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Inledning och protokollsjustering 

§19 Justering av närvarolistan 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Närvarolistan fastställs. 

§20 Godkännande av dagordning 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning. 

§21 Protokollsjustering 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Elin Noren 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 

§22 Information 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

Al Verksamhet 

En mätning av svinn har påbörjats i Aromköket, mätningen kommer att 
pågå under sju veckor. Mätningen görs på den mat som har tillagats i 
köket och som inte blir serverad. 

Ett möte är planerat den 2/10 med Peggie Ulle från Storköksbyrån för 
att påbörja analysen av verksamheten. Kostchefen i Mora är inbjuden 
till detta möte. Under kostnämndens vårmöte redovisade Landstingsservice 
den interna utredningen gällande Aromkökets förutsättningar för utökad 
produktion till Noretskolan. För att komma till ett beslut i frågan måste 
Noretskolans förutsättningar för att fungera som ett mottagningskök 
alternativt renovera nuvarande produktionskök utredas av Mora kommun. 
Ett beslutsunderlag med kostnadsberäkning av de olika alternativen 
behöver tas fram. 

En översyn av vårdbyggnaderna på Mora lasarett kommer att påbörjas 
under hösten. Behovet av en lokal för hantering av livsmedel till bl a 
mellanmål för leverans till Mora lasarett och Moras äldreboenden kommer 
att ingå i översynen. Processen från planering till färdiga lokaler beräknas 
ta 3-5 år. 

Avtalet mellan Landstinget Dalarna och Samhall gällande transporter av 
matlådor till pensionärer gäller tom 150531. En ny upphandling måste göras 
då optionen om förlängning av avtalet med 12 månader redan har nyttjats. 

Under juni månad redovisades i lokaltidningen en jämförelse utförd av 
Socialstyrelsen mellan landets kommuner gällande bl a matlådor till 
pensionärer. Det redovisades ett felaktigt pris för Moras matlådor. 
Priset för matlådan är 47, 15 plus transport 23,22, summa 70,37. 
Jämförelsen gällde matlåda exklusive transport, men för Mora redovisades 
pris inklusive transport. 



Landstinget Dalarna 

Landstingsservice 

B) Personal 

Bemanning 

Protokoll 
Nämnden för Kostsamverkan 

Sammanträde 2014-09-25 Sida 5 (10) 

Rekryteringen av produktionskökets nya kostchef har slutförts . 
Den nya kostchefen heter Ann Norin och kommer senast ifrån sin 
anställning som kostchef inom Stockholm Stad. Den nya kostchefen 
beräknas påbörja sin anställning på produktionsköket i början på 
december 2014. Till dess kommer Inger Gyllner fortsatt vara t.f. kostchef 
i verksamheten. 
Kostchefen kommer framöver vara direkt underställd Förvaltningschefen. 
Kostchefen kommer svara för verksamheten och vara föredragande i 
Nämnden för Kostsamverkan. 

Sjukfrånvaro 

I kostsamverkan Mora är korttidsfrånvaro 3, 1 % och den totala 
sjukfrånvaron är 9,5 %. För samma period, januari - augusti 2013, 
var siffrorna 2,7 % respektive 7,4 %. Den totala sjukfrånvaron beror 
till stor del på faktorer som inte härrör sig till arbetsplatsen, men 
rehabiliteringsplanering är genomförd och åtgärder pågår för att få 
tillbaka dessa medarbetare i arbete. 
Utöver en kostnadsökning för rehabiliteringen i verksamheten så tillkommer 
även kostnaderna för en omfattande utredning i företagshälsovårdens regi. 

C) Ekonomi 

Budgetberedning 

Den 24:e september genomfördes det andra beredningsmötet inför 
2015 års budget. Närvarande från Central förvaltning var Peter Hansson, 
ekonomidirektör, Eva-Britt Jansson , budgetchef och Landstingsservice 
representerades av Ulf Cristoffersson, förvaltningschef och Martin Ekberg, 
ekonomichef. Under mötet avrapporterades det verksamhetsmässiga och 
ekonomiska nuläget. 
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Landstinget Dalarna 
Landstingsservice 

Nämnden för Kostsamverkan 

Sammanträde 2014-09-25 

De centrala budgetdirektiven för Nämnden för kostsamverkan inför 
verksamhetsåret 2015 är hämtade från finansplanen (2014-06-17) 
och anges nedan i punktform: 

• Intern prisuppräkning mot Hälso- och sjukvården och övriga 
förvaltningar inom Landstinget Dalarna 2,45 %. 

