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Landstinget
DALARNA

Central förvaltning

PROTOKOLL
Landstingsfullmäktige
Sammanträde

2017-02-27

§§ 1-25

Protokoll från Landstingsfullmäktiges sammanträde

Tid:
Plats:

Måndag 27 februari 2017 kl 9.30-13.00, 14.00-15.15
Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun

Beslutande
Bengt Lindström (S), Ordförande
Pär Sixtensson (M), 1:e vice ordförande
Kerstin Lundh (MP), 2:e vice ordförande
Anna-Lena Andersson (S)
Camilla Andersson (S)
Nall Lars-Göran Andersson (S)
Kent Dahlquist (S) ersätter Agneta Andreasson Bäck (S)
Sören Aspgren (S)
Gunnar Barke (S)
Ivan Eriksson (S)
Britt-Marie Essell (S)
Tina Fagerström (S)
AnnBritt Grunewald (S)
Per Göransson (S)
Robert Hagström (S)
Per Helin (S)
Ingemar Hellström (S)
Irene Hornman (S)
Inga-Britt Kronnäs (S)
Majsan Willen (S) ersätter Suzanne Lazar (S)
Liv Lunde Andersson (S)
Per Morelius (S)
Elin Noren (S)
Per-Inge Nyberg (S)
Lilian Palm (S)
Kjell Persson (S)
Bigitta Sahlberg (S)
Jan Stagenmark (S)
Bertil Ström (S)
Kristina Svensson (S)
Maria Tapper (S)
Kajsa Fredholm 0/)
Maja Gilbert Westholm 0/)
Katrin Lohed Söderman M
Maud Nordfeldt Holmqvist M
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Kenneth Petersson M
Cecilia Ronsten M
Niklas Henriksson (MP) ersätter Nils Gossas (MP)
Mursal Isa (MP)
Jonas Åsenius (MP) ersätter Daniel Svedin (MP)
Ulf Berg (M)
Håkan Berggren (M)
Ulrik Bergman (M)
Crister Carlsson (M)
Åsa Björklund (M) ersätter Stefan J Eriksson (M)
Håkan Frank (M)
Gunilla Franklin (M)
Christina Brunell (M) ersätter Hans Gleimar (M)
Kjell Gustafsson (M)
Kerstin Marits (M)
Britt-Inger Remning (M)
Mikael Rosen (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M)
Vello Oprus (M)
Owe Ahlinder (C)
Gunilla Berglund (C)
Christina Bräms (C) §§ 1-15 och del av § 16 ej beslut
Torbjörn Ulriksen (C) ersätter Christina Bräms (C) i del av§ 16 beslut och
§§ 17-25
Göran Engström (C)
Maria Eriksson (C)
Pär Kindlund (C)
Göte Persson (C)
Lena Reyier (C)
Annika Simm-Eriksson (C)
Agneta Ångsås (C)
Björn Hammarskjöld (DSP)
Johnny Larsson (DSP)
Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP)
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) §§ 1-23
Gösta Sarholm (DSP) ersätter Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) i §§ 24-25
Anna Eling (L) ersätter Bo Brännström (L)
Eva Jonasson (L) §§ 1-15 och del av § 16 ej beslut
Christer lversen (L) ersätter Eva Jonasson (L) i del av § 16 beslut och §§
17-25
Åsa Nilser (L) ersätter Svante Parsjö Tegner (L) i§§ 1-del av§§ 6-8, ej
beslut
John Thornander (L) ersätter Svante Parsjö Tegner (L) i§§ 6-8 beslut och
§§ 7-25
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Katarina Gustavsson (KO) § 1- del av § ej beslut § 16
Anders Bengtsson (KO) ersätter Katarina Gustavsson (KO) i § 16 beslut och

§§ 17-25
Torsten Larsson (KO)
Birgitta Sacredeus (KO)
Stefan Andersson (SO)
Roger Carlsson (SO)
Ann-Katrin Krainer (SO) ersätter Anna Hagvall (-)
Roine Andersson (SO) ersätter Ann-Cathrin Löfwenhamn (-)
Jenny Nordahl (SO)
Benny Rosengren (SO)
Knut Scherman (SO)
Madelene Vestin (SO)
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Inledning och protokollsjustering
§1

Protokollsjustering
Landstingsfullmäktiges beslut

1.

§2

Protokollet ska justeras av ordföranden samt ledamöterna Per Helin
(S) och Göte Persson (C) Onsdag 8 mars kl 9.00 i landstingshuset,
Vasagatan 27, Falun .

