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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. Crister Carlsson 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 

C) Miljöredovisning 2014 (Christer Blomqvist)  Bilaga 4c 

D) Straffavgift för VC (Torbjörn Pettersson) Bilaga 4d 

E) Landstingets revisionsberättelse - protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 
Bilaga 4e 

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. 

6 Övriga anmälningsärenden 
 

Ordförandens förslag. 

1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A) LD15/01933 - Granskning av bokslut 2014 Bilaga 6a 

B) LD15/01109 - Tillsyn enligt miljöbalken, Mora Lasarett, Noret 128:4, Mora 
kommun 

C) LD15/01577 - Köldmedierapport för år 2014, Mora Lasarett, Noret 128:4, 
Mora kommun 

D) LD15/01577 - Kommunicering angående miljösanktionsavgift, Mora 
Lasarett, Noret 128:4, Mora kommun 
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E) LD15/01577 - Miljönämnden beslutar att en miljösanktionsavgift på 
5000:- ska betalas, Mora Lasarett, Noret 128:4, Mora kommun 
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Beslutsärenden 

7 Periodrapport per mars 2015 Servicenämnden FV82 
Diarienummer LD15/01743 

Ordförandens förslag 

1. Godkänna redovisad periodrapport FV 82, kvartal 1 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska resultatet för Landstingsservice uppgår till -0,5 Mkr efter 
det första kvartalet 2015. Den negativa utvecklingen av resultatet, ser även 
efter april månad ut att fortsätta. De analyser som gjorts visar på att 
förvaltningen kan få svårigheter att uppnå sitt budgeterade avkastningskrav 
för 2015, på +3 Mkr. Som en effekt av detta har årsprognosen justerats ner 
med 1,6 mkr från tidigare +3 Mkr till +1,4 Mkr. Se periodrapporten i sin 
helhet i bifogat dokument. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

A) Beslutsunderlag 

B) Periodrapport FV 82, kvartal 1 
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Verksamhet               Bilaga 4 
 

a) Det ekonomiska läget i LtD 
 
Genomlysning av HoS 
LsD har inte varit delaktiga i de seminarium som förevarit inom HoS. 
Förvaltningen har heller inte medverkat i de åtgärdsförslag som ut-
arbetats tillsammans med verksamhetschefer, divisionschefer, mfl med 
delaktighet från fackliga organisationer och politiker. Förslagen 
presenterades i sin helhet på Navet, först på em den 18 maj. Med 
hänsyn till rådande tidsförhållanden har LsD inte haft möjlighet att 
reflektera över eventuella konsekvenser, för egen förvaltning eller 
koncernen i övrigt, av dessa förestående förändringar. 
Vid LD-LG den 19 maj redovisade utredaren en sammanfattning av 
genomförd genomlysning, vilken bedöms hålla hög kvalitet. Utredaren 
bedömer att HoS nu har klarlagt VAR de är, men att det återstår att 
utreda vart de ska och HUR man ska komma dit.   

 
Översyn administration 
En enkätundersökning av förvaltningschefer och central administration 
är genomförd under mars månad. Översynen har utgått från den 
tidigare översynen 2010, men är nu utökad och omfattar alla för-
valtningar och även enhetschefer inom central förvaltning. Efter 
sammanställning visade det sig att det råder stor diskrepans i upp-
fattningarna mellan enhetscheferna i central förvaltning och för-
valtningscheferna. Vid LD-LG utlovades därför en heldag den 26 aug 
för dialog om och kring administration innan slutligt ställningstagande 
sker. Någon analys eller gemensam problembeskrivning finns således 
inte och en tidig bedömning bland förvaltningscheferna var att det 
föreligger en överhängande risk att koncernledningen går direkt till 
beslut, utan förestående analys.  
I samband med LD-LG den 28 april informerades förvaltningscheferna 
om att det nu finns en direkt politisk styrning mot centralisering av 
stödfunktionerna inom koncernen. Med stödfunktioner avses i första 
hand HR, Ekonomi, IT och Kommunikation. 
Vid LD-LG den 13 maj informerades om tjänstemannaledningens 
förslag om centralisering av stödfunktionerna, som skulle presenteras 
för politiken (AU) den 18 maj. Förvaltningscheferna har inte varit 
delaktiga i utarbetande av förslaget, och detta saknar analys och är 
heller inte förankrat i LD-LG. 
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Inom Landstingsservice finns exempelvis stödenheter för ekonomi, 
personal och kvalitet. Stödenheterna leds av ekonomichef respektive 
personalchef, vilka är direkt underställda Landstingsservice 
förvaltningschef. Förutom det löpande arbetet med ekonomi, personal, 
och kvalitet arbetar personalen inom stödfunktionerna med olika typer 
av mer eller mindre verksamhetsnära projekt/utredningar. I dagsläget 
är Landstingsservice stödfunktioners primära uppgift att överblicka, 
samordna och prioritera pågående och planerade 
ärenden/projekt/utredningar inom och i anslutning till respektive 
stödfunktion område. Detta görs i nära samråd med förvaltnings-
chefen och förvaltningens ledningsgrupp. Inom Landstingsservice har 
ett aktivt utvecklingsarbete bedrivits sedan lång tid tillbaka för att finna 
närmare samarbetsformer och synergieffekter mellan exempelvis 
Ekonomi- och HR-funktionen. Stödfunktionerna bedöms i många fall 
vara ”motorn” i Landstingsservice lednings- och beslutsprocess och 
därigenom i förvaltningens systematiska arbetssätt för ordning och 
reda.  
 
Landstingsservice bedriver en mångfacetterad och heterogen 
verksamhet, vilket ställer höga krav på stödfunktionernas 
medarbetare. Det är av största vikt att stödfunktionernas medarbetare 
har den verksamhetskunskap som krävs för att kunna utgöra ett 
adekvat stöd. Många ärenden/uppdrag till våra stödfunktioner kräver 
samordning av kompetenser från flera funktioner i förvaltningens 
driftsorganisation.  
 
