ltdalarna.se 
   

 

  
  
  
  
                                     Bilaga punkt 4 b 

 

Personal 
 

Bemanning 
Bemanningen har ökat med ca 19 stycken faktiska årsarbetare,  
ifrån 375 till 394 för samma period 2013. Antalet anställda  
har gått ifrån 431 till 453 medarbetare i förvaltningen, ökning med 22 
medarbetare. Ökningen beror delvis på att möta de utökade 
serviceuppdragen förvaltningen har fått och en utökad efterfrågan ifrån våra 
kunder runt om i länet.  
 
Förfrågan från HoS om nattstädning på Falu Lasarett. Landstingsservice 
kommer att se över möjligheten att utföra detta uppdrag.  
 
Den utökade efterfrågan tillsammans med konverteringar av 
visstidsanställningar, tillsättning efter naturlig avgång och rätten till heltid, 
påverkar förvaltningens bemanning. 
 
Sjukfrånvaron 
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 7,7 % för perioden  
januari-december 2014, korttidsfrånvaron är 3,0 %. Under motsvarande 
period föregående år var den totala sjukfrånvaron 6,7 % och 
korttidssjukfrånvaron var 3,0 %. 

Frisknärvaron har ökat med 2 % sedan 2013, från 43 % till 45 %.  

Sjukfrånvarotalen kan fortfarande, som tidigare nämnts, härröras till vissa 
specifika verksamheter. Det finns fortfarande markanta skillnader inom 
förvaltningen, där vissa verksamheter har en normal nivå på sjukfrånvaro 
medan andra personalgrupper har en total sjukfrånvaro på ca 15-20 %. 
Rehabiliteringsarbetet med att försöka minska sjukfrånvaron genom tidigt 
insatt planeringsåtgärder fortgår inom förvaltningen. 

 
Arbetsmiljöutredning 
Arbetsmiljöutredning har genomförts vid Städ Team Mora då indikationer på 
att kränkande särbehandling förekommit inom Teamet. Utredningen ägde 
rum sommaren/hösten 2014 och samtliga tillsvidareanställda intervjuades. 
Resultatet från utredningen visar att det i dagsläget inte är någon av 
medarbetarna som upplevt någon form av kränkande särbehandling. Det 
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framgår av resultatet att medarbetarna är missnöjda med det nuvarande 
kvällsschemat. Närmaste chef kommer att tillsammans med arbetsgruppen 
gå igenom schemat och se om det finns möjlighet till justering.  
 
 
Övrig information 
Nytt Landstingsövergripande material avseende Mål- och utvecklingssamtal 
har införts och används nu för första gången 2015.  
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Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

791 82  Falun Nissers väg 6 023-490000 Niklasson Johanna 023-490910 
 Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Tf ekonomichef  
  Org.nr: 232100-0180 johanna.niklasson@ltdalarna.se 
   

 

 

  
  
  
  
  

Bokslut 2014 FV82 Servicenämnden 

Ordförandens förslag

1. Att godkänna redovisat bokslut för 2014. 
 

Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet 2014 för Landstingsservice uppgår till +5,5 Mkr, 
Det positiva resultatet innebär att förvaltningens ekonomiska mål är uppfyllt 
under året. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Bokslut 2014/Måluppfyllelse 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Bokslutet för år 2014 har framtagits i samverkan mellan ekonomienheten, 
förvaltningsledningen, HR-enheten och driftsverksamheten. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Bokslutet redovisas på Central samverkan 2015-02-11. 

 



Servicenämnd 

Landstingsservice 

Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 
Målupp-

fyllelse 

Tillhandahålla och utveckla sjukvårdsspecifik service, 

som tar sin utgångspunkt i respekt för patienterna. 
 

Systematiskt utvärdera och ansvara för den för 

koncernen mest effektiva driftsformen. 
 

Verksamheten ska drivas resurs och miljöeffektivt, 

energisnålt samt tillhandahålla god kvalitet och service. 
 

mål uppfyllt     mål delvis uppfyllt        mål ej uppfyllt     

Målen för Landstingsservice verksamhet utifrån Landstings-

planen har till stora delar uppfyllts under året. 

Aktiviteter som pågår för att utveckla den sjukvårdsspecifika 

servicen är att Landstingsservice planerar för att 

implementera vårdnära servicetjänster inom ramen för 

projektet ”Mer tid för patienten”. Materiel- och 

textilförsörjningen har också utökats på Falu lasarett.  

Ansvaret för driftsformen av våra servicetjänster utvärderas 

kontinuerligt genom benchmarking och andra 

utredningsberäkningar. Landstingsservice har exempelvis 

återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi, 

insourcat transportuppdrag till vår egen förvaltning och en 

översyn av den egna bevakningsverksamheten pågår. 