Information
Landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke lämnar aktuell information
om:
o Landstingets ekonomiska resultat 2016
o Kollektivtrafiken
o Arbetet med att bilda länsregion 2019:
det ska bildas särskilda arbetsgrupper för kollektivtrafiken , politiska
organisationen (presidierna i landstingsstyrelsen och Region
Dalarna), välfärdsområdet (Region Dalarnas välfärdsråd) , ett nytt
regionalpolitiskt progratn (Region Dalarna tar fram underlag som
beslutas av landstingsfullmäktige) och hur kommunerna ska
organiseras och få inflytande när nuvarande Region Dalarna upphör
(5 kommunstyrelseordföranden från Dalarna och 1 representant från
Landstinget Dalarna).
Carl-Erik Nyström, ordförande för Landstingets revisorer, informerar om
revisionsplanen för 2017 och övriga planerade verksamheter 2017 för
revisorerna: överläggningar med styrelser och nämnder, studiebesök i
verksamheten mm , slutföra revidering av riskanalysen och värdskap för
2017 års konferens för landstingsrevisorer i sjukvårdsregionen.
Bilaga§ 2 A
Revisor Ann-Britt Asebol informerar om revisionsrapporten
"Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av
landstingsplanen" (LD16/04270).
Bilaga§ 2 B
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Frågor, Interpellationer och motioner
§3

Interpellationer
Landstingsfullmäktiges beslut

1. Interpellationerna godkänns.
2. Svar på interpellationerna lämnas A-E och G senare under
sammanträdet.
3. Svar på interpellationen F lämnas vid fullmäktiges sammanträde i april.
A. LD16/04171
Interpellation från Birgitta Sacredeus (KO) "Hur är det med kompetensen för
upphandling i Dalalandstinget?"
Bilaga§ 3 A
B. LD16/04233
Interpellation från Birgitta Sacredeus (KO): Pengar på viten i stället för till
personal och patienter i Säter
Bilaga§ 3 B
C. LD16/04245
Interpellation från Torsten Larsson (KO): Ambulansen i Rättvik
Bilaga§ 3 C
D. LD17/00593
Interpellation från Gunilla Berglund (C): Varför fungerar inte vårdplanering
via videokonferens
Bilaga§ 3 D
E. LD17/00720
Interpellation från Ulrik Bergman (M) : Finns det någon plan för EUs
dataskyddsreform?
Bilaga§ 3 E
F. LD17/00754
Interpellation från Ulf Berg (M): Felaktiga inköp
Bilaga § 3 F
G. LD 17/00759
Interpellation från Lisbeth Mörk Amnelius (DSP): Vad avser Landstinget
Dalarna att vidta för åtgärder för att öka tillgängligheten till vård, särskilt för
äldre patienter?
Bilaga§ 3 G
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SIFFRORNA INOM PARENTES HÄNVISAR TILL
BILAGESIDOR I HANDLINGARNA
§4

Inkomna motioner from 22 november 2016 och redovisning av
motioner som inte är färdigbehandlade
(Bilaga sid 5-11)
Landstingsfullmäktiges beslut

1. Motionerna godkänns.
2. Redovisningen läggs till handlingarna.
A. L01 7/00053
Motion från Birgitta Sacredeus (KO): Stärk tryggheten för de äldre vid
hemgång
B. L017/00538
Motion från Mikael Rosen (M) och Kjell Gustafsson (M): Angående
parkeringsfrågan vid Falu lasarett
C. LO 17/00539
Motion från Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M): S-Ledningen borde inte
vara rädd för lite vatten
D. L017/00540
Motion från Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M): Rutiner mellan
Landstinget och Svenska kyrkan samt övriga religiösa samfund så att alla
anhöriga och berörd personal kan erbjudas ett gott stöd vid dödsfall inom
eller utanför sjukhuset
Fullmäktiges presidium föreslår att motionerna godkänns.
E. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej färdigbehandlade
av fullmäktige

Yttrande
Ulf Berg , Birgitta Sacredeus, Christer Carlsson och Kjell Gustafsson lämnar
kompletterande information om sina motioner.
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Anmälningsärenden
§5

Anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges beslut

1.

Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna.

A. LD16/02066
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2016-11-23 och 2016-12-07
LD17/00359
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2017-01-25
Protokollen finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på
Region Dalarnas hemsida www.reg iondalarna.se
<http://www.regiondalarna.se>
B. LD16/00930
Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk
Luftambulans 2016-10-17 och 2016-11-24
C. LD16/04004
Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015
D. LD16/04013
Länsstyrelsens beslut 5 januari 2017 att ny ledamot efter Anki Enevoldsen
(C) blir Annika Simm-Eriksson (C) from 1 januari 2017 tom 14 oktober
2018.
Ny ersättare blir Kenneth Dahlström (C)

E. LD16/04204
Länsstyrelsens beslut 5 januari 2017 att ny ersättare efter Jan Tholerus (C)
blir Gun Andersson (C) fr o m 8 december 2016 t o m 14 oktober 2018.
F. LD16/02782
Länsstyrelsens beslut 27 januari 2017 att ny ersättare efter Anneli
Rosendahl Orrboes (M) blir Henrik Hästbacka (M)
G . LD17/00062
Länsstyrelsens beslut 27 januari 2017 att ny ersättare efter Maria
Alfredsson (MP) blir Anneli Qvicker (MP) och Maria-Anna Kövesi (MP)
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Revisionsrapporter:
H. LD16/03808
Granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP
I. LD16/04136
Granskning av Landstingets arbete med patienters samlade väntetider
J. LD16/04268
Granskning av landstingets interna kontroll
K. LD16/04269
Granskning av landstingsstyrelsens kvalitetssäkring av redovisningen
L. LD16/04270
Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar för upprättande av
landstingsplanen
M. LD17/00358
Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete , del 2
N. LD16/03285
Landstingsstyrelsens svar på revisorernas granskning av delårsrapport
2016-06-30 2016-12-12, § 136