Att förändra organiseringen och uppdraget för Landstingsservice 
stödfunktioner kräver utredning och analys inom ramen för en risk- 
och konsekvensanalys. Om detta inte görs på ett systematiskt och 
strukturerat sätt föreligger en överhängande risk att grundläggande 
konsekvenser får följdverkningar som förvaltningen inte har beredskap 
för. Vidare behöver ett sådant utredningsarbete följaktligen följa en 
planerad struktur inom ramen för en uppdragsbeskrivning. En 
nulägesanalys med tillhörande problembeskrivning torde vara ett 
första steg i processen. Därutöver behöver centrala delar som syfte, 
mål och kommunikationsplan med ett förändrat arbetssätt fastställas 
och utredas innan förslag till beslut föreligger.        
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Övriga besparingsåtgärder 2015 och 2016 
I samband med LD-LG den 19 maj redovisades ett särskilt 
besparingsuppdrag till övriga förvaltningar, dvs utom HoS och Central 
förvaltning. LsD skall spara 1,8 Mkr innevarande år, enligt det 
diskussionsunderlag som LsD överlämnade den 7 maj till högsta 
ledningen (Bilaga). För 2016 skall ytterligare 6 Mkr sparas. Detta 
innebär en mycket stor utmaning för förvaltningen, och motsvarar 
kostnadsmässigt en personalreducering med ca 15 medarbetare.  
 
För serviceverksamheter övervägs dessutom en annan ersätt-
ningsmodell, vilket för LsD skulle innebära en övergång från intäkts-
finansiering till anslagsfinansiering. Även i detta sammanhang saknas 
analys och därför finns heller ingen problembeskrivning. Var är vi idag 
och vad är det som inte är bra idag? Vart vill vi komma? Hur ska vi 
komma dit? 
 
Val av prismodell bedöms vara en koncernövergripande strategisk 
fråga. Hur vill vi styra, mäta, följa upp? Hur bör administrationen 
stötta? Vilken kostnadsmedvetenhet vill vi ha i koncernen? Vilka 
beteende vill vi uppnå? Vilka kostnader vill vi påverka? 
 
Vilka för- respektive nackdelar finns med intäkts- respektive anslags-
finansiering?  
 
Årets tema inom Best Service 2013 var just ”Prismodell” och där Ernst 
& Young på uppdrag av Best Service har sammanställt en slutrapport 
i detta ämne. Det finns anledning att ta del av denna slutrapport och 
att lyfta detta inom koncernen innan det fattas beslut utan saklig 
grund. 
 
En allmän uppmaning till serviceförvaltningen har uttalats från bl.a. 
Servicerådet om att sänka servicenivåerna. Detta är en utmaning i sig 
då HoS efterfrågan av servicetjänster ständigt ökar. Det föreligger en 
försvårande diskrepans mellan vårdverksamheterna behov och 
koncernledningens uppfattning om servicenivåer.  
 

b) Upphandling outsourcing Café Oasen Säter 
Upphandlingsunderlag är utskickat, men ännu finns ingen intressent. 
Allt hittills talar för att det inte finns förutsättningar för outsoursing. 
Uppdraget till LsD bör därför bli att avveckla verksamheten så snabbt 
och effektivt som möjligt.  
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c) Projekt ”Mer tid för patienten” – Vårdnära service (VNS) 

Huvudprojektet stoppat temporärt. Planerad ”mjukstart” (städ) av 
VNS-pilot i Avesta fullföljs enligt plan, och med start 11 maj.  
Ytterligare information ges i samband med nämndsmötet. 
 
 

d) Bevakning 
Den av Servicerådet påkallade Genomlysningen av bevaknings-
funktionen fortgår. Syftet är att se över det totala bevakningsbehovet i 
länet. I uppdraget ingår även att se över driftsformen för parkerings-
övervakning och parkerings-/kontroll-avgifter. En lägesrapportering 
genomfördes vid Servicerådets möte 2015-04-27, vilken pekar mot ett 
utökat bevakningsbehov, främst vid Falu lasarett. 
 
 

e) Översyn organisation LsD 
Den planerade översynen av organisationen bör med hänsyn till 
pågående analys och förändringsarbete inom koncernen pausas, då 
det i dagsläget är synnerligen svårt att förutse konsekvenserna av de 
beslut som har tagits och som kommer att tas under året.  
 
Översynsplanen i stort är enligt följande. Det första steget i översynen 
omfattar länsövergripande service-funktioner, vilka idag i varierande 
omfattning ingår i södra, mellersta och norra området. En 
avrapportering av arbetsläget förväntas innan semesterperioden. 
Steg två omfattar kompetensansvar för olika funktionsområden, där 
det för närvarande förekommer en dubblering av roller och ansvar. 
Detta innebär att t.ex. driftchef med linjeansvar tillika ansvarar för ett 
helt länsövergripande funktionsområde. 
Steg tre omfattar organisationen i övrigt, med områdesindelning, antal 
chefsled/beslutsnivåer, stödfunktioner mm.  
 
 
 

f) Nya delegerings-/verkställighetsbestämmelser 
På uppdrag av landstingsledningen genomförs en översyn och 
anpassning av delegerings-/verkställighetsbestämmelser inom 
förvaltningen. Servicenämnden beslutar om delegeringsbestämmelser 
och Landstingsdirektören beslutar om verkställighetsbestämmelser. 
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Dessa bestämmelser är i princip färdiga för förvaltningschefsnivån, 
men behöver en sista kvalitetssäkring genom Rättsavdelningens 
försorg. 
 