Att det tredje övergripande målet är uppfyllt får 

förvaltningen bekräftelse på genom fortsatt ISO-certifiering 

inom både miljö och kvalitet efter extern revision. 

 

Verksamhetsmål 
 

Personalperspektivet 

Strategiska målområden: Nöjda, kompetenta och friska 

medarbetare 

Framgångsfaktor: Engagerat ledarskap/medarbetarskap, mål-

och utvecklingssamtal, systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Mål Kommentar Mål-

uppfyllelse 

NMI 75% Senaste mätning 76% 

(2012).  
 

Sjukfrånvaro (total) 

5,0% 

Sjukfrånvaron uppgår 

till 7,7%.  
 

Sjukfrånvaro 

(korttid) 3,2 

Sjukfrånvaron uppgår 

till 3,0% 
 

Alla medarbetare 

ska ha minst två 

individuella mål. 

Nytt mål- och 

utvecklingssamtal 

implementerat 2014. 
 

 

Ekonomiperspektivet 

Strategiska målområden: God ekonomisk hushållning, 

utvecklad uppföljning, överenskommen prissättningsmodell 

Framgångsfaktor: Ordning och reda, kostnads- och 

intäktmedvetenhet, säkerställd avtalsprocess 

 

 

 

Mål Kommentar Mål-

uppfyllelse 

Resultatindex 1,01 Resultatindex uppgår till 

1,02 
 

Budgetföljsamhet 

97% 

Budgetföljsamheten 

uppgår till 93%. Flera 

tillkommande uppdrag 

har ej varit budgeterade. 

 

Säkerställd 

avtalsprocess 

Genomlysning och 

översyn av våra 

servicefunktioner pågår. 
 

 

Kundperspektivet 

Strategiska målområden: Nöjd kund, tydliga och 

kommunicerade avtal 

Framgångsfaktor: Rätt service och bemötande, 

kundkontaktsorganisation, serviceråd och styrgrupper 

 

Mål Kommentar Mål-

uppfyllelse 

Nöjdkundindex 

(NKI) 90% 

Vid mätning 

nöjdkundindex (NKI) 

hösten 2014 visar 

resultatet en tydlig 

positiv trend jämfört 

2013, dock är 

detaljunderlaget föremål 

för kvalitetssäkring 

varför exakt resultatnivå 

inte kan anges. 

En ny kundkontakts-

organisation har 

utformats under året.  

 

 

Tydliga och 

kommunicerade 

avtal. 

Ett nära samarbete med 

våra kunder sker i 

Servicerådet och i 

respektive styrgrupp för 

Tandvård, 

Landstingsfastigheter 

och Hjälpmedel. Under 

året sker kontinuerlig 

uppföljning och 

avstämning av våra 

servicetjänster.  

 

 

Produktionsperspektivet 

Strategiska målområden: Processorienterat arbetssätt, 

produktionsuppföljning, minskad miljöpåverkan 

Framgångsfaktor: Tydliga processbeskrivningar, interna  

nätverk via kompetensansvariga, ökad miljömedvetenhet 

 

Mål Kommentar Mål-

uppfyllelse 

Beskrivning av 

verksamhetens 

processer 

Under 2014 har arbetet 

fortgått, beskrivning av 

gränssnitten har 

påbörjats. 

 

Städ – 

avverkningsgrad 

347 kvm/h 

Avverkningsgraden 

uppgår till 344 kvm/h.  

Tvätt – 

leveranssäkerhet 

98,0% 

Leveranssäkerheten 

uppgår till 97,4%.  



Tvätt – Kg 

tvätt/mantimma 

25,0 

Kg tvätt/mantimma 

uppgår till 24,2.  

Boende – 

beläggningsgrad 

80% 

Beläggningsgraden 

uppgår till 62%.  

Fastighetsteknik –  

förebyggande 

underhåll/totalt 

antal uppdrag 50% 

Det förebyggande 

underhållet uppgår till 

47% av det totala antalet 

uppdrag. 

 

Yttre transport – 

Minskade körmil  

-10% (jmf 2013) 

Minskade körmilen 

uppgår till -13%.  

Miljö –  

minskad pappers-

förbrukning med   

-10%. (jmf 2013) 

Minskningen av 

pappersförbrukningen 

uppgår till -26%. 
 