0. LD16/03673
Landstingsstyrelsens svar på revisorernas granskning av pågående
struktur- och förändringsarbete 2017-02-13, § 20
P. LD16/03808
Landstingsstyrelsens svar på revisorernas granskning av av patientflöden
och effektivitet inom BUP 2017-02-13, § 19

Q. LD17/00319
Länsstyrelsens beslut 21 februari 2017 att ny ersättare efter Jan Segerstedt
(MP) blir Jonas Asenius (MP)
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till
beslut
§6

Strategi för ägande av helikoptrar inom Svensk Luftambulans
(Bilaga sid 12-22)
Diarienummer LD16/03347
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Landstinget Dalarna godkänner att Svensk Luftambulans ska äga
samtliga helikoptrar kommunalförbundet opererar.
2.
Förslag till förändringar i förbundsordningen för Svensk Luftambulans
innebärande att kommunalförbundet står som ägare för de helikoptrar
man opererar, enligt bilaga c) *, godkänns.
3.
Landstinget Dalarna helikopter SE-JXB, överförs till Svensk
Luftambulans 2018-01-01.
4.
Landstinget ersätts med helikopterns bokförda värde vid
överföringstidpunkten.
*Bilaga till

Lan~stingsstyrelsens

§4

Sammanfattning av ärendet
Varje medlem äger var sin helikopter, som man ställt till Svensk
Luftambulans (SLA) förfogande. SLA står själv som ägare till den
reservhelikopter som verksamheten disponerar. Visionen för SLA är att
skapa en nationellt samordnad ambulanshelikopterverksamhet med en
ägare till samtliga helikoptrar.

Vid fullmäktiges sammanträde har Gunnar Blomqvist, förbundschef för
Svensk Luftambulans och Magnus Broden, baschef ambulanshelikopter
Mora, informerat om verksamheten.
I anslutning till föredragningen ställer ledamöterna Kjell Gustafsson, Kjell
Persson, Katarina Gustavsson, Ingvar "Nille" Niliimaa, Ulrik Bergman, Björn
Hammarskjöld, Benny Rosengren och Elin Noren frågor.
Ärendet har debatterats tillsammans med §§ 7-8 vid dagens sammanträde.

Yrkanden
Gunnar Barke (S) yrkar, med instämmande av Ulf Berg (M), Göran
Engström (C), Christer Carlsson (M), Jenny Nordahl (SD), Ingvar "Nille"
Niliimaa (DSP) och Mursal Isa (MP), bifall till landstingsstyrelsens förslag.
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Principer för finansiering av Svensk luftambulans helikoptrar
(Bilaga sid 23-28)
Diarienummer LD16/03348
Landstingsfullmäktiges beslut

1.

Svensk Luftambulans själv sköter upplåning av nödvändigt kapital.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande lösning gällande lån för reservhelikopter löper ut 2017-03-31 . En
ny finansieringslösning måste vara klar innan den tidigare löper ut. Eftersom
inte alla medlemmar i Svensk luftambulans (SLA) är medlemmar i
Kommuninvest kan inte lån upptas där. En annan finansieringslösning
måste skapas och handläggningen förslås förenklas genom att låta SLA
själva sköta upplåning.
Vid fullmäktiges sammanträde har Gunnar Blomqvist, förbundschef för
Svensk Luftambulans och Magnus Broden , baschef ambulanshelikopter
Mora, informerat om verksamheten.
I anslutning till föredragningen ställer ledamöterna Kjell Gustafsson , Kjell
Persson , Katarina Gustavsson, Ingvar "Nille" Niliimaa, Ulrik Bergman , Björn
Hammarskjöld, Benny Rosengren och Elin Noren frågor.
Ärendet har debatterats tillsammans med §§ 6 och 8 vid dagens
sammanträde.

Yrkanden
Gunnar Barke (S) yrkar, med instämmande av Ulf Berg (M), Göran
Engström (C), Christer Carlsson (M) , Jenny Nordahl (SO), Ingvar "Nille"
Niliimaa (DSP) och Mursal Isa (MP) , bifall till landstingsstyrelsen s förslag .

§8

Godkännande av upphandling och finansiering av två medelstora
helikoptrar
(Bilaga sid 29-36)
Diarienummer LD16/03348
Landstingsfullmäktiges beslut

1.
2.

Upphandling sker av två medelstora helikoptrar till Svensk
Luftambulan s.
Finansiering sker genom upptagande av lån och Landstinget Dalarna
går vid behov i borgen för nödvändig upplåning förutsatt att även
övriga medlemmar beslutar om detsamma.
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Drift, ränte- och kapitalkostnader belastar fram ledes ägarbidragen för
Landstinget i Uppsala och Västra Götalandsregionen avseende de
medelstora helikoptrarna .