 

g) Uppdrag - Busskort 
Servicerådet har uppdragit till LsD att handlägga busskort till anställda 
inom LtD. Uppdraget har kommit igång under april månad och 
handläggs av respektive kundtjänst på sjukhusorterna. Uppdragets 
totala omfattning är ännu okänd varför bl.a. ingen prisberäkning eller 
kostnadstäckning finns. Därutöver har tillkommit ett extra uppdrag att 
även administrera busskortsfakturor fullt ut inklusive att ansvara för 
balanskontot i sammanhanget.  
 

  
h) Uppdrag - Flytta Håksbergsarkivet 

Detaljplaneringen av uppdraget är klart och i början av juni startar 
själva flytten, vilken beräknas pågå under sommaren. 
 
 

i) Extern revision – certifiering kvalitet och miljö 
Fyra mindre avvikelser konstaterades vid revisionen under början av 
maj. Rekommendationen är fortsatt certifiering. (Bilaga)  
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                                     Bilaga punkt 4 b 

 

Personal 
 

Bemanning 
Bemanningen har ökat med 30,25 stycken faktiska årsarbetare,  
ifrån 380,61 till 410,86 för samma period 2014. Antalet anställda  
har gått ifrån 395 till 417 i förvaltningen, en ökning med 22 medarbetare.  
 
Förvaltningen har kartlagt bemanningen och ökningen av medarbetare kan 
härröras till utökade uppdrag, bl.a. en storstädsorganisation på Södra 
området och nyttjandet av AVA-anställningar, konverteringar av 
visstidsanställningar, återbesättning efter naturlig avgång, rätten till heltid, 
återgång i arbete efter sjukfrånvaro samt rekryteringen av två Teamledare 
på Södra området för att bistå Teamchef.   
 
Det ska dock tilläggas att det för nuvarande finns vakanser på grund av 
pensions- och egna avgångar inom Mellersta området som för närvarande 
inte kommer återbesättas. Det rör sig om en driftchef, en utredare samt en 
trädgårdsmästare.  
  
 
Sjukfrånvaron 
Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen är 8,2 % för perioden  
januari-april 2014, korttidsfrånvaron är 4,5 %. Under motsvarande period 
föregående år var den totala sjukfrånvaron 7,8 % och korttidssjukfrånvaron 
var 3,5 %. 
 
Sjukfrånvarotalen kan härröras till vissa specifika verksamheter. Det finns 
fortfarande markanta skillnader inom förvaltningen, där vissa verksamheter 
väl möter de ställda målen för sjukfrånvaron medan andra personalgrupper 
har en total sjukfrånvaro på ca 10-15 %. Vinterinfluensan slog också hårt 
emot förvaltningen och är en stor bidragande orsak till sjukfrånvaron. 

 

Rehabiliteringsarbetet med att försöka minska sjukfrånvaron genom tidigt 
insatta åtgärder fortgår inom förvaltningen. Förvaltningen genomför även ett 
benchmarkingarbete inom området i hopp om att finna nya inslag och idéer 
för att minska sjukfrånvaro. Nästa steg i detta arbete blir att sammanställa 
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en rapport ifrån benchmarkingen med närliggande landsting och föreslå 
eventuella åtgärder för minskad sjukfrånvaro. 

 

Övrig information 
Landstingsservice framarbetar i detta nu ett nytt chefsutvärderingsmaterial 
som på ett mer strukturerat sätt skall ge cheferna ett bättre hjälpmedel i sin 
årliga utvärdering av sina underställda chefer. Materialet baseras på LD nya 
lönekriterier och LD chef- och medarbetarpolicy. Materialet planeras att 
användas fr.o.m. hösten 2015.  
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Miljöredovisning för år 2014 

 
Miljöarbetet fortsätter att genomföras enligt ISO 14001:2004 och är sedan år 2008 
en integrerad del i Landstingservice verksamhetssystem tillsammans med kvalitets-
arbetet.  
Landstingsservice har en viktig roll i Landstingets miljöarbete. De olika verksamhet-
erna har många beröringspunkter i våra kunders vardag och kan på så sätt ofta 
komma med förbättringsförslag på miljöområdet. Arbetet med miljöhandlingsplaner 
har tagit fart och under 2014 har många fina insatser gjorts på miljöområdet.   
 

Systematiskt miljöarbete 
Landstingsservice är certifierat i ISO 14001:2004 och verksamheterna arbetar sys-
tematiskt med miljöfrågor enligt de krav som finns enligt standarden. Till detta finns 
anpassade miljöhandlingsplaner framtagna i samtliga av förvaltningens verksamhet-
er. Kontinuerlig uppföljning av miljöarbetet genomförs regelmässigt som en del vid 
interna revisioner, vid arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkansmöten, styr-
gruppsmöten, servicenämnd och nämnden för kostsamverkan.  
Avvikelser och förbättringsförslag är också en viktig del i den fortsatta utvecklingen 
av miljöarbetet. Samtliga verksamheter i LsD har i sina hyresavtal med LFD s.k. mil-
jökontrakt. 
Under september månad gjordes en omcertifiering av Landstingsservice miljö-och 
kvalitetscertifikat. Denna resulterade i åtta avvikelser och närmare trettio förbättrings-
förslag samt ett beslut om fortsatt certifiering.  
Under året har sju interna revisioner varit inplanerade och samtliga har genomförts. 
Verksamheternas lagefterlevnad i miljöarbetet har med stöd av en checklista följts 
upp under året och frågan har även tagits upp som en del vid de interna revisioner-
na. 
Ledningens genomgång har genomförts en gång under våren och en gång under 
hösten enligt plan.  
Samtliga verksamheter har framtagna miljöhandlingsplaner som man arbetat efter. 
 