 

Utveckling-/lärandeperspektivet 

Strategiska målområden: Arbeta behovsstyrt och flexibelt, 

utveckla sjukvårdsnära tjänster (VNS), förankrat 

verksamhetssystem 

Framgångsfaktor: Behovsanpassad utbildningsplan, ständiga 

förbättringar genom avvikelse- och förbättringsrapportering, 

aktivt delta i det nationella Servicenätverket Best Services 

benchmarkingprogram. 

 

Mål Kommentar Mål-

uppfyllelse 

Intern 

chefskompetens-

utveckling under 

totalt nio tillfällen 

per år. 

Målet är uppfyllt.  

Programmet har varit en 

framgång för de 

fastslagna direktiven 

inom förvaltningen. 

 

Goda resultat i 

nationella 

mätningar i 

jämförelse med 

övriga landsting.  

Landstingsservice fick 

kvitto på att vi är 

konkurrenskraftiga i 

jämförelse med andra 

landsting vid den årliga 

benchmarkingen. 

Exempelvis rankas 

tvätteri-, lokalvårds- och 

personalmåltidprocessen 

alla topp sju av upp 

emot 39 sjukhus.  

 

 

Ulf Cristoffersson 

Förvaltningschef 

Landstingsservice 

 



Servicenämnden 

Landstingsservice 
 

Måluppföljning 

Uppdrag från Landstingsplanen 2014 
Målupp-

fyllelse 

Prognos 

Tillhandahålla och utveckla sjukvårdsspecifik service, 

som tar sin utgångspunkt i respekt för patienterna 
 

Systematiskt utvärdera och ansvara för den för 

koncernen mest effektiva driftsformen. 
 

Verksamheten ska drivas resurs- och miljöeffektivt, 

energisnålt samt tillhandahålla god kvalitet och service. 
 

mål uppfyllt     mål delvis uppfyllt        mål ej uppfyllt     

Målen för Landstingsservice verksamhet utifrån Landstings-

planen har till stora delar uppfyllts under årets två första 

tertial.  

Aktiviteter som pågår för att utveckla den sjukvårdsspecifika 

servicen är att Landstingsservice planerar för att 

implementera vårdnära servicetjänster inom ramen för 

projektet ”Mer tid för patienten”. Materiel- och 

textilförsörjningen har också utökats på Falu lasarett.  

Ansvaret för driftsformen av våra servicetjänster utvärderas 

kontinuerligt genom benchmarking och andra 

utredningsberäkningar. Landstingsservice har exempelvis 

återtagit kostförsörjningen på Ludvika lasarett i egen regi, 

insourcat transportuppdrag till vår egen förvaltning och en 

översyn av den egna bevakningsverksamheten pågår. 

Att det tredje övergripande målet är uppfyllt får 

förvaltningen bekräftelse på genom fortsatt ISO-certifiering 

inom både miljö och kvalitet efter extern revision. 

 

Perspektiv Mål Utfall 

Ack 

Målupp-

fyllelse 

Personal 

Sjukfrånvaro (total) 

Sjukfrånvaro (korttid) 

Nöjdmedarbetarindex 

 

5,0% 

3,2% 

75% 

 

7,7% 

3,0% 

76% 

 
 
 
 

Ekonomi 

Resultatindex 

 

1,01 

 

1,02 

 
 

 

Kund 

Nöjdkundindex 

 

90% 

 

 

 

 

Produktion 

Städ, avverkningsgrad, kvm/h 

Tvätt, leveranssäkerhet  

Kost, totalkostnad per portion 

Fastighetsteknik, förebyggande 

underhåll/totalt antal uppdrag 

Yttre transport, minskade körmil 

(jmf 2013) 

Andel miljömärkta livsmedel* 

 

 

 

 

 

347 

98,0% 

68,00 kr 

50,0% 

 
10,0%                 
 

25% 

 

 

344 

97,4% 

70,51 kr 

47,0% 

 
13,0% 
 

29% 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

*Utfallet avser totalt inköpta livsmedel Falun, varav en del 

distribuerats vidare till Nämnden för Kostsamverkan, varför utfallet 

29% inte avser förvaltningen som helhet eller Kost Falun som del 

Personal 
Målet för den totala sjukfrånvaron för Landstingsservice 

under 2014 är 5,0%. Utfallet för 2014 blev 7,7% vilket 

innebär att målet inte blivit uppfyllt. Målet är högt satt 

utifrån de befattningar som finns inom förvaltningen, 

medelåldern på våra medarbetare samt de arbetsuppgifter 

som utförs. Förvaltningen fortsätter att sträva emot att nå 

detta mål genom tidig kartläggning av korttidssjukfrånvaron 

(5 frånvarotillfällen) och ett proaktivt rehabiliteringsarbete. 