• Löneutveckling +2,8 % 
• Internränta 3,2 % 
• Arbetsgivaravgifter 43,63% 

Budgetprocessen 
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Som ett led i ett processorienterat arbetssätt har ekonomienheten 
även 2014 genomfört en halvdagsutbildning för samtliga chefer inom 
förvaltningen under en chefsutvecklingsdag. Utbildningens syfte var 
att repetera processens olika delar och presentera nya förändringar 
som implementeras i årets budgetprocess. Processbilderna som var 
utgångspunkten under utbildningsdagen biläggs. 

Se budgetprocessen som helhet i Bilaga § 22 C 

§23 Anmälan av delegeringsbeslut 

Nämnden för Kostsamverkans beslut. 
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. 

Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde. 
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§24 Övriga anmälningsärenden 

Nämnden för Kostsamverkans beslut. 
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. 

A. Skrivelser från Mora-Orsa Miljökontor 
(Dnr LD14/00481) 

a) Kontrollrapport 2014-05-05 Noretgården servicehus. 
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Kontrollen fokuserades på hur hanteringen av allergianpassad kost sker. 
- Skriftliga rutiner, uppdaterade listor, separat utrustning saknas. 
- Bristande rengöring av soprummet och dess kärl. 
- Rutiner för diskning och slitet porslin ses över. 

b) Kontrollrapport 2014-05-12 Hanslinden servicehus. 
Kontrollen inriktades mor att kontrollera ur hanteringen av allergianpassad 
kost sker. 
- Taket ovanför diskmaskinen saknar takskivor. 
- Tydliga rutiner för hur personalen arbetar i köket behövs för tillfällig 
personal som ofta saknar utbildning. 

c) Kontrollrapport 2014-05-27 Saxnäsköket: 
- Porten ut mot lastkajen sluter inte tätt viket innebär att skadedjur kan ta sig 
in i verksamheten. 

d) Skrivelse angående föreläggande riktat till Noretgården servicehus om 
rengöring av soprummet. Ärendet avslutas. 

e) Kontrollrapport 2014-08-28 Spanskgården mottagningskök - Några 
avvikelser noterades, bl a rengöring och märkning. 

f) Kontrollrapport 2014-08-26 Aromköket - Några avvikelser noterades, bl a 
etiketterna på matlådorna, vattnets temperatur vid fördiskning, 
temperaturkontroller, 
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g) Föreläggande 2014-05-06 av rengöring av soprummet, Noretgården 
servicehus. 

h) Föreläggande 2014-06-02 av rengöring av soprummet, Noretgården 
servicehus. 

i) Föreläggande 2014-06-24 om rengöring av soprummet, Noretgården 
servicehus (förenas med ett vite på 2000 kronor) 

C. Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2014-06-16--17 

§ 58 Budget 2015, Finansplan 2015-2018 
Dnr LD14/01315 

§ 61 Politisk organisation kommande mandatperiod 
Dnr LD 14/01455 

Extra informationsärende 

D. Socialstyrelsens nya föreskrifter 

Björn Hammarskjöld informerar om "Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring" 
beslutade 2014-09-23. 

Vid nästa möte återkommer Björn Hammarskjöld med ett principförslag 
om hur vi ska hantera kosten i framtiden. 
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Beslutsärenden 

§25 Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2014 
Diarienummer LD14/01353 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial 2. 
2. Överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. 
3. Framföra ett stort Tack till personalen för ett väldigt bra 

arbete med anledning av att produktionen har ökat med 
i princip oförändrad personalstyrka. 

Sammanfattning av ärendet 
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Det ekonomiska resultatet efter 2014 års andra tertial uppgår till +0,3 Mkr. 
Resultatet efter årets två första tertial tyder på att det balanserade resultatet 
i årsbudgeten kommer att uppnås. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2014 

§26 Sammanträdesplan Nämnden för kostsamverkan 2015 

Diarienummer LD14/02383 

Nämnden för Kostsamverkans beslut 
1. Fastställa sammanträdesplanen för 2015 enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Nämnden för 
kostsamverkans möten 2015. 

Sammanträdesdatum (kl 13-15) 

Torsdag 12 februari (9-16) 
inkl introduktionsdag 

Torsdag 28 maj 
Torsdag 1 oktober 
Torsdag 10 december 

Ordförandeberedning (kl 13-15) 

Torsdag 5 februari 

Torsdag 21 maj 
Torsdag 17 september 
Torsdag 26 november 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
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Protokollsjustering 

Vid protokollet 

Lena Wikström 
Sekreterare 

a Hed 

Ordförande 

Sammanträde 2014-09-25 

( 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. 