Resurshushållning  
 
Bland annat har följande aktiviteter genomförts i förvaltningen: 
 

- Optimering av pelletsanläggningen på Fredriksbergstvätten fortgår och olje-
förbrukningen till reservpannorna har minskat med 85 % 2014 jämfört med ol-
jeförbrukningen 2011, en minskning med ytterligare 3 % eller 5268 liter olja 
sedan 2013. Ytterligare ca 5 % minskning anses vara möjlig om inga större  
driftstörningar uppstår under 2015 där målet är 10 % av den oljeförbrukning 
tvätten hade under 2011.   

- Mätningar av måltidssvinn från patientmaten i Falun visar att svinnet från vår-
davdelningarna är fortsatt förhållandevis lågt (10 %). Även restauranger och 
caféer mäter svinn och kan i de flesta fall visa på förbättrade resultat. 

- Vid den svinnmätning som gjordes i Aromköket under sju veckor hösten 2014 
uppmättes ett tillagningssvinn på 9 %. Till 2015 är målet att minska detta  
till 6 %. 
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- Kostservice har gjort fortsatta insatser för att öka andelen miljömärkta livsme-
del. Kostservice i Falun uppnådde 29 % miljömärkta livsmedel och Aromköket i 
Mora uppnådde 15 %, dock är resultatet missvisande då andelen redovisade 
miljömärkta livsmedel i Falun inkluderar det som levereras till Mora, men som 
av redovisningstekniska skäl inte finns med i denna redovisning. Ekologisk 
mjölk, kaffe och bananer utgör en relativt stor del av landstingets totala inköp 
av miljömärkta livsmedel, och det är dessa livsmedel som, sedan 2011 levere-
ras till Mora från köket i Falun. Målet för 2015 är därför satt till 25 %, vilket 
även överensstämmer med Landstingsplanens mål. 

- Städpersonalen fortsätter att se över om det finns läckande kranar och toalet-
ter, blinkande lysrör mm och rapportera eventuella fel till Fastighetsteknik som 
åtgärdar felen.  

- Inom avfallsområdet så har benchmarkingen (jämförelse) med andra landsting 
visat att LD ligger på en godkänd nivå avseende materialåtervinningsgrad  
(35 %), servicenivå, kostnader och brukarindex.  

- Fortsatt arbete med energioptimering på de byggnader som Landstingsservice 
har driftavtal på. 

- LsD ledning/stöd har minskat förbrukningen av kopieringspapper med 9500 ark 
vilket innebär en minskning med 26 % jämfört med 2013. Målet var en minsk-
ning med 10 %. 

 

Avfall och källsortering 
Förvaltningens verksamheter källsorterar allt avfall enligt Landstinget Dalarnas av-
fallsguider och en stor hänsyn tas vid upphandlingar och inköp för att minimera av-
fallsmängder. 

 

Minskning av miljöpåverkan från resor och transporter 
En översyn av de yttre transporterna har genererat förslag på optimering av rutter 
och minskning av antalet bilar. Förslagen är till 75 % genomförda. 
Resultatet är hittills en minskning av antalet körda mil med 8908 mil (13 %) 2014 (jfr 
2013). Målet för 2014 var en minskning med 8000 – 16000 mil. 
Det återstår en del aktiviteter för att nå det slutliga resultatet, men det är också före-
nat med inköp av större lastbilar till LD-turerna.  
LD-turens s.k. ”Norra turen” till bl.a. Sälen, Idre, Särna körs med en större lastbil som 
möjliggör att ett mer gods kan samtransporteras och därmed minska antalet körda 
mil. Samtransport sker av olika godsslag, bl.a. förbrukningsmateriel från Mediq, artik-
lar från LD Hjälpmedel, medicin och dialysvätskor från Apoteket, tvätt från Fredriks-
berg. 
Alla tjänsteresor samordnas i mycket stor utsträckning. Användandet av videokonfe-
rens har fallit väl ut. Tjänsteresor med buss bedöms dock ha minskat något p.g.a. 
Dalatrafiks omläggning av bussturer där t.ex. de turer som tidigare gick direkt till och 
från Mora lasarett tagits bort. 
 

Hantering kemikalier 
Upphandling och inköp av kemikalier genomförs med stöd av Upphandlingsenheten 
och Varuförsörjningsnämnden varvid hänsyn tas till hälso- och miljöpåverkan samt  
miljökrav. Som grund är att vid inköp väljs den produkt som har lägst deklarerad mil-
jöpåverkan. 
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Städservice samarbetar också med Landstingsfastigheter, byggkonsulter, arkitekter 
och kunder vid val av ytskikt i Landstingets lokaler för att minimera behovet av kemi-
kalier i framtida underhåll.  

 

Miljökrav vid inköp och upphandlingar 
Generellt sett så genomförs alla upphandlingar med stöd av Upphandlingsenheten 
bl. a i formuleringen av miljökrav. Vid inköp ställs regelmässigt kravet att det ska vara 
lägsta möjliga miljöpåverkan.  
Fastighetsteknik ställer miljökrav vid upphandling av underentreprenörer 
 

Följa lagar och andra krav inom miljöområdet 
I Landstingsservice verksamhetssystem finns en rutin framtagen för hur miljölagar 
och andra miljökrav ska hanteras samt hur uppdatering av dessa ska gå till. I den 
årliga revisionsplanen finns en aktivitet med inriktning på hur lagar och andra krav 
följs. Detta stöds av en framtagen checklista. Internrevisionerna har även haft ett 
större fokus på lagefterlevnad. 
  

Kompetensutveckling 
Landstingservice hade vid årets utgång 20 miljöombud och de har en viktig roll i mil-
jöarbetet. Två miljöombudsträffar har genomförts under året, vår och höst med c:a 
15 deltagare vid varje. Träffarna har varit en mix av utbildningsinslag, diskussioner 
och delgivning av ny miljöinformation.  
Ett tiotal miljöombud har även deltagit i miljöombudsträffar anordnade av Miljö-och 
Säkerhetsavdelningen, tillsammans med miljöombud från övriga förvaltningar. 
 