Nöjdmedarbetarindex (NMI) för Landstingsservice uppgick 

vid senaste mätningen (2012) till 76%, målet var 75%.  

 

Ekonomi 
Under 2014 har Landstingsservice ett avkastningskrav på 2,0 

Mkr. Resultatet för Landstingsservice uppgår 2014 till +5,5 

Mkr. Resultatindexet uppgår till 1,02. Det innebär att 

förvaltningens ekonomiska mål uppfyllts under året.  

 

Kund 
Vid mätning nöjdkundindex (NKI) hösten 2014 visar 

resultatet en tydlig positiv trend jämfört 2013, dock är 

detaljunderlaget föremål för kvalitetssäkring varför exakt 

resultatnivå inte kan anges. 

Landstingsservice har under 2014 utarbetat och påbörjat 

implementering av en ny kundkontaktsorganisation.  

 

Utveckling 
Landstingsservice är sedan tidigare kvalitetscertifierad enligt 

ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Under 

senaste året har ett stort arbete genomförts med att 

processkartlägga vår verksamhet som ett led i att utveckla 

ledningssystemet digitalt. En omfattande omcertifiering 

genom extern revision av förvaltningens kvalitets- och 

miljöledningssystem har genomförts. Revisonen visade på ett 

bra resultat och fortsatt certifiering rekommenderades. 

Viktiga händelser under året 
Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla 

sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet. 

Det ekonomiska uppdraget är att säkra en långsiktigt god 

hushållning för Landstinget Dalarna. Landstingsservice styrs 

av två nämnder, Servicenämnden och Nämnden för 

kostsamverkan som är benämningen för samarbetet mellan 

Mora kommun och Landstinget Dalarna.   

De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under 

2014 anges nedan i punktform: 

 Ett Landstingsövergripande projekt har startats under året, 

där huvuduppdraget är att tillskapa ”Mer tid för patienten” 

genom att frigöra vårdtid inom Hälso- och sjukvården. För 

Landstingsservice del innebär uppdraget att undersöka 

möjligheterna att införa vårdnära servicetjänster i vården 

och att utreda förutsättningarna för att implementera ett 

FM-koncept (Facility Management). 

 Landstingsservice har genomfört förberedelser inför Skid-

VM 2015. Evenemanget kommer exempelvis påverka våra 

tjänster och uppdrag inom parkering, bevakning och 

logistiskt in- och utflöde av gods till våra sjukhus.  

 Upphandlingen av gas avslutades under våren, de 

kostnadsekonomiska effekterna ser gynnsamma ut för 

koncernen. Det nya avtalet innebär att Landstingsservice 

ansvarar för distributionen av den medicinska gasen. Detta 

är en del av förvaltningens arbete med att nå största möjliga 

samordning av koncernens gods.   



 Benchmarkingen inom det nationella servicenätverket 

”Best service” intensifierades och breddades under året. 

Såväl Falu som Mora lasarett deltar i de nationella 

jämförelserna. Årets benchmarkingmaterial för våra 

ingående serviceprocesser har tagits fram och Ernst & 

Young redovisade det samlade resultatet under juni månad. 

Landstingsservice Dalarna fick återigen kvitto på att vi är 

konkurrenskraftiga i jämförelse med andra landsting. 

 Nuvarande kostlösning med att transportera mat till 

Ludvika lasarett från Aromköket i Mora är dyr.  

Landstingsservice har utrett förutsättningarna för att 

upprätta ett mindre produktionskök på lasarettet i Ludvika. 

Rapporten visar att alternativet med egen kostproduktion 

på Ludvika lasarett inte är ekonomisk lönsam på kort sikt, 

däremot kan ekonomiska kostnadsbesparingar eventuellt 

göras i ett längre tidsperspektiv.  

 Förbättringsarbetet fortsätter med att utforma en trans-

portorganisation för samtransport av vårt gods inom 

koncernen på ett än mer kostnads- och miljöeffektivt sätt. I 

dagsläget implementeras en handlingsplan som upprättades 

vid årsskiftet. T.ex. förändras rutter, fordon och 

servicenivåer. Under 2014 har antalet körmil för våra 

transporter minskat med 13%. 

 Landstingsservice har under hösten genomfört en genom-

lysning och översyn av den inre vaktmästeri-/logistik-

funktionen i ett länsperspektiv. Huvudsyftet var att 

kartlägga och utveckla logistikprocessen i ett helhetsflöde; 

d.v.s. delarna yttre transport, kajhantering och inre 

vaktmästeri. Som ett led i de ökade kraven kring logistik-

frågorna rekryterade Landstingsservice en logistikchef 

fr.o.m. september månad.  

