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Landstinget Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna 

Protokoll 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Sammanträde 2015-05-21 

Inledning och protokollsjustering 

§17 Justering av närvarolistan 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Närvarolistan fastställs 

Inga representanter närvarande: 
Mora kommun: 
Ledamot Malin Höglund (M), har anmält förhinder 
Ersättare Bernt Persson (S) 
Orsa kommun: 
Ledamot Håkan Yngström (C) 
Ersättare Maria Tapper (S) 
Vansbro kommun: 
Ledamot David Gustavsson (FP), har anmält förhinder 
Ersättare Monica Ericsson (S), har anmält förhinder 

§18 Godkännande av dagordning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Godkännande av föreliggande dagordning 

§19 Protokollsjustering 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Owe Ahlinder utses att efter ordföranden justera protokollet. 

Sida 3 (8) 

Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska anslås på varje samverkande 
kommuns anslagstavla senast två dagar efter att protokollet justerats, enligt 
6 kap 30 § KL. Anslagstiden ska vara tre veckor - kopia av protokollet med 
"anslagssida" e-postas till kommunernas officiella e-postadresser. 
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Överläggningsärenden 

§20 Ärenden 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 
A) Hjälpmedelspolicy 

Linus Nielsen informerar. 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelspolicyn för Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner syftar 
till att ge en gemensam värdegrund för Landstinget och kommunerna där 
förskrivning av hjälpmedel utgår från ett behovsinriktat synsätt som 
möjliggör individuella lösningar. 

B) Hjälpmedelsavgifter 
Moa Nordlund och Helena Sandberg (medlemmar i Medlemsråd 
Hjälpmedel) informerar. 

Sammanfattning av ärendet 
Medlemsrådet fick i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan 
kring gemensamma avgifter för hjälpmedel och hembesök i Dalarnas län. 
Önskan var att kommunernas avgifter inte skulle skilja sig från varandra 
samt att de skulle samspela med landstingets avgifter för att förenkla för 
medborgarna. En arbetsgrupp med representanter från kommuner och 
primärvård utsågs av Medlemsrådet att arbeta vidare med frågan. 

Arbetsgruppen tog fram ett förslag efter en inventering av kommunernas 
och landstingets befintliga avgifter. Förslaget har sedan presenterats för 
Hjälpmedelsnämnden, Medlemsrådet, MAS-nätverket och 
Hjälpmedelsnämndens beredningsgrupp och därefter reviderats utifrån 
inkomna synpunkter. 
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Ordförandens förslag 
1. Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott ska ta fram ett politiskt 

underlag om hjälpmedelsavgifter på ett extrainsatt möte 
den 4 augusti 2015 kl.13.00. 

2. Hjälpmedelsnämnden ger på sammanträdet den 10 september en 
rekommendation till kommunerna att ta beslutet om gemensamma 
avgifter för hjälpmedel och hembesök i Dalarnas län av respektive 
kommunfullmäktige. Målet är att avgifterna ska träda i kraft från och 
med 1 januari 2016. 

Hjälpmedelspolicy och hjälpmedelsavgifter skall till Länshandikapprådet och 
Landstingets pensionärsråd för information och dialog. 

Mötesdatum hösten 2015, bilaga § 20 B) 



Landstinget Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna 

Protokoll 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Sammanträde 2015-05-21 

Informations- och anmälningsärenden 

§21 Information 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 
A) Hjälpmedel nationellt 

Linus Nielsen informerar. 

Sida 6 (8) 

Förtydligande kring regeringens viljeriktning inom 
hjälpmedelsområdet. 
"Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel 
över landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. 
Regeringen inleder ett arbete för att ta fram ett nationellt regelverk 
och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Den uppdelning vi 
ser idag av huvudmannaskapet leder till onödiga kostnader." 
Regeringens uppdrag till MDF (Myndigheten för delaktighet) inom 
välfärdsteknikområdet. 
Uppdraget innefattar att sprida information till kommuner om 
användning av digitala trygghets- och servicetjänster. 

Bilaga § 21 A) a. 

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen inom hjälpmedelsområdet. 
Bilaga § 21 A) b. 

B) Fjärrtillsyn 
Arne Thureson informerar. 
Alla kommuner i Dalarna är intresserade att ingå i en gemensam 
upphandling av fjärrtillsyn tillsammans med Landstinget Dalarna. 
Sammanställningen bifogas. 

Bilaga § 21 B) 

C) Landstingets revisionsberättelse 
Arne Thureson informerar. 

Landstingsfullmäktige har beslutat att landstingsstyrelsen, övriga 
nämnder och deras ledamöter samt Landstinget Dalarnas ledamöter i 
de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 
verksamhet. 

Bilaga § 21 C) 
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D) Landstingsfullmäktiges beslut om Hjälpmedel Dalarnas resultat 
för 2014. Andringsblad årsredovisning 2014, redovisningsprinciper. 
Arne Thureson informerar. 

Hjälpmedelsnämnden har delgivits information om beslutet och 
dokumentet läggs till handlingarna. 

§22 Anmälan av delegeringsbeslut 
Inga delegeringsbeslut finns att anmäla. 