Kompetenshöjande insatser som genomförts i verksamheterna är: 
 

- PRYL-utbildning har genomförts för städpersonal. Utbildningen innebär ökad 
kunskap om att använda rätt mängd kemikalier, material, golvvård och städ-
teknik.  

- Utbildning på LsD-chefsdag med bl.a. en genomgång av LsD lagförteckning. 
- Kostservice har genomfört studiebesök vid Visthusboden i Stora Skedvi som 

en del av arbetet med att höja kompetensen om miljömärkta och närproduce-
rade livsmedel.  

 

Utvecklingsbehov inom miljöområdet 
Fortsatta miljöombudsträffar för LsD, men även gemensamma träffar med miljöom-
bud från andra verksamheter med syfte att lära av varandra, men även för att kunna 
hjälpas åt att uppnå mål som t.ex. minskning av matsvinn och förbättrad källsorte-
ring.  
 
Inför år 2015 har varje verksamhet genomfört analys och uppdatering av tidigare 
framtagna miljöhandlingsplaner för att fortsätta arbetet med att minska miljöpåver-
kan. Några av dessa aktiviteter är: 
 

- De lokaler som LsD Norra har till förfogande på Mora lasarett är inte anpas-
sade till dagens mer miljöanpassade hantering av t.ex. avfall. Det saknas sär-
skilda utrymmen för bl.a. riskavfall och komposterbart avfall med möjlighet till  
rengöring av kompostkärl. En VBL (verksamhetsbeskrivning lokal) har lämnats 
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till Landstingsfastigheter för att beskriva vårt lokalbehov som syftar till att få en 
bättre och säkrare hantering av avfall som leder till högre återvinningsgrad. 

- Fortsätta öka andelen egenproducerade (hemlagade) måltider. 
- Öka andelen av miljömärkta livsmedel främst på kött av gris och fågel. 
- Måluppfyllnad 25 % miljömärkta livsmedel under 2015 för hela kosthantering-

en. 
- Minska måltidssvinnet genom att se över menyer och föra dialog med kunder. 
- Fortsätta påverka Landstingsfastigheter, byggkonsulter, arkitekter och kunder 

vid val av ytskikt i lokaler för att minimera behovet av kemikalier i framtida un-
derhåll. 

- Ytterligare minska användningen av eldningsolja vid Fredriksbergstvätten. 
Målet för 2015 är att endast använda 10 % eldningsolja som energikälla (jmf 
2011). 

- Öka materialåtervinningsgraden av avfall i länet till 36 %. 
- Under 2015 kommer bl.a. LD-turen Mora optimeras ytterligare genom att den 

första av tre nya större lastbilar är beställd Fortsatt arbete med att effektivisera 
de yttre transporterna. Med målsättningen att minska körda mil med 10 % (jmf 
2014)   

- Inför 2015 efterfrågas en utbildningsinsats för våra kemregistratorer avseende 
hanteringen i Kemrisk.  

- Utbildningsinsats i avfallshantering/källsortering för verksamhetsservice per-
sonal. 

- Utveckla och förbättra hanteringen med Nya LD-returen vid samtliga Lasarett.  
- Genomförande av Web-miljöutbildning för samtliga medarbetare. 
- Översyn och utveckling av miljöprocessen samt anpassning till ny miljöstan-

dard ISO 14001:2015 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Cristoffersson    Christer Blomqvist 
Förvaltningschef Landstingsservice  Miljösamordnare Landstingsservice  
 
 
 



Straffavgift för VC när patienten ej är hemma vid leverans från Posten 

Följande gäller enligt Kristina Ragnarsson, avdelningschef, VC Britsarvet, Falun: 

Ja vårdcentralen får betala en straffavgift om posten inte kan leverera till patienten. De flesta 

leveranser sker vid dörren och då utgår naturligtvis inte avgift, men om det ska levereras direkt till 

patient och denna inte är hemma då får vi betala straffavgift. Hos oss är det så att vi ”bockar” i en 

ruta vid beställning att posten får lämna utanför dörren om patienten inte är hemma, missar vi det så 

måste patienten vara hemma och är dom inte det så får vi på VC straffavgift. 

 Fel adressuppgifter kostar 550 kr 

 Returhantering kostar 1233kr + moms 
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791 82  Falun Nissers väg 6 023-490000 Niklasson Johanna 023-490910 
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Periodrapport per mars 2015 Servicenämnden FV82 

Ordförandens förslag

1. Godkänna redovisad periodrapport FV 82, kvartal 1 
 

Sammanfattning 

Det ekonomiska resultatet för Landstingsservice uppgår till -0,5 Mkr efter 
det första kvartalet 2015. Den negativa utvecklingen av resultatet, ser även 
efter april månad ut att fortsätta. De analyser som gjorts visar på att 
förvaltningen kan få svårigheter att uppnå sitt budgeterade avkastningskrav 
för 2015, på +3 Mkr. Som en effekt av detta har årsprognosen justerats ner 
med 1,6 mkr från tidigare +3 Mkr till +1,4 Mkr. Se periodrapporten i sin 
helhet i bifogat dokument. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Periodrapport FV 82, kvartal 1 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 

Periodrapporten efter det första kvartalet 2015 har framtagits i samverkan 
mellan ekonomienheten, förvaltningsledningen, HR-enheten och 
driftverksamheten. 

Samverkan med fackliga organisationer 

Periodrapporten redovisades på Central samverkan 2015-05-13. 