 Förvaltningens serviceuppdrag utökades genom driften av 

Dahlska huset i Falun. LsD har implementerat fullservice 

avseende materielförsörjning och övriga servicetjänster i 

byggnaden.   

 Landstingsservice har på uppdrag beräknat och lämnat ett 

första kostnadsförslag av ett koncept för fullservice på det 

nya patienthotellet som väntas tas i drift under 2016.  

 Landstingsservice har via delaktighet i projekt Flytt av 

länsarkivet fått uppdraget att genomföra flytten av 

länsarkivet från Håksberg till nybyggda lokaler på Ludvika 

Lasarett. Flyttuppdraget skall genomföras under juni -aug 

vilket kommer att ställa stora krav på LsD.  

 Landstingsservice HR-enhet har tillsammans med 

medverkande från driftverksamheten, fackliga 

organisationer och representanter från central förvaltning 

utarbetat nya riktlinjer för mål- och utvecklingssamtal. De 

nya riktlinjerna innefattar även implementering av nya 

lönekriterier samt uppföljning under året. 

 Landstingsservice nya förvaltningschef Ulf Cristoffersson 

tillträdde sitt uppdrag 2014-09-01. Samtliga tidsbegränsade 

chefsförordnanden utvärderades under 2014.  

 Ett totalt elavbrott inträffade under oktober månad på Falu 

lasarett. Avbrottet pågick i 20 min. En kortslutning i en 

inkommande matarledning från ställverket ”Falun Östra” 

var grundorsaken. Reservelverken startade men levererade 

inte el, varför servicetekniker efter omfattande felsökning, 

tvingades till manuell omkoppling till annan matarledning. 

Ett flertal fullskaliga elavbrottsprov har genomförts efter 

händelsen utan någon anmärkning. På uppdrag har en 

händelseanalys genomförts och som kommer att redovisas 

vid LS under februari månad 2015. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Förvaltningen har fortsatt arbeta med att utveckla synergier 

mellan olika verksamhetsområden i syfte att bli kostnads-

effektivare. Avkastningskravet på Landstingsservice uppgick 

2014 till 2,0 Mkr. 

Landstingsservice är en intäktsfinansierad förvaltning och är 

därmed beroende av kundens efterfrågan. Det ställer krav på 

förvaltningen att kunna uppvisa effektiva produktions-

lösningar för våra kunder. Transparens och hög grad av 

intäkts- och kostnadskontroll är av största vikt för att 

upprätthålla förtroliga och goda kundrelationer. Ett nära 

samarbete med våra kunder sker i Servicerådet samt i 

respektive styrgrupp för Tandvård, Landstingsfastigheter och 

Hjälpmedel. Under året sker kontinuerlig uppföljning och 

avstämning av våra servicetjänster.  

Framtiden  
 Under 2015 kommer handlingsplanen för att nå 

avkastningskravet på 3,0 Mkr att effektueras: 

o Upphandling angående outsourcing av Café 

Oasen i Säter 

o Implementering av resultatet från 

genomlysningen inre vaktmästeri/logistik 

o Effektivisering inom bevakningsfunktionen 

 Fortsatt implementering av förbättringsåtgärder inom yttre 

logistik/transporter, syftande till optimal kostnads- och 

miljöeffekt. 

 Utveckling av konceptet Vård-Nära-Service (VNS) inom 

ramen för projektet Mer Tid För Patienten. Detaljplanering 

för kommande pilotprojekt med start under våren 2015. 

Om resultatet från genomförda piloter bedöms ge avsedd 

effekt bedöms ett breddinförande startas i omedelbar 

anslutning till projektet.   

 Benchmarkingen inom servicenätverket ”Best service” 

kommer att fortsätta. Totalt kommer fyra processer inom 

förvaltningen vara föremål för benchmarking under 2015.  

 Fullfölja aktivitetsplanen för 2015 

 Rekrytering av ny personalchef 

Ekonomi 

Resultat-
räkning 

2014 2013 

(mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 295,0 307,0 12,0 300,9 

Kostnader -293,0 --301,4 -8,5 -287,9 

varav personal-

kostnader 
-181,1 -187,2 -6,1 -172,1 

Verksamhetens 

resultat 
2,0 5,5 3,5 13,0 

Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 -11,0* 

Över/ 

Underskott 
2,0 5,5 3,5 2,0 

Årets investering -3,1 -2,2 0,9 -3,2 



*I samband med bokslut 2013 gjordes en överskottsöverföring till Central 

förvaltning på överskjutande del av Landstingsservice avkastningskrav. 

 

Kommentar: 

I samband med bokslutet gjordes en överföring till 

Landstinget centralt avseende Bilpoolens resultat, som 

uppgick till +475 tkr. 