Sammanfattning av ärendet

En upphandling av två medelstora helikoptrar behöver påbörjas omgående
för att möta de behov som föreligger hos medlemmarna i Svensk
Luftambulans. Som en följd av upphandlingen behöver ett godkännande av
finansieringslösning beslutas.
Vid fullmäktiges sammanträde har Gunnar Blomqvist, förbundschef för
Svensk Luftambulans, och Magnus Broden, baschef ambulanshelikopter
Mora, informerat om verksamheten.
I anslutning till föredragningen ställer ledamöterna Kjell Gustafsson, Kjell
Persson , Katarina Gustavsson, Ingvar "Nille" Niliimaa, Ulrik Bergman, Björn
Hammarskjöld , Benny Rosengren och Elin Noren frågor.
Ärendet har debatterats tillsammans med§§ 6-7 vid dagens sammanträde.

Yrkanden
Gunnar Barke (S) yrkar, med instämmande av Ulf Berg (M), Göran
Engström (C), Christer Carlsson (M), Jenny Nordahl (SO), Ingvar "Nille"
Niliimaa (DSP) och Mursal Isa (MP), bifall till landstingsstyrelsens förslag .

§9

Förslag om avtal för finansiering av kollektivtrafik
(Bilaga sid 37-104)
Diarienummer LD16/03456
Landstingsfullmäktiges beslut

1.

Finansieringsavtal för den allmänna respektive den särskilda
kollektivtrafiken, enligt bilaga b)*, godkänns.

*Bilaga till Landstingsstyrelsens § 7
Sammanfattning av ärendet

I avsaknad av avtal mellan kommunerna i Dalarna och landstinget gällande
kostnadsfördelningen har kostnaderna för kollektivtrafiken sedan 2014
finansierats med 50/50. Region Dalarna har nu tagit fram förslag till två avtal
för att få en tydligare struktur på finansieringen inför reg ionbildning och
skatteväxling.
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Det första avtalet är ettårigt och omfattar kostnaderna för den allmänna
kollektivtrafiken. Även Skolskjutstrafiken ingår. I avtalet ingår också AB
Dalatrafiks organisationskostnader och kostnader för infrastrukturen.
Det andra avtalet fördelar kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken
mellan kommunerna . Detta avtal omfattar också beställningscentralen och
kostnaderna för den delen fördelas i avtalet mellan landstinget och
kommu nerna.

Yrkanden
Maja Gilbert Westholm (V) yrkar, med instämmande av Torsten Larsson
(KO) och Göran Engström (C), bifall till landstingsstyrelsens förslag.

§10 Överlåtelse av aktierna i lnera AB
(Bilaga sid 105-154)
Diarienummer LD16/03437
Landstingsfullmäktiges beslut

1.

2.
3.

4.

.

Landstinget Dalarna överlåter 145 av 150 aktier i lnera AB till SKL
Företag AB för en köpeskilling om 1 232 500 kr samt godkänner
överlåtelseavtal enligt bilaga b) *.
Aktieägaravtal , enligt bilaga c) *, godkänns.
Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till
ändrad bolagsordning för lnera AB , enligt bilaga d) *, avsett att
beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma
Landstinget Dalarna ställer sig positivt till i ärendet redovisat förslag till
ändrat ägardirektiv för lnera AB, enligt bilaga e)*, avsett att beslutas
på kommande ägarråd och bolagsstämma

*Bilaga till Landstingsstyrelsens § 9
Sammanfattning av ärendet

Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktu r och stöd för
digitalisering , genom det landstingsgemensamma bolaget lnera AB. Idag
ansvarar lnera AB för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och
projekt, bland annat 1177 Vårdguiden , UMO (ungdomsmottagningen på
nätet) och Journal via nätet. Bolaget har en omsättning på drygt 600 mkr
och har hittills varit inriktad på hälso- och sjukvården. Förslaget till ändrat
ägande och ändrad verksamhetsinriktning syftar till en närmare anknytning
till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten
till att även omfatta kommunerna, med betydligt fler verksamhetsområden .
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Yrkanden
Lena Reyier (C) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.

§11

Revidering av Internationell policy
(Bilaga sid 155-162)
Diarienummer LD16/00179 och LD15/03429
Landstingsfullmäktiges beslut

1.
2.

Förslag på reviderad Internationell policy, enligt bilaga d) *, godkänns.
Utredningen om Landstinget Dalarnas framtida internationella
engagemang ska integreras i samverkan med Region Dalarna.

*Bilaga till Landstingsstyrelsens § 10
Sammanfattning av ärendet

Landstingsfullmäktige beslutade 2015-11-23-24 om utträde ur AER
(Assembly of European Regions) fr.o.m . 2016-01-01. Regionberedning har
fått i uppgift att i stället för Landstingsstyrelsens samverkansutskott till
Landstingsstyrelsen bereda internationella frågor, trafikfrågor,
Samverkansnämndens frågor och övriga regionfrågor. Med anledning av
dessa förändringar behöver nuvarande Internationell policy revideras .