 



Servicenämnden 

Landstingsservice (LsD) 

Verksamhet 
Landstingsservices uppdrag är att ansvara för och utveckla 

vårdnära service i samarbete med Hälso- och sjukvården 

samt servicetjänster till övriga verksamheter inom 

Landstinget Dalarna. Nedan anges några viktiga händelser i 

och omkring verksamhetens första tre månader: 

 Under februari genomfördes Skid-VM i Falun och det kan 

konstateras att förberedelserna inför och insatserna under 

evenemanget har varit tillräckliga. Allt har fungerat plan-

enligt och i vissa fall t.o.m. bättre t.ex. avseende 

parkeringsplatser. 

 Projektet ”Mer tid för patienten” där LsD’s del innebär att 

undersöka möjligheterna att införa vårdnära servicetjänster 

i vården fortsätter under 2015. Förberedelser pågår för att 

testa VNS på en eller i bästa fall flera pilotenheter under 

2015. LsD har nyligen fått direktiv att medverka till en 

partiell uppstart av pilot i Avesta redan under maj månad. 

Det är en spännande utmaning för LsD. 

 Benchmarkingen inom det nationella servicenätverket 

”Best service” pågår för fullt. Såväl Falu som Mora lasarett 

deltar i de nationella jämförelserna, och totalt deltar LsD 

med fyra processer. Det samlade resultatet kommer att 

redovisas av Ernst & Young under juni månad. 

 Upphandling angående outsourcing av Café Oasen i Säter 

genomförs under våren, vilket ingår i den handlingsplan för 

2015 som beslutats med syfte att nå förvaltningens av-

kastningskrav på +3,0 Mkr. Bedömningen är att verk-

samhetsövertagandet tidigaste kan genomföras under 

hösten 2015, varför den budgeterade helårseffekten inte 

kommer att kunna innehållas.  

 Genomlysningen av den inre logistikfunktionen, med 

huvudsyftet att kartlägga och utveckla logistikprocessen i 

ett helhetsflöde, slutfördes i december 2014. Arbetet med 

att implementera förbättringsåtgärder kopplade till genom-

lysningen startade i januari och pågår för fullt. Effekterna 

av förbättringsåtgärderna utgör del av handlingsplanen för 

att innehålla besparingskravet. 

 Övriga pågående aktiviteter kopplade till handlingsplanen, 

är genomlysning/effektivisering inom bevaknings-

funktionen. Denna har dock inte startat och f.n. ligger 

”bollen” hos Servicerådet.  Besparing genom nytecknat 

gasavtal som delvis gav en ekonomisk effekt redan under 

2014 förväntas ge effekt även under 2015. 

 Landstingsservice har fått uppdraget att genomföra flytten 

av länsarkivet från Håksberg till nybyggda lokaler på 

Ludvika Lasarett. Flyttuppdraget skall genomföras under 

juni -aug vilket innebär en särskild utmaning för LsD då 

det är mitt under semesterperioden.  

 Upphandling av en tung lastbil har avslutats. Den nya 

lastbilen har levererats till Mora, och det befintliga 

ruttsystemet för yttre transporter håller nu på att omarbetas 

och anpassas för den nya lastbilen. 

 Upphandling av avfallshantering för länet pågår, och ska 

vara klar till hösten. Tanken är att det nya avtalet ska 

ersätta flera separata avtal som finns tecknade i dagsläget, 

och att detta därmed ska vara mer fördelaktigt. 

 Alexander Klein Storm har rekryterats som ny 

personalchef. 

 En uppföljande extern revision, inom ramen för vår miljö- 

och kvalitetscertifiering, kommer genomföras under maj 

månad. 

 Under mars har LD påbörjat ett processarbete för att 

minska VRI (Vård Relaterade Infektioner), med mål att 

inom 3 år sänka nivån till 5 %. LsD har efter förfrågan 

avdelat representant för att ingå i projektgruppen. Projektet 

bedöms ha en tydlig anknytning till delprojektet VNS, 

vilket gör det särskilt intressant. 

Nyckeltal / Perspektiv Utfall Mål 
Prognos 

helår 

Personal 
Sjukfrånvaro (total) 
Sjukfrånvaro (korttid) 
Nöjdmedarbetarindex (utfall 
2012) 

 
8,7 % 
4,9 % 
76 % 

 
5,0 % 
3,2 % 
75 % 

 

 
 
 

Ekonomi 
Resultatindex 0,99 1,01  

Kund 
Nöjdkundindex (utfall 2014) 

72 % 75 %  

Produktion 
Städ, avverkningsgrad (kvm/h) 
Tvätt, leveranssäkerhet  
Kost, totalkostnad per portion 
Fastighetsteknik, 
förebyggande underhåll/totalt 
antal uppdrag 
Yttre transport, minskade 
körmil (jmf 2014) 
Andel miljömärkta livsmedel 
 

344 
98,13% 
72,80 kr 

 
 

47,1% 
 

17 % 
30 % 

350 
98,0% 

70,00 kr 
 
 

50,0% 
 

10,0% 
25 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mål uppfyllt       mål delvis uppfyllt       mål ej uppfyllt 

*Utfallet avser totalt inköpta livsmedel Falun, varav en del 

distribuerats vidare till Nämnden för Kostsamverkan, varför utfallet 

30 % inte avser förvaltningen som helhet eller Kost Falun som del 

Personal  

Målet för den totala sjukfrånvaron för Landstingsservice 

under 2015 är 5,0%. Utfallet för årets första tre månader är 

8,7 %. 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. 

Ekonomi 
Under 2015 har Landstingsservice ett avkastningskrav på 3,0 

Mkr, vilket motsvarar ett resultatindex på 1,01. Utfallet efter 

årets första tre månader ger ett index på 0,99.  

Kund 
Mätningen av nöjdkundindex (NKI) genomfördes under 

hösten 2014, och både personal och patienter ingår i 

kundperspektivet. Under hösten påbörjades också ett arbete 

med att implementera en ny kundkontaktsorganisation. Ett 

arbete som fortsätter under 2015. 