 

Under 2014 kan vi konstatera att trenden med en hög 

efterfrågan på våra servicetjänster har fortsatt. 

Förvaltningens avkastningskrav och resultatmål på 2,0 Mkr 

har under året uppfyllts. 
 

När volymtalen ökar i kombination med att nya uppdrag och 

servicetjänster utvecklas och avropas är det av största vikt att 

prissättning och resursutnyttjande utvärderas. Den processen 

har fortsatt och intensifierats under året. 
 

Landstingsservice arbete med en detaljerad budget och 

ekonomisk uppföljning på kostnadsställenivå ger klara 

indikationer på funktioner och verksamheter som kan bli 

föremål för alternativa driftsformer. 
 

 

Verksamhets-
område (Mkr) 

Budget 

2014 
Resultat 

2014 

Resultat  

2013 

Nämndverksamhet -0,4 -0,4 -0,4 

Central administration 2,4 2,6 -7,4 

Norra området -1,1 -0,1 -0,1 

Mellersta området 3,3 3,7 7,8 

Södra området -1,3 0,1 2,3 

Omstrukturering -0,9 -0,5 -0,1 

Summa 2,0 5,5 2,0 

 

Investeringar (mkr) Budget Resultat Avvikelse 

Bilar och transport -1,0 -0,2 0,8 

Maskiner och inventarier -2,1 -2,0 0,1 

Summa -3,1 -2,2 0,9 

Investeringar under året har bl.a. gjorts i diskgodsvagnar, 

rullcontainrar och tvättmaskiner. 

Personal 
Landstingsservice talangpool består idag av tre medarbetare. 

Syftet med talangpoolen är att uppmärksamma hög-

presterande medarbetare och uppmuntra dessa att stanna och 

vidareutvecklas inom förvaltningen. Talang(VPL)-processen 

innebär att såväl karriärvägar och ledarförmåga tydliggörs 

och därigenom bidrar till att skapa en attraktiv, flexibel och 

kompetent organisation. Medarbetare från talangpoolen kan 

exempelvis ingå i projekt eller utföra utmanande uppgifter 

inom sin profession. Sedan en tid tillbaka har en av 

förvaltningens talanger fått en ny roll som teamledare. 

Landstingsservice interna chefsutvecklingsprogram som 

startades upp under 2011 har fortsatt under 2014. 

Chefsutvecklingsprogrammet är ett uppskattar inslag i 

chefernas vardag och syftar till ett kompetensutvecklande 

och nätverkande för cheferna inom förvaltningen. Samtliga 

chefer träffas regelbundet för att utbildas inom bl.a. arbets-

rätt, ekonomi, rehabilitering och ledarskap. Under höst-

terminen 2014 har även gemensamma driftcase diskuterats 

inom chefsutvecklingsprogrammet.  
 

Utöver tillsättningen av Landstingsservice nya förvaltnings-

chef så har bl.a. även förvaltningens nya logistikchef, träd-

gårdsmästare och förvaltningssekreterare tillträtt sina 

tjänster. 

 

Under 2014 har även partsgemensamma grupper arbetat fram 

interna riktlinjer för lönebildningen samt ett internt 

dokument för systematiskt arbetsmiljöarbete inom 

förvaltningen. 

 

Definitioner 

Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad 
anställning. 

Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens 
sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar 
och grund/vidareutbildning med lön. 

Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd 
personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning. 

Helårsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

 

Antal anställda 
2014 2013 2012 

Antal faktiska årsarbetare 394,10 375,08 355,13 

Antal anställda 453 431 409 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 

Av antalet anställda vid förvaltningen är 64% kvinnor och 

36% män. Medelåldern uppgår till 46 år för kvinnor och 45 

år för män. 

Arbetad tid 2014 2013 2012 

Arbetad tid timmar, 

anställda 
731 139 691 809 661 158 

- varav timanställda* 55 382 41 648 34 408 

- varav mertid/övertid 

samtlig personal* 
10 386 10 871 9 036 

Att de arbetade timmarna har ökat i jämförelse med tidigare 

år beror i huvudsak på övertagandet av driften av Café Oasen 

vid Säters sjukhus samt utökade uppdrag efter driftsättningen 

av Dahlska huset. 

 

Det ovannämnda i kombination med en ökad efterfrågan på 

beställnings- och tilläggsuppdrag på flera orter i länet, 

tillsättningar efter pensionsavgångar, konverteringar av 

visstidsanställningar och rätten till heltid påverkar 

förvaltningens bemanning och den arbetade tiden i stigande 

riktning.  