Yrkanden
Gunnar Barke (S) yrkar, med instämmande av Inga-Britt Kronnäs (S) och
Birgitta Sacredeus (KO), bifall till landstingsstyrelsens förslag .
Jenny Nordahl (SD) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag med den
ändringen att ordet "Mål" i förslaget till Internationell policy ska bytas ut mot
"Strategi".
Proposition

Ordförande Bengt Lindström föreslår följande propositionsordning som
fullmäktige godkänner:
Proposition ställs på landstingsstyrelsens förslag mot Jenny Nordahls
ändringsyrkande enligt ovan.
Ordförande ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag mot Jenny
Nordahls ändringsyrkande enligt ovan och finner att fullmäktige beslutar att
bifalla landstingsstyrelsens förslag .
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Svar på motion från Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M):
Landstingsanställdas försäkringsskydd
(Bilaga sid 163-168)
Diarienummer LD15/03249
Landstingsfullmäktiges beslut

1.

Motionen är med vad som anförts besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Charlotte Wiberg-Gudmundsson yrkar i en motion att landstinget ser över
sina försäkringar i syfte att garantera att all personal får fullt
försäkringsskydd under arbetstid även för händelser i prehospital miljö som
till exempel ambulanser. Personal som skadas i ambulansen vid en
trafikolycka får enligt motionen sämre ersättning än om motsvarande skada
hade inträffat på exempelvis akutmottagning.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), AFA Försäkring och
Trafikskadenämnden ger en samlad bedömning att det är mycket sällan
som det för medarbetaren blir oförmånligare ersättningsmässigt om en
. skada uppstår i prehospital miljö där ersättning ska regleras via trafikbolaget
· och trafikförsäkringen som en följd av att skadan uppstått i samband med
trafik. Om den skadade inte är nöjd med trafikbolagets ersättning efter det
att ärendet har prövats i Trafikskadenämnden har den skadade möjlighet att
få ärendet prövat hos AFA i enlighet med villkoren för TFA-KL.

Yrkanden
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) yrkar, med instämmande av Jenny
Nordahl (SO), Kjell Gustafsson (M), Ingvar "Nille" Niliimaa (DSP), Christer
Carlsson (M) och Björn Hammarskjöld (DSP), bifall till motionen.
Maja Gilbert Westholm (V) yrkar, med instämmande av Per Morelius (S),
bifall ti ll landstingsstyrelsens förslag .
Proposition och omröstning

Ordförande Bengt Lindström föreslår följande propositionsordning som
fullmäktige godkänner:
Proposition ställs på landstingsstyrelsens förslag mot Charlotte WibergGudmundsson med fleras bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag mot Charlotte
Wiberg-Gudmundsson med fleras bifallsyrkande till motionen och finner att
fullmäktige beslutar att bifalla landstingsstyrelsens förslag: motionen är med
vad som anförts besvarad .
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Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition:
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar ja;
Den det ej vill röstar nej;
Vinner nej beslutar fullmäktige i enlighet med Charlotte WibergGudmundsson med fleras bifallsyrkande till motionen.
Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll.
Bilaga§ 12
Fullmäktige beslutar således med 49 ja-röster mot 34 nej-röster att bifalla
landstingsstyrelsens förslag: motionen är med vad som anförts besvarad.
Reservation

Moderaternas, Dalarnas sjukvårdspartis och Liberalernas
fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet.
Sverigedemokraternas fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet
med följande motivering: Då landstingsfullmäktige via votering väljer att
anföra motionen som besvarad, vill vi i SO-Dalarna reservera oss mot
beslut. Vi anser att alla har rätt till rätt ersättning vid olycka el skada på sitt
arbete utan att de själva ska behöva driva frågan.

§13 Svar på motion från Jenny Nordahl och Ann-Cathrin Löfwenhamn
(SO): Låt Dalarnas invånare få vara delaktiga i storregionfrågan
(Bilaga sid 169-184)
Diarienummer LD16/01464
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Jenny Nordahl (SO) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SO) yrkar i en motion:
- Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en folkomröstning
rörande bildandet av en storregion mellan Dalarna och andra län i samband
med de allmänna valen 2018.
-Att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram hur frågeställningen och
svarsalternativen i folkomröstningen skall lyda.

Efter intensiv debatt och överläggningar med oppositionspartierna har
regeringen meddelat att någon proposition om bildande av nya storregioner
inte kommer. Motionen är därför inte längre aktuell. Landstinget har avgivit
sitt remissvar och arbetar vidare för att bilda en länsregion. Landets
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indelning i län och landsting är en fråga för regering och riksdag att besluta
om. Det finns inte några skäl till att landstinget skulle föranstalta om en egen
folkomröstning i denna fråga.

Yttrande
Göran Engström yttrar sig i ärendet.

§14 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO): Folkomröstning i
storregionfråga
(Bilaga sid 185-189)
Diarienummer LD16/03540
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
I en motion yrkar Katarina Gustafsson (KD) att landstingsstyrelsen ges i
uppdrag att verka för att en folkomröstning i frågan om storregion
genomförs så snar( som möjligt innan regeringen tar ställning i frågan.

Efter intensiv debatt och överläggningar med oppositionspartierna har
regeringen meddelat att någon proposition om bildande av nya storregioner
inte kommer. Motionen är därför inte längre aktuell. Landstinget har avgivit
sitt remissvar och arbetar vidare för att bilda en länsregion. Landets
indelning i län och landsting är en fråga för regering och riksdag att besluta
om. Det finns inte några skäl till att landstinget skulle föranstalta om en egen
folkomröstning i denna fråga.