Sida 10 (10) 

Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 

Anslagstid: 

~t?tZf;{M~ 
Nämndadministratör 
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I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Landstingsservice Datum 2014-09-25 Sida 1 (2) 
LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD14/01353 

Uppdnr 848 

Postadress 
791 82 Falun 

Ärende§ 25 a 

Delårsrapport FV 84, Tertial 2, 2014 

Ordförandens förslag 
1. Godkänna redovisat delårsbokslut för tertial 2. 
2. överlämna delårsbokslutet till landstingsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet efter 2014 års andra tertial uppgår till +0,3 Mkr. 
Resultatet efter årets två första tertial tyder på att det balanserade resultatet 
i årsbudgeten kommer att uppnås. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag 

b) Delårsbokslut FV 84, Tertial 2, 2014 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun har 
sedan årsskiftet kompletterats med ett tilläggsavtal där en ny prissättnings
och kostnadsfördelningsmodell har implementerats. 

En av de största förändringarna i tilläggsavtalet är att sam- och 
särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de gemensamma kostnaderna 
för produktionsköket och särkostnaderna utgör respektive parts 
efterbehandlingskostnad . För Mora Kommuns del är särkostnaden driften 
av mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är hanteringen 
av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden har Kostnämnden fastställt 
ett portionspris för lunch och middag för respektive part med utgångspunkt 
från planerad volym . 

Efter årets två första tertial kan det konstateras att den ekonomiska plan 
som lades inför verksamhetsåret 2014 i stora delar följs som det var tänkt. 
Eftersom personalen roterar mellan produktionsköket och 
mottagningsköken finns det en fördelningsproblematik när det gäller 
personalkostnaden mellan de olika områdena. En översyn pågår för att nå 
en så rättvis kostnadsfördelning som möjligt. 

\ 
Besöksadress 
Söderbaumsväg 5 
Falun 

. .-
Kontakt 
023-490000 
Personal .LsD@ltdalarna .se 
Org.nr: 232100-0180 

I 

Handläggare 
Ekberg Martin 023-49 09 03 
Ekonomichef 070-2701253 

m•rt;o.ekb°'g@ltd•l•m•.•e, ~ 



Landstinget Dalarna 

Landstingsservice 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 
Datum Dnr Sida 

2014-09-25 LD14/01353 2 (2) 

Tabellen nedan visar det ackumulerade resultatet till och med period 8. I 
enlighet med samverkansavtalet skall enbart Landstinget Dalarna stå för 
eventuellt underskott av Restaurang LaRätt, för närvarande -445 tkr. 

Kostnadsställ~ Verksamhet AC:I<~ UtfåU(kr) 

60001 Nämnden för kostverksamhet 

60002 

60003 

60004 

60005 

Resultat 

Produktionskök 

Mottagningskök 

Restaurang LaRätt 

Brickdukning 

Se de/årsbokslutet i sin helhet i bifogat dokument. 

Ekonomi och finansiering 

-23 051 

356 821 

514 728 

-445 049 

-100437 

303011 

Utfallet efter delårsbokslut tertial 2 ligger till grund för budgetarbetet för 
verksamhetsåret 2015. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Delårsbokslutet redovisas i central samverkan. 

Uppföljning 

Sker enligt Landstingsservice uppföljningsprocess. 

Patientperspektiv, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, 
Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 



Nämnden för kostsamverkan Mora 

Kostsamverkan Mora 
Viktiga händelser under året 
Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en 
gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till 
patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende 
inom kommunens äldreomsorg. 

Maten produceras i Aromköket, M.ora lasarett och levereras 
till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Samverkan 
startades fullt ut när samtliga mottagningskök blev 
färdigställda i slutet av 2011. 

Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen har byggts 
om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda; 
Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Hanslinden. 

De viktigaste händelserna i och omkring verksamheten under 
årets två första tertial anges nedan i punktform: 

•Redan under det första verksamhetsåret 2011 konstaterades 
att det fanns praktiska svårigheter i tillämpningen av 
samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora 
Kommun. Landstingsservice tjänstemän fick under 2012 i 
uppdrag av nämnden att göra en översyn och utvärdering 
av samverkansavtalet. Landstingsservice presenterade i 
början av 2013 en rapport "Utvärdering av samverkans
avtalets tillämpning" där svårigheter i och omkring 
samverkansavtalet beskrevs. I rappo1ten gavs förslag på en 
ny prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell. Detta 
mynnade ut i ett ti I I äggsavtal som ska komplettera det 
tidigare samverkansavtalet mellan parterna Mora kommun 
och Landstinget Dalarna. Under 2013 års slutskede 
beslutades tilläggsavtalet i respektive fullmäktige. 
Tilläggsavtalets nya prissättnings- och kostnads
fördelningsmodell implementerades i verksamheten fr.o.m. 
årsskiftet 2013/2014. 

