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Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna är 28 183 km2 och till 
ytan den fjärde största landsting/region i 
Sverige

I Dalarna bor 286 165 vilket är ca 3% av 
Sveriges befolkning

Landstinget Dalarna är länets största 
arbetsgivare med ca 8 870 medarbetare

Falu lasarett är Dalarnas största arbetsplats 
med ca 3 700 medarbetare

I Dalarna jobbar var femte löntagare inom 
vård och omsorg. 
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Det här är vårt uppdrag

• Vi ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god 
hälso- och sjukvård på lika villkor. Dessutom engagerar vi oss 
målmedvetet i det regionala arbetet, bland annat genom utbildning, 
kultur och kollektivtrafik. På olika sätt stöder och bidrar vi till länets 
utveckling.

• Vi har en landstingsplan med tillhörande budget som är antagen av 
fullmäktige och beskriver vad vi ska arbeta med. 
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Vi ansvarar idag för 

• hälso- och sjukvård 

• tandvård 

• kollektivtrafik

• folkhälsa

• kultur och bildning 
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1 januari 2019 utökas vårt ansvar
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Då bildar vi en region i Dalarna. 

Där samlas alla frågor som rör 

det regionala utvecklingsansvaret 

i samma organisation.

Vårt uppdrag utökas till att 

omfatta regional utveckling.



Anställda i Landstinget Dalarna
(2018-10-31) 

2 546 sjuksköterskor

1 631 undersköterskor

930 läkare

111 tandläkare

323 tandsköterskor 

1 044 administration/ledning

438 medicinska sekreterare

790 rehabilitering/förebyggande

289 sjukhustekniker/laboratoriepersonal

153 kultur/utbildning

137 teknik

476 service
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• 8 869 medarbetare (inkl. vikarier med månadslön) 

• 6 964 kvinnor, 1 905 män



Politisk styrd organisation 

Landstinget Dalarna är en politiskt styrd organisation med en politisk 
ledning och en tjänstemannaledning. Politikerna fattar beslut och 
tjänstemännen verkställer dessa beslut och tar fram underlag för 
besluten. 

Politikerna beslutar till exempel om:

• Landstingsplan och verksamhetsplaner

• Budget 
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Politisk ledningsorganisation 

Våra politiska organ är:

• Landstingsfullmäktige 
(landstingsråd och oppositionsråd)

• Landstingsstyrelse och dess 
arbetsutskott 

• Nämnder och beredningar 
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Hållbarhets

beredning

- Ev. förändringar



Landstingsfullmäktige 

Fullmäktige är landstingets högsta beslutande organ och har det yttersta 
ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning.

Det är ett eget parlament, har en egen beskattningsrätt och 
beslutanderätt. Fullmäktige består av 83 ledamöter.

Fullmäktige beslutar om

• mål och riktlinjer för verksamheten

• budget, skatt och andra ekonomiska frågor

• nämndernas organisation och verksamhetsformer

• utser ledamöter och ersättare i nämnderna

• årsredovisning och ansvarsfrihet
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Landstingsstyrelsen 

• Beredande uppgift till landstingsfullmäktige 

• Beslutsforum för ”halvstora” politiska frågor 

• Har uppsiktsplikt 

• Informationsärenden – inspel från förvaltning

• 15 ledamöter 

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

• Beredande uppgift till landstingsstyrelsen 

• Beslutsforum för ”små” politiska frågor

• Informationsärenden 

• 7 ledamöter 
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Nämnder och politiska beredningar 

• Det finns separata driftsnämnder för de flesta förvaltningarna. Det är 
exempelvis hälso- och sjukvårdsnämnd, fastighetsnämnd och 
tandvårdsnämnd.  

• För Hälsoval har man en inrättad Hälsovalsberedning där ärenden 
bereds innan de lyfts i den politiska organisationen.

• De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna föreslås tas bort efter 
årsskiftet, till förmån för mer politisk tyngd i POLSAM. Dessutom 
föreslås en Hållbarhetsberedning inrättas. 
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Verksamhetsstyrning 

De flesta nämnderna har en 
förvaltning som ansvarar för 
det dagliga arbetet. 
Tjänstemännen i 
förvaltningarna tar fram 
underlag till de politiska 
besluten och genomför det 
som beslutats.
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Tjänstemännens verkställande

Som stöd i arbetet med att 
verkställa beslut och driva 
vår verksamhet  har vi ett 
ledningssystem med 
gemensamma riktlinjer, 
arbetssätt och rutiner för att 
vi ska kunna säkra kvaliteten 
i vårt arbete. 
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- Leda, styra och följa upp 

- Organisera

- Politiskt ledningsarbete

- Samverka

- Hantera övriga frågor

Ledningsverksamhet
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Stödjande verksamhet
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Allmänna handlingar, register och arkiv

- Ekonomi

- Fastigheter

- HR

- Information och kommunikation 

- Informationsteknik

- Inköp och upphandling

- Kundservice och verksamhetsstöd

- Lokalvård och hygienstäd

- Marknadsföring

- Mat och måltider

- Miljö och hållbarhetsarbete

- Säkerhet

- Transport och fordon



Hälso- och sjukvård och tandvård
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Gemensam verksamhet

- Hjälpmedel

- Primärvård

- Specialiserad somatisk vård

- Specialiserad psykiatrisk vård

- Tandvård

- Hantera övriga frågor



Detta händer varje dag i Landstinget Dalarna 
(beräknat på 365 dagar om året)

• Skrivs 126 patienter in på sjukhus

• 704 patienter ligger inne på sjukhus

• 4450 patienter besöker öppenvårdsmottagningar
• Av dessa söker 416 akut

• 62 operationer per dag 

• 9 barn föds
• Av dessa föds 1-2 med kejsarsnitt
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Här finns vi



Kollektivtrafik
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Hantera trafikuppdrag

- Hantera övriga frågor



Regional utveckling
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Övergripande ansvar för regional 

utveckling

- Utveckling av infrastruktur och 

kollektivtrafik

- Regionalt tillväxtarbete

- Hantera övriga frågor



Kultur
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Övergripande styrdokument för 

regional kulturverksamhet

- Regional kulturverksamhet

- Hantera övriga frågor



Folkhälsa
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete

- Regionalt folkhälsoarbete

- Regionala stödstrukturer

- Hantera övriga frågor



Forskning och utveckling
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Hantera forskning

- Hantera forskningsetisk rådgivning

- Hantera forskningsmedel

- Forsknings- och utvecklingssamverkan

- Kompetensstöd

- Stödja utvecklingsarbete

- Hantera övriga frågor



Utbildning och lärande
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- Leda, styra och följa upp

- Organisera

- Bedriva folkhögskola

- Bedriva gymnasium

- Hantera kompetensutveckling

- Hantera utbildningssamverkan

- Hantera övriga frågor



Kontakta oss

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun

Telefon: 023-49 00 00
E-post: region.dalarna@regiondalarna.se
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