Yttranden
Katarina Gustavsson yttrar sig i ärendet.

§15 Svar på motion från Ulf Berg (M) m fl. om tydligare riktlinjer för
patientansvar vid ambulanstransporter
(Bilaga sid 190-196)
Diarienummer LD16/03591
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Motionen är med vad som anförts besvarad
Sammanfattning av ärendet
Ulf Berg (M) m fl. yrkar i en motion att rutinerna ses över så det är ansvarig
ambulanssjuksköterska på plats som avgör om transport till sjukhus ska
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påbörjas i vägambulans eller om personalen i ambulanshelikoptern ska
inväntas.
När allvarliga sjukdomsfall och olyckor inträffar larmas ofta både ambulans
och ambulanshelikopter till patienten. Ambulanssjuksköterskan har redan nu
ett formellt mandat enligt ambulanssjukvårdens riktlinjer att initiera
patienttransport. Samtidigt är det av största vikt att en dialog förs mellan
ambulanssjuksköterska och anestesiläkaren i ambulanshelikoptern, då det
finns situationer där patienten får en bättre vård om snabba prehospitala
intensivvårdsinsatser kan sättas in av ambulanshelikopterns anestesiläkare
på plats eller om transport direkt ska ske till ett regionsjukhus. Det finns
situationer när sjukhusen i Dalarna inte har adekvata resurser för optimal
behandling av patienterna och då kan en transport till närmaste sjukhus
medföra allvarlig skada med t.o.m. dödlig utgång för patienten.
Ett nära samarbete har etablerats mellan ambulanssjukvården och
ambulanshelikopterverksamheten. Kommunikationen mellan
ambulanssjuksköterskan och anestesiläkaren är central för att optimera det
prehospitala omhändertagandet och transport till vårdinstans med rätt
kompetens för att handlägga J:)atientens aktuella sjukdom eller skada.

Yrkanden
Ulf Berg (M) yrkar, med instämmande av Gunnar Barke (S), bifall till
landstingsstyrelsens förslag.

Yttrande
Birgitta Sacredeus yttrar sig i ärendet.

§16 Svar på motion från Christer Carlsson (M): Vårdnära service
(Bilaga sid 197-209 och utdelad § från Landstingsstyrelsen 13 februari)
Diarienummer LD15/03246
Landstingsfullmäktiges beslut
1. Motionen är med vad som anförts besvarad i den del som avser att låta
utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller ett externt
alternativ utföra sysslorna.
2. Motionen är bifallen i den dels om avser att fullmäktige beslutar att utreda
vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna blir av att ha städning på
entreprenad
Sammanfattning av ärendet
I en motion föreslår Christer Carlsson (M):
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att låta utreda om det är mer effektivt att låta vårdnära service eller
ett externt alternativ utföra sysslorna
att fullmäktige beslutar att utreda vilka de långsiktiga ekonomiska
effekterna blir av att ha städning på entreprenad

I Landstinget Dalarna pågår arbete om förändrat arbetssätt där rätt använd
kompetens är ett viktigt inslag. Att utveckla vårdnära service är ett led i det
arbetet. Landstingsplanen för 2016-2019 slår fast att ett pilotprojekt ska
genomföras för att ytterligare undersöka hur vård nära service kan utvecklas,
för att på sikt kunna implementeras i hela verksamheten . Ett större
pilotförsök är planerat att genomföras 2016/2017.
Yrkanden
Christer Carlsson (M) yrkar, med instämmande av Göran Engström (C) , Elin
Noren (S) och Mursal Isa (MP) , bifall till landstingsstyrelsens förslag .
Maja Gilbert Westholm (V) yrkar, bifall till landstingsstyrelsens förslag i
beslut 1. ovan och yrkar vidare avslag på landstingsstyrelsens förslag i
beslut 2:
"Motionen är bifallen i den del som avser att fullmäktige beslutar att
utreda vilka de långsiktiga ekonomiska effekterna blir av att ha städning
på entreprenad".
Kajsa Fredholm (V) instämmer i Maja Gilbert Westholms yrkanden.
Proposition

Ordförande Bengt Lindström föreslår följande propositionsordning som
fullmäktige godkänner:
Proposition ställs först på landstingsstyrelsens förslag i beslut 1. ovan ,
sedan ställs proposition på landstingsstyrelsens förslag i beslut 2. ovan mot
Maja Gilbert Westholms och Kajsa Fredholms avslagsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på landstingsstyrelsens förslag i beslut
1. ovan
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla landstingsstyrelsens förslag .
Sedan ställer ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag i
beslut 2. ovan mot Maja Gilbert Westholms och Kajsa Fredholms
avslagsyrkande
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla landstingsstyrelsens förslag .
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§17 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KD): Vid viktiga upphandlingar
- låt politiken vara delaktig!
(Bilaga sid 210-215)
Diarienummer LD16/02194
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Motionen är med vad som anförts besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I en motion från Birgitta Sacrådeus (KD) yrkas att landstingsfullmäktige
uppdrar till landstingsstyrelsen att finna en arbetsmodell/-ordning för att öka
de förtroendevaldas roll och ansvar inför upphandlingar av särskild vikt.