•Efter ett utredningsarbete av Landstingsservice beslutade 
Jandstingsledningen att kostförsörjningen på Ludvika 
lasarett fo1tsätter i Landstinget Dalarnas egen regi 
tillsvidare. Nuvarande kostlösning med att transportera mat 
från Mora till Ludvika är dyr men inget alternativ har 
hittills kunnat redovisas som kostnadseffektivare. 

•Nämnden för kostsamverkans tjänstemän har utrett 
förutsättningarna att tillföra skolportioner från Noretskolan 
i Mora till Aromköket. Slutsatsen är att detta är möjligt 
oavsett produktionsmetod. 

•En arbetsmiljöutredning genomfördes under 2013 till följd 
av bl.a. hög sjukfrånvaro och att många förändringar har 
skett i verksamheten. De huvudsakliga slutsatserna var bl.a. 
att personalen ansåg att rotationen och schemat behövde 
ses över, köket uppfattades som trångt och svårjobbat, samt 
att personalen efterfrågade mer arbetsledning i köket. 
Åtgärder och aktiviteter har vidtagits och genomförts till 
följd av den feedback som kom ifrån utredningen. 

• Produktionsköket Arom har rekryterat Ann Norin som ny 
kostchef efter Emelie Eriksson. Den nya kostchefen 
tillträder sin tjänst under december månad. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Det har tidigare konstaterats att de garanterade volymerna är 
för optimistiska för Landstinget Dalarna när Samverkans-

avtalet skrevs 2009. Mora Kommuns faktiska volym 
överstiger de avtalade garantivolymerna. Under 2013 
tillfördes stora portionsvolymer genom kostförsörjningen av 
lunch/middag på Ludvika lasarett. Enligt upprättat 
tilläggsavtal skall en genomlysning av kostverksamheten/ 
produktionen genomföras under 2014. Syftet med 
genomlysningen är att söka effektiviseringsåtgärder som ka.n 
sänka parternas kostnader för tillhandahållna tjänster. 

Produktionssättet sker enligt de kravspecifikationer som 
beställaren fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av 
landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt. 
Mottagningskökens bemanning sju dagar i veckan bör 
beaktas i bedömningen av den totala kostnadsbilden. 

Ekonomi 
Resultat-

2014 räkning 2013 

(mkr) Ack utfall Prognos Budget Resultat 

Intäkter 22,3 33,7 33,7 30,5 

Kostnader -22,0 .. 33,8 .. 33,7 -30,5 

varav personal- -10,1 -15,6 -15,5 -13,7 kostnader 

Verksamhetens 0,3 -0,_I 0,0 0,0 resultat 
.. 

Landstingsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Över/ 0,0 -0,J 0,0 0,0 
Underskott 

Arets investering -0,1 -0,3 -0,3 -0,5 

Tilläggsavtalets tillämpning har förenklat den ekonomiska 
administrationen på flera sätt, exempelvis debiteras parterna 
månadsvis för måltidsportioner och kolonialvaror. Vidare har 
sam- och särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de 
gemensamma kostnaderna för produktionsköket och 
särkostnaderna utgör respektive parts efterbehandlings
kostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften av 
mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är 
hanteringen av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden 
har Kostnämnden fastställt ett portionspris för lunch och 
middag för respektive part, med utgångspunkt från planerad 
volym. 

,. 
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. 

Helårsekv/valent är lika med 1 700 arbetade timmar. 

Antal anställda 2014 2013 20.12 

Antal fak1iska årsarbetare 31 ,40 28,99 27,06 

Antal anställda 37 34 31 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag 



Utökningen av personalstyrkan består delvis i det tillförda 
uppdraget att duka frukostbrickor till Mora Lasarett. En 
utökning av en kocktjänst har också skett p.g.a. ett utvidgat 
uppdrag för en medarbetare som samordnare. 

Brickdukning förutsätter sedermera en bestämd 
bemanningsnivå varje dag, detta medför att produktionen 
måste ersätta eventuell frånvaro för att säkra den dagliga 
driften. Motsvarande gäller för bemanning av 
mottagningsköken där frånvaro måste ersättas för att klara 
den dagliga driften. 