Produktion 

Överlag är det inga större avvikelser som så här tidigt på året 

skulle signalera behov av några prognosjusteringar. Inga 

ruttförändringar inom yttre transporter har genomförts under 

de första tre månaderna 2015. Under kvartal 2, i samband 

med att den nya lastbilen levererats, kommer man justera det 

nuvarande ruttsystemet. 

 



Ekonomi 

Resultat-
räkning 

2015 2014 

(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat 

Intäkter 76,8 1,3% 300,9 300,9 307,0 

-varav 
Landstingsbidrag 

  -1,7 -1,7  

Kostnader -77,4 4,4% -299,5 -297,9 -301,4 

-varav löner exkl 
soc avg 

-35,2 6,8% -133,4 -132,8 -132,1 

Över-
/underskott 

-0,5  1,4 3,0 5,5 

      
Årets 
investering 

-0,5  -3,8 -3,8 -2,2 

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 

föregående år 

Resultatet efter årets första tre månader uppgår till -0,5 Mkr. 

I samband med att Landstinget bytte leverantör av 

fordonsförsäkringar vid årsskiftet, så har fakturarutinen 

ändrats. Detta har inte uppmärksammats, och fått till följd att 

ca 750 tkr inte periodiserats korrekt och därmed felaktigt 

belastar det ackumulerade resultatet. Korrigering av detta 

kommer göras i period 4. 

I resultatet belastar Café Oasen med -0,4 Mkr. Outsourcing 

av caféverksamheten finns med som en av aktiviteterna i 

förvaltningens handlingsplan för att uppnå avkastningskravet 

på 3,0 Mkr. Den budgeterade helårseffekten kommer inte att 

uppnås, med hänsyn till upphandlingsprocess mm. 

I samband med Skid-VM, fick förvaltningen tillkommande, 

ej budgeterade, kostnader på ca 100 tkr. 

Ett centralt beslut under februari 2015 om nytt nattavtal 

gällande höjd OB-ersättning, beräknas generera ca 200 Tkr i 

ökade personalkostnader för förvaltningen under 2015.  

Av projektdirektivet för Mer Tid För Patienten, framgick att 

50 % av lönekostnaden för delprojektledarna skulle 

finansieras centralt. Därefter har projektdirektivets 

förutsättningar ändrats och finansieringen har uteblivit.  

Sammantaget har ovanstående justerats i årsprognosen med 

totalt -1,6 Mkr. 

Samtliga genomförda investeringar, avser möblering av nytt 

boende i Falun. 

Personal 
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. 

 

Mars 2015 2014 
Förändring 

mot före-
gående år 

Antal faktiska 
årsarbetare 

408,17 374,76 8,9 % 

Antal anställda 458 431 6,3 % 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

 

Arbetad tid 
Februari 

Ack 2015 Ack 2014 
Förändring 

mot före-
gående år 

Arbetad tid timmar, 
anställda 

121 407 120 507 0,7 % 

-varav timanställda 9 251 9 335 -0,9 % 

-varav arbete under 
jour och beredskap 

0 0  

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

1 611 1 752 -8,0 % 

 

LsD har fått en förfrågan ifrån hälso- och sjukvården om 

nattstädning, utökad materielförsörjning och kosthantering på 

Falu Lasarett. Landstingsservice kommer att se över 

möjligheten att utföra dessa uppdrag.  

En kartläggning av den utökade bemanningen pågår. 

Ett nytt landstingsövergripande material avseende Mål- och 

utvecklingssamtal samt nya lönekriterier har införts och 

används fullt ut för första gången under 2015 i förvaltningen. 

 

Sjukfrånvaro Ack 2015 Ack 2014 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie 
arbetstid 

8,7 % 8,0% +0,8 % 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

4,9 % 3,7 % +1,1 % 

 

Sjukfrånvarotalen kan fortfarande, som tidigare nämnts, 

härröras till vissa specifika verksamheter. Det finns fort-

farande markanta skillnader inom förvaltningen, där vissa 

verksamheter har en ”normal” nivå på sjukfrånvaro medan 

andra personalgrupper har en total sjukfrånvaro på ca 15-20 

%. En stor bidragande faktor till ökningen av sjukfrånvaron 

beror på att förvaltningen har drabbats hårt av 

vinterinfluensan under årets första månader. 

Förvaltningen arbetar med ett benchmarkingarbete inom 

området för att finna nya idéer och lösningar som 

förhoppningsvis ska kunna sänka sjukfrånvaron hos 

personalen. 

 

Ulf Cristoffersson 

Förvaltningschef 

Landstingsservice 
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Revisionens omfattning

Uppföljande revision nr 1.

Revisionskriterium: SS-EN ISO 

9001:2008, SS-EN ISO 14001:2004 .

Certifieringens omfattning (scope):

1422818, 31336 Landstingsservice 

leder, utför, utvecklar och 

effektiviserar servicetjänster till 

Hälso- och sjukvården och övriga 

verksamheter inom och i 

samverkan med Landstinget 

Dalarna.
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Revisionens omfattning

Antal anställda: 415 PE.

Platser enligt certifikat: Falun, 

Avesta, Borlänge, Ludvika, Mora, 

Fredriksberg och Säter. 

Undantag: 142281-- ---

31336 -- --

Del krav 7.3 är numera relevant med 

utveckling av tjänster. 

Revison av platser: Falun, Ludvika 

och Borlänge (Säter,  inget besök 

på plats). 
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Landstingsservice Ledning & Stab

Positiva iakttagelser

* Bra processbeskrivningar, rutiner 

och instruktioner finns inom många 

enheter/funktioner.

* Konstruktion och utveckling finns 

med som egen process. 