Det är landstingets politiker som tar beslut om landstingets mål och policys
och på vilket sätt organisationen ska styras. Upphandlingsavdelningen
arbetar utifrån dessa politiskt tagna beslut och de riktlinjer som dragits upp
och tar hänsyn till dessa i varje upphandlingsprocess som utförs.
Upphandlingsavdelningen arbetar idag med olika former av dialog i
upphandlingar, både externt och internt.

Yrkanden
Birgitta Sacredeus (KD) yrkar bifall till motionen.
Gunnar Barke (S) yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning

Ordförande Bengt Lindström föreslår följande propositionsordning som
fullmäktige godkänner:
Proposition ställs på landstingsstyrelsens förslag mot Birgitta Sacredeus
bifallsyrkande till motionen.
Ordförande ställer proposition på landstingsstyrelsens förslag mot Birgitta
Sacredeus bifallsyrkande till motionen och finner att fullmäktige beslutar att
bifalla landstingsstyrelsens förslag: motionen är med vad som anförts
besvarad.
Reservation

Moderaternas, Dalarnas sjukvårdspartis, Liberalernas, Kristdemokraternas
och Sverigedemokraternas fullmäktigeledamöter reserverar sig mot
beslutet.
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Framställning utan föregående beredning
§18 Valärenden
LD16/04111
Landstingsfullmäktiges beslut
1. Maja Gilbert Westholm (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
forskningsberedningen from 27 februari 2017.
2. Kajsa Fredholm M väljs som ledamot i forskningsberedningen.
Mandatperioden är fr o m 27 februari 2017 t o m det datum som föregår
den dag då det fullmäktige som valts 2018 har sitt första sammanträde.

Maja Gilbert Westholm (V) avsäger sig i brev 30 november sin plats som
ledamot i forskningsberedningen.
LD16/04204
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Jan Tholerus (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i
landstingsfullmäktige per den 8 december 2016.

Jan Tholerus (C) inkom 7 december 2016 med en begäran om att få bli
befriad från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige. Den 8
december 2016 begärde ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen
och den 8 december 2016 utsågs Gun Andersson (C) till ny ersättare.
LD16/04284
Landstingsfullmäktiges beslut
1. Per Helin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Tandvårdsnämnden from 27 februari 2017.
2. Fresia Lobos (S) väljs som ledamot i ledamot i Tandvårdsnämnden.
Mandatperioden är from 27 februari 2017 tom 2018-21-31.
3. Peter Cyrillus (S) väljs som ersättare i Tandvårdsnämnden.
Mandatperioden är from 27 februari 2017 tom 2018-21-31.

Per Helin (S) avsäger sig i brev 6 december 2016 sitt uppdrag som ledamot
i Tandvårdsnämnden.
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LD17/00062
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Maria Alfredsson (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i
landstingsfullmäktige fr o m 9 januari 2017.

Maria Alfredsson (MP) inkom 3 januari 2017 med en begäran om att få bli
befriad från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige. Den 9 januari
2017 begärde ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen och den 27
januari 2017 utsågs Anneli Qvicker (MP) och Maria-Anna Kövesi (MP) till
nya ersättare.
LD16/02782
Landstingsfullmäktiges beslut
1. Anneli Rosendahl Orrboes (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare
i landstingsfullmäktige fr o m 10 januari 2017.

Anneli Rosendahl Orrboes (M) inkom 10 januari 2017 med en begäran om
att få bli befriad från sitt uppdrag som ersättare i landstingsfullmäktige. Den
10 januari 2017 begärde ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen
och den 27 januari 2017 utsågs Henrik Hästbacka (M) till ny ersättare.
LD17/00213
Landstingsfullmäktiges beslut
1. Kent Dahlquist (S) utses som ledamot i Förvaltningsrätten i Falun
med mandatperiod 2017-02-27 t o m 2019-12-31.

Förvaltningsrätten i Falun har 13 januari 2017 på egen begäran entledigat
Viktor Zakrisson (S) från uppdraget som nämndeman i förvaltningsrätten.
LD17/00319
Landstingsfullmäktiges beslut
1. Jan Segerstedt (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i
landstingsfullmäktige per den 24 januari 2017.
2. Jan Segerstedt (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Tandvårdsnämnden from 27 februari 2017.
3. Barbro Gossas (MP) väljs som ersättare i Tandvårdsnämnden.
Mandatperioden är from 27 februari 2017 tom 2018-21-31.
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Jan Segerstedt (MP) avsäger sig i mail 23 januari sina platser som ersättare
i landstingsfullmäktige och som ersättare i Tandvårdsnämnden. Den 24
januari 2017 begärde ordförande ny sammanräkning av Länsstyrelsen och
den 21 februari 2017 utsågs Jonas Asenius (MP) till ny ersättare.
LD17/00385
Landstingsfullmäktiges beslut

1. lrja Fors (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Patientnämnden
from 27 februari 2017.
2. Socialdemokraterna nominerar ersättare i Patientnämnden vid
fullmäktiges sammanträde i april.
lrja Fors (S) avsäger sig i brev 13 december 2016 sin plats som ersättare i
Patientnämnden .
LD17/00434
Landstingsfullmäktiges beslut