., 

Arbetad.tid 

Arbetad tid timmar, 
anställda 

- varav timanställda* 

- varav mertid/övertid 
samtlig personal* 

Ack2014 

39.364 

4.745 

316 

• Preliminära värden f(Jr innevarande år. 

Valda personal-
kostnader 2014 

(mkr) Budget 

Löner exklusive sociala 
avgifter · -10,7 

Sjukfrånvaro Ack2014 , 

Sjukfrånvaro uttryckt i · 9,5 % av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) uttryckt i 3;1 
% av ordinarie arbetstid 

Ack2013 Ack 2012 

37.192 34.881 

5.228 3.963 

419 456 

2013 

),.., . 
Prognos Resultat 

,,. . 
- lQ,7 :: -9,8 

Ack2013 Ack2012 

7,4 10,7 

· 2,7 2,7 

Den totala sjukfrånvaron beror ti ll stor del på faktorer som 
inte härrör sig ti ll arbetsplatsen men rehabiliteringsplanering 
är genomförd och åtgärder pågår för att få tillbaka dessa 
medarbetare i arbete. 

Produktionsvolymer 
Landstinget Dalarna 201 4 Gan-aug) 

M:iltidstyp Garanterad Faktisk 

Frukost 39850 26218 . 

Lunch och middag 83700 85661 

Total LD 123550 111879 

Mora Kommun 2014 Gan-aug) 

M:lltidstyp Garanterad Faktisk 

Frukost 39663.\ 39285 

Lunch och middag 102687 136219 

Matlådor 14000 - ·1.1128 
.. 

Tota/ MK 156350 186632 

Avvikelse Avv. ('Y•) 

-13632 -34% 

1961 +2% 

- I 167 1 -9% 

Avvikelse Avv. (%) 

-378 -1% 

335'32 . +33% 

-2872 -21% 

30282 +19% 

Den totala avvikelsen mellan faktisk och garanterad volym 
för Landstinget Dalarna uppgår till -9% efter årets två första 
tertial. Produktionen har ökat genom att stora 
portionsvolymer tillförts genom kostförsö1jningen av 
lunchfmiddag på Ludvika lasarett fr.o.m. 2013. 

Mora kommuns faktiska volymer överstiger de garanterade 
volymerna med totalt+ 19% efter årets två första te1tial. 
Differensen ligger i det närmaste på samma nivåer som 
tidigare år. Det nya tilläggsavtalet medför att mellanmål och 
kvällsmål inte beräknas utifrån måltidsvolymer utan 
debiteras efter faktiskt förbrukning av kolonialvaror/råvaror. 
Det är värt att notera att Aromköket under årets två första 
tertial producerat mer än 35000 fler lunch- och middags
portioner än vad köket ursprungligen var beräknat att göra. 

Nuvarande måltidspriser för lunch eller middag uppgår ti ll 
73,65 kr till boende inom Mora Kommun och 87,85 kr till 
patient inom Landstinget Dalarna. 

Martin Ekberg 

Bitr. Förvaltningschef 

Landstingsservice 



I~ Landstinget 
111 DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Nämnden för Kostsamverkan 

Landstingsservice Datum 2014-09-25 Sida 1 (1) 
LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD14/02383 

Uppdnr 849 

Postadress 
791 82 Falun 

Ärende§ 26 a 

Sammanträdesplan Nämnden för kostsamverkan 2015 

Ordförandens förslag 
1. Fastställa sammanträdesplanen för 2015 enligt förslag. 

Sammanfattning 
Vid mötet presenteras förslag till sammanträdesplan för Nämnden för 
kostsamverkans möten 2015. 

Sammanträdesdatum (kl 13-15) Ordförandeberedning (kl 13-15) 

Torsdag 12 februari (kl 9-16) 
inkl introduktionsdag 

Torsdag 28 maj 

Torsdag 1 oktober 

Torsdag 10 december 

Torsdag 5 februari 

Torsdag 21 maj 

Torsdag 17 september 

Torsdag 26 november 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Sammanträdesplan för Nämnden för kostsamverkans möten 2015. 

Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, 
Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö, 
Samverkan med fackliga organisationer, Uppföljning 

Inte relevant. 

\ 
Besöksadress 
Söderbaumsväg 5 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Personal .LsD@ltdalarna.se 
Org.nr: 232100-0180 

/ 

; 

Handläggare 
Ekberg Martin 023-49 09 03 
Ekonomichef 070-2701253 

m•rtio.ekb,,g@ltd•l•m•.•e 'Il ~ 
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