* Protokoll från ledningen 

genomgång.

* Genomförd GAP analys från ISO 

9001 och ska även genomföras med 

ISO 14001. +
+
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Landstingsservice Ledning & Stab

Ständiga förbättringar

* Saknas länk till Falu kommun om tongångskörning 

http://www.falun.se/bygga-bo--miljo/buller-luft-och-

boendemiljo/tomgangskorning---max-1-minut.html

* Utveckla driften med mobil appar med smidigare 

rapporteringar.

* Överta hela processen från godsmottagning till 

uppackning till hylla och beställning på samtliga 

avdelningar. (detta är en ren missuppfattning av revisorn, vilket 

har påtalats i återkopplingen//Ulf C)

http://www.falun.se/bygga-bo--miljo/buller-luft-och-boendemiljo/tomgangskorning---max-1-minut.html
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Södra området 

Positiva iakttagelser

* Kompetens och erfarenhet. 

* Komprimera brännbara sopor.

* Hygienutbildning i Borlänge.

+
+
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Södra området  

Ständiga förbättringar

* Laddningsbar headset från Kundtjänst Ludvika sjukhus.

* Ta bort syrgasutrustningen som inte används och 

underhålls från Fastighetsteknik Ludvika sjukhus.

* Installera extra slamavskiljning från tvättmaskinerna och 

från tömningsplats av städmaskinerna.

* Riskbedömning från laddningsplats vid städmaskinerna 

om det krävs extra ventilation. 

* Registrera hygienutbildning i utbildningsregister.



www.intertek.com8

Mellersta området, Team Bevakning, Bilpool & 

Boende

Positiva iakttagelser

* Kompetens och erfarenhet. 

* Allmänt bra fungerande verksamhet och 

kunskap om rutiner i verksamheten. 

* Jobbar med Gröna val.

Ständiga förbättringar

* Det krävs skriftig underskrift från 

medarbetare  att man har avböjer medicinskt 

undersökning för nattarbete. 

* Avvikelse nr 7930 är inte avslutad ännu sen 

maj 2014.

+
+
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Mellersta området, Café och butik Falu Lassarett

Positiva iakttagelser

* Allmänt bra fungerande verksamhet och 

kunskap om rutiner i verksamheten. 

* Kompetens och erfarenhet. 

Ständiga förbättringar

* Spårbarhet, kalibrering och 

underhållsprocessen +
+
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Avvikelser

ÖSE 1 det finns brister med 

kemikalieprocesen när säkerhetsblad inte är 

på Svenska språket, Bayer och OKS från 

Fastighetsteknik Ludvika Sjukhus och Café 

och butik Falu Lasarett.  

Krav enligt Arbetsmiljö och 

kemikalielagstiftningen. 

http://www.prevent.se/KemiGuiden/Uppslagsb

oken/Dessa-rutiner-maste-

fungera/Sakerhetsdatablad/

ÖSE 2 det finns oklarheter avfallsprocessen 

från Ludvika Sjukhus:

Riskbedömning och rutin hur man hanterar 

smittförande avfallet. 

Krav: SOSFS 2005:26. Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

http://www.prevent.se/KemiGuiden/Uppslagsboken/Dessa-rutiner-maste-fungera/Sakerhetsdatablad/
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Avvikelser

ÖSE 3 det finns brister med 

underhållsprocessen och serviceprotokoll:

A)  när det saknas kontroll av tvättmaskinens 

temperatur från tvättvatten och det är oklart om 

protokoll från Städ Ludvika Sjukhus.

B) protokoll från diskmaskinen från Kafé 

Ludvika Sjukhus,

C) protokoll från sprinklersystem från Café och 

butik Falu Lasarett,

D) från Café och butik Falu Lasarett, enligt 

beslut från Falu kommuns vatten och 

avloppsbolag att tömning av fettavskiljare ska 

genomföras minst 6 gånger per och inget 

underlagprotokoll kunde uppvisas vid 

revisionen. 
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Avvikelser

ÖSE 4 det finns brister med 

kalibreringsprocessen:

A) från Mottagningskök Ludvika när det 

saknas spårbarhet mot kontroll av kyl- och 

frysrum och när man endast dokumenterar 

temperaturgivaren från displayen. 

B) Kafé Ludvika sjukhus med kalibrerade 

instrument.

C) brister med underhåll av temperatur från 

tvättmaskin i Borlänge Sjukhus, 

D) Säter Sjukhus med kontroll av 

temperaturmätare från kafé kyl och frys. 
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Avvikelser

E) från Café och butik Falu Lasarett: 

E-1) det saknas spårbarhet från kyl och 

frysrumen när man inte använder kalibrerade 

mätinstrument från lasermätare, 

E-2) brister med protokoll från underhållsfirman 

Heningsson med spårbara kalibrerade 

instrument som har används vid underhållet.

Allmänna förbättringar: Kalibreringsrutinen kan 

förenklas med kalibreras/jämföra 

temperaturgivare mot kokande vatten (normalt 

är vattnets kokpunkt 100 ºC) och isvatten 

(vatten blir till is när temperaturen understiger  

0 ºC) skapa rutin för ofta det ska genomföras 

samt det ska protokollföras och arkiveras.

Varje enskild frys och kyl ska vara spårbara med 

egen id nr och externa instrument ska vara 

märka med id nr och instrument namn samt 

medfölja spårbart kalibreringsbevis. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Temperatur
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Revisionsledarens rekommendation

4 mindre avvikelser konstaterades vid revisionen (ISO 9001:2008  

4 st , ISO 14001:2004  3 st). 

Fortsatt certifiering rekommenderas efter det att handlingsplan 

inkommit och accepterats. 

Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda 

inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet. 

Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från 

avslutande mötet.

Nästa revision: 2015-10-26 – 28.

Tack för revisionen!  
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