1. Mursal Isa (MP) entledigas från sina uppdrag som ledamot i Region
Dalarna och Regionberedningen from 27 februari 2017.
2. Kerstin Lundh (MP) väljs som ledamot i Region Dalarna och
Regionberedningen. Mandatperioden är from 27 februari 2017 tom
2018-21-31
Mursal Isa (MP) avsäger sig i mail 30 januari 2017 sin plats som ledamot i
Region Dalarna direktion och nominerar Kerstin Lundh (MP).
Enligt landstingsstyrelsens reglemente ska Regionberedningen bestå av
Landstinget Dalarnas ledamöter i Region Dalarna.
LD17/00531
Landstingsfullmäktiges beslut

1. Nils Gossas (MP) entledigas från sina uppdrag som ersättare i Region
Dalarna och som ledamot i Älvdalens Utbildningscentrum AB fr o m 27
februari 2017.
2. Niklas Henriksson (MP) väljs som ersättare i Region Dalarna.
Mandatperioden är from 27 februari 2017 tom 2018-21-31 .
3. Helena Andersson (MP) väljs som ledamot i Älvdalens
Utbildningscentrum AB. Mandatperioden är fr o m 27 februari 2017 t o m
2018-21-31
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Nils Gossas (MP) avsäger sig i brev 28 januari 2017 sina uppdrag som
ersättare i Region Dalarnas direktion och ledamot i styrelsen för Älvdalens
Utbildningscentrum ÄUC.
LD17/00494
Landstingsfullmäktiges beslut

1. Elisabeth Roth Eriksson (C) utses som ledamot i Förvaltningsrätten i
Falun med mandatperiod 2017-04-01tom2019-12-31.
Förvaltningsrätten i Falun har 6 april 2017 på egen begäran entledigat Gun
Drugge (C) från uppdraget som nämndeman i förvaltningsrätten fr o m 1
april.
LD16/0401 3
Landstingsfullmäktiges beslut
1.
Elisabet lngels (C) väljs som ledamot i Lokal Hälso- och
sjukvårdsberedning , Västerdalarna/Nedansiljan .
Mandatperioden är fr o m 27 februari 2017 t o m 2018-21-31

Fullmäktige beslutade i november 2016 att Anki Enevoldsen (C) entledigas
från sitt uppdrag som ledamot i Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning ,
Västerdalarna/Nedansiljan from 1 januari 2017 och att Centerpartiet
nominerar ledamot i Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning,
Västerdalarna/Nedansiljan vid fullmäktiges sammanträde 27 februari 2017.

§19

Svar på interpellation från Birgitta Sacredeus (KO) "Hur är det med
kompetensen för upphandling i Dalalandstinget?"
(Se§ 3 A)
LD16/04171
Landstingsrådet Maja Gilbert Westholm lämnar bifogat svar på
interpellationen .
Bilaga§ 19
Sedan Birgitta Sacredeus och Maja Gilbert Westholm haft ordet beslutar
fullmäktige
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna.
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§20 Svar på interpellation från Birgitta Sacredeus (KD) Pengar på viten i
stället för till personal och patienter i Säter
(Se§ 3 B)
LD16/04233
Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på interpellationen.
Bilaga§ 20
Sedan Birgitta Sacredeus och Elin Noren haft ordet beslutar fullmäktige
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna.

§21

Svar på interpellation från Torsten Larsson (KO): Ambulansen i Rättvik
(Se§ 3 C)
LD16/04245
Landstingsrådet Mursal Isa lämnar bifogat svar på interpellationen.
Bilaga§ 21
Sedan Torsten Larsson, Mursal Isa och Ulf Berg haft ordet beslutar
fullmäktige
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna.

§22 Svar på interpellation från Gunilla Berglund (C): Varför fungerar inte
vårdplanering via videokonferens
(Se§ 3 D)
LD17/00593
Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på interpellationen.
Bilaga§ 22
Sedan Gunilla Berglund och Elin Noren haft ordet beslutar fullmäktige
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna.

§23 Svar på interpellation från Ulrik Bergman (M): Finns det någon plan för
EUs dataskyddsreform?
(Se§ 3 E)
LD17/00720
Landstingsrådet Gunnar Barke lämnar bifogat svar på interpellationen.
Bilaga§ 23
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Sedan Ulrik Bergman, Gunnar Barke och Birgitta Sacredeus haft ordet
beslutar fullmäktige
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna.

§24 Svar på interpellation från Lisbeth Mörk Amnelius {DSP): Vad avser
Landstinget Dalarna att vidta för åtgärder för att öka tillgängligheten
till vård, särskilt för äldre patienter?
(Se§ 3 G)
LD17/00759
Landstingsrådet Elin Noren lämnar bifogat svar på interpellationen .
Bilaga§ 24
Sedan Lisbeth Mörk Amnelius, Elin Noren, Torsten Larsson och Björn
Hammarskjöld haft ordet beslutar fullmäktige
1. Lägga interpellationen och svaret på denna till handlingarna.

§25 Avslutning
Ordförande Bengt Lindström förklarar fullmäktiges sammanträde för avslutat
kl15.15.
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Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets
anslagstavla, Vasagatan 27, Falun.
Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun .
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se
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