 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 2014 2013 

Kvinnor 94,5% 93,7% 

Män 97,8% 97,4% 

Totalt 95,7% 95,1% 



Kollektivavtalet ”Rätten till heltid” mellan Landstinget 

Dalarna och Kommunal har medfört att 

sysselsättningsgraden har ökat under året. 

 

Valda personal- 
kostnader 2014 2013 

(mkr) Budget Resultat Resultat 

Löner exklusive sociala 

avgifter 
-127,7 -132,1 -121,9 

Budgetavvikelsen för löner består till stor del av de utökade 

uppdrag Landstingsservice fått under året. 

Andel deltider i % av totalt 
antal anställda 

Kvinnor 21% 

Män 7% 

Totalt 16% 

Förvaltningen arbetar långsiktigt med att minska antalet 

deltidsanställningar, i jämförelse med 2013 har andelen 

deltider minskat för kvinnor med 3,8 procentenheter och för 

män med 0,7 procentenheter. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 2014 2013 

Under 40 år 136 130 

40–59 år 262 255 

Över 60 år 55 46 

Av förvaltningens medarbetare är 12% över 60 år vilket gör 

att vi har en utmaning i att möta generationsväxlingen. 

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2014 2013 

Ålderspension 5 10 

Särskild ålderspension 0 0 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 5 10 

 

 

Sjukfrånvaro 2014 2013 2012 

Sjukfrånvaro uttryckt i  

% av ordinarie arbetstid 
7,7 6,7 6,4 

Korttidssjukfrånvaro 

(dag 1-14) uttryckt i  

% av ordinarie arbetstid 

3,0 3,0 2,9 

 

Vi kan se stora skillnader mellan olika grupperingar inom 

förvaltningen gällande sjukfrånvaron. Allt från ingen 

sjukfrånvaro alls till en total sjukfrånvaro på ca 15-20 %.  
 

Årets semesterperiod har varit problematisk rent 

bemanningsmässigt då flera av förvaltningens verksamheter 

har haft en onormalt hög sjukfrånvaro på sina 

semestervikarier. 

 

 

Frisknärvaro 2014 2013 

Andel personer som har 

max 5 sjukdagar under 

ett år, uttryckt i % 

45,0 43,0 

Arbetsmiljö 
Landstingsservice arbetar proaktivt med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) inom förvaltningen. Dels har en 

partsgemensam grupp sammansatts vars fokus är de 

förvaltningsövergripande arbetsmiljöfrågorna. SAM-gruppen 

fungerar även som beredande inför samverkansgrupper. I 

övrigt så genomförs risk- och konsekvensanalyser inför nya 

åtagande/uppdrag, arbetsmiljökartläggningar/utredningar 

genomförs vid behov samt utbildning av förvaltningens 

chefer sker med Landstinget Dalarnas arbetsmiljöutbildning. 

Insatser som implementeras för att främja och bibehålla en 

god och utvecklande arbetsmiljö inom förvaltningen.  

Verksamhetsstatistik 

Nyckeltal 
2014 

 

2013 

 

2012 

 

Städning 

Underhållsstädning, 

volym kvm 

 

Underhållsstädning, 

volym timmar 

 

Extra uppdrag, volym 

timmar 

 

Underhållstädning, 

snittavverkningsgrad 

kvm/timme 

 

Underhållsstädning, 

kostnad per kvm 

 

306.061 

 

 

231.292 

 

 

28.586 

 

 

344 

 

 

 

234 

 

296.736 

 

 

218.096 

 

 

27.481 

 

 

354 

 

 

 

220 

 

291.780 

 

 

214.795 

 

 

21.921 

 

 

353 

 

 

 

215 

Inre fastighetsskötsel, 

kr/kvm (BRA) 

Falu lasarett 

Mora lasarett 

Avesta lasarett 

Ludvika lasarett 

Genomsnitt, total volym 

 

 

80,00 

80,00 

79,00 

76,00 

79,00 

 

 

80,00 

80,00 

79,00 

76,00 

79,00 

 

 

80,00 

80,00 

80,00 

76,00 

79,00 

Antal måltider 

(frukost, lunch, middag) 

Därav patientmåltider 

Därav restaurang/café- 

måltider 

 

Måltidspris patient 

(lunch, genomsnitt) 

 

Måltidspris restaurang 

(lunch) 

523.003 

 

274.938 

248.065 

 

 

69,00 

 

 

77,00 

514.772 

 

277.199 

237.573 

 

 

67,00 

 

 

75,00 

 

493.459 

 

273.203 

220.256 

 

 

65,50 

 

 

73,00 

 

Bevakning 

Antal utryckningar 

 

115 

 

90 94 

Tvätteri  

Antal ton, ackumulerat 

Kilo per timma 

Leveranssäkerhet 

 

1 333,5 

24,24 

97,44 

 

1 258,6 

24,81 

97,03 

 

1 197,7 

24,55 

98,12 

 

 



Miljöarbete 
I Landstingsservice nya upplaga av verksamhetshandboken 

förtydligas uppdragen som miljöombud, miljösamordnare 

samt kemikalieregistrator. 

Exempel på miljöaktiviteter som genomförts under 2014: 

 Samtliga verksamheter har framtagna miljöhandlingsplaner 

som man arbetar efter. 

 Miljöutbildning har hållits under en chefsutvecklingsdag, 

med fokus på lagförteckningen.  

 Fortsatt utveckling av energioptimering på de byggnader i 

länet som Landstingservice ansvarar för.  

 Som ett led i ett papperslöst kontor har Landstingsservice 

centrala administration minskat pappersanvändningen med 

26 % (9500 ark) i jämförelse med 2013. 

 En översyn av de yttre transporterna har minskat de körda 

milen med 13% 

(jfr 2013). 

 

Ulf Cristoffersson 

Förvaltningschef 

Landstingsservice 
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Avrapportering Internkontrollplan 2014 för Servicenämnden 

Ordförandens förslag

1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för 2014 
 

Sammanfattning 

Avrapportering av internkontrollens kontrollpunkter som genomfördes under 
2014. Resultatet av kontrollen för de tre olika kontrollpunkterna visar att två 
kontroller genomförts utan anmärkning, och att en av kontrollpunkterna 
genomförts med anmärkning. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Internkontrollplan 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Internkontrollplanen beslutades av Landstingsstyrelsen 2014-04-07. 
Kontrollpunkterna är fastställda centralt inom Landstinget Dalarna och gäller 
för samtliga förvaltningar. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Avrapportering av internkontrollen görs på Central samverkan 2015-02-11. 

Uppföljning 

Anmärkningen som konstaterades under kontrollen är återrapporterad till 
Landstinget Dalarnas internkontrollgrupp. 



M.Ekberg

Ekonomichef

Landstingsservice

Intern kontrollplan  2014

Gemensamt internkontrollområde 2014 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget

Servicenämnden FV82 och Nämnden för Kostsamverkan FV84 

Pos Process Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapporteras Rapportering till Anmärkning Föreslagna/vidtagna Bilaga

(rutin/system) senast Ja Nej UA MA åtgärder

JA UA JA

2G Verkställighetsbeslut  

inom personalområdet

Kontrollera  att 

verkställighetsbesluten är 

kända i verksamheten och 

att de följs

Personalchefer Stickprov Enkät, kontroll 2014-11-29 Personaldirektör JA MA JA

3G Upphandling och avtal Ekonomichefer Stickprov 2014-11-29 Ekonomidirektör JA UA JA

*MA = med anmärkning

*UA = utan anmärkning

Kontroll utförd Resultat *

1G Systematiskt 

arbetsmiljöarbete 

(SAM)

Kontrollera att instruktioner 

för SAM följs i praktiken.

Personalchefer Stickprov 2014-11-29

Matcha leverantörsfakturor 

med de avtal som 

upphandlats i konkurrens(se 

avtalskatalog). Vid 

avvikelse ska kontrolleras 

om upphandling skett i 

konkurrens på annat sätt, 

utan medverkan från 

upphandlingsenheten. 

Avvikelser därefter 

rapporteras. Urval; produkt- 

och/eller 

tjänsteköpsområden som är 

av väsentlig betydelse för 

förvaltningen.                                

I de fall kontrollerna inte kan 

ske via BILD rapporter, får 

analys genomföras på annat 

sätt.

Personaldirektör

LD12/03231

Undantag finns för kostpersonal vilket bör 

stå med i verkställighetsbeslutet.

LD13/03172

Hur ska vi tolka ”schematekniska skäl”? Så 

som detta stycke i verkställighetsbeslutet är 

skrivet nu så lämnas utrymme för 

tolkningsföreträde.

LD 14/02961

Missvisande att hänvisningen till 

skattelagstiftningen endast avser Julgåva.

Idag finns verkställighets-besluten på Navet 

under ledning/ tjänstemannaledning/ 

verkställighetsbeslut vilket anses vara en 

”krånglig” väg.

Är detta något vi ska ta fram själva inom 

Landstingsservice?

Förtydligande från HR.

Förtydligande av verkställighets- beslut.

Verkställighetsbesluten föreslås läggas 

under  "styrokument” på Navet.

1 (1)
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