§23 Övriga anmälningsärenden 
Inga övriga anmälningsärenden. 

Bilaga § 21 D) 
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Justeringen har tillkännagivits på Landstinget Dalarna (Landstingshuset, 
Vasagatan 27, Falun) och Dalarnas kommuners anslagstavlor. 

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

LD HJÄLPMEDEL 

Arne Thureson 

Mötesdatum hösten 2015 

2015-05-21 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

2015-06-11 Med lems råd Hjälpmedel 

2015-06-11 Beredningsgrupp Hjälpmedel 

2015-08-20 Medlemsråd Hjälpmedel 

2015-08-20 Beredningsgrupp Hjälpmedel 

2015-08-27 Hjälpmedelsnämnden Dalarna AU 

2015-09-10 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

2015-09-17 Länshandikapprådet 

2015-09-17 Landstingets Pensionärsråd 

2015-10-08 Medlemsråd Hjälpmedel 

2015-10-08 Beredningsgrupp Hjälpmedel 

2015-10-22 Hjälpmedelsnämnden Dalarna AU 

2015-11-05 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

2015-11-05 Länshandikapprådet 

2015-11-05 Landstingets Pensionärsråd 

2015-11-26 Hjälpmedelsnämnden Dalarna AU 

2015-12-10 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 



Hjälpmedelsnämnden 

20150521 

Hjälpmedel nationellt 

"Regeringen vill arbeta för en mer likvärdig tillgång till 
hjälpmedel över landet och minskade skillnader i avgifter 
och regelverk. Regeringen inleder ett arbete för att ta fram 
ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för 
hjälpmedel. Den uppdelning vi ser idag av 
huvudmannaskapet leder till onödiga kostnader." 

"Det samlade huvudmannaskapet ska gälla hela 
hjälpmedelsområdet. Således även bortom statliga sidan, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan" 
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Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området 
beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra 

följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: 

1. Socialstyrelsen ska vidareutveckla kunskapsstöd kring 
hjälpmedelsverksamJ1eten och hjälpmedelsförskrivningen i 
landsting och kommuner. 

2. Socialstyrelsen ska genomföra en förstudie som grund 
för ett stöd vid förskrivning av hjälpmedel riktat till 
förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. 

3. Socialstyrelsen ska planera för och ta fram ett stöd vid 
förskrivning av hjälpmedel riktat til l förskrivare och andra 
relevanta yrkesgrupper. 

4. Socialstyrelsen ska stimulera landsting och kommuner 
att öka den enskildes inflytande vid förskrivning av 
hjälpmedel. 

5. Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om 
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

6. Socialstyrelsen ska följa upp hur valfriheten av 
hjälpmedel inom landsting och kommuner utvecklas. 

7. Socialstyrelsen ska utveckla statistiken på 
hjälpmedelsområdet. 
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8. Socialstyrelsen ska kaitlägga tillgången till hjälpmedel 
samt de regler och avgifter som tillämpas i landsting och 
kommuner. Barns tillgång till hjälpmedel ska ingå i 
kartläggningen. 

9. Socialstyrelsen ska kartlägga användningen av 
hjälpmedel inom olika delar av vården och omsorgen. 

I 0. Socialstyrelsen ska göra en utvärdering och 
konsekvensanalys av verksamheten med fritt val av 
hjälpmedel. 
Ovanstående uppdrag ersätter de uppdrag till Socialstyrelsen som 
beslutades den 12 juni 2014 (dnr S20 14/4807/FST). 

Hjälpmedel och 
välf årdstekn o 1 o gi 

Myndigheten För Delaktighet rege ringsuppdrag 

fortsätta ta fram och sprida information till kommuner 
om användning och implementering av digital teknik 
samt digitala trygghets- och servicetjänster inom 
socialtjänst och hemsjukvård . Arbetet med 
trygghetslarm ska särskilt prioriteras 

bygga upp en nationell plattform för information, 
kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i 
frågor som rör införande, användning och 
implementering av välfärdsteknologi 

inom myndigheten inrätta en funktion med ett utåtriktat 
uppdrag att stödja kommuner gällande införande, 
användning och implementering av välfärdsteknologi 
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inventera kommunernas behov av kravspecifikationer 
avseende välfärdsteknologi 

stödja införande och användande av teknik och 
hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsförmåga. 

(Samtliga ska vara klara senast I 5 mars 20 I 6) 
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------REGERINGEN 

Socialdepartementet 

Uppdrag inom hjälpmedelsområdet 

Regeringens beslut 

Regeringsbeslut 

2014-12-18 

Socialstyrelsen 
Rålambsvägen 3 
106 30 Stockholm 

11:15 

$2014/8959/FST 

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar rege
ringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälp
medelsområdet: 

1. Socialstyrelsen ska vidareutveckla kunskapsstöd kring hjälpmedels
verksamheten och hjälpmedelsförskrivningen i landsting och kommuner. 

2. Socialstyrelsen ska genomföra en förstudie som grund för ett stöd vid 
förskrivning av hjälpmedel riktat till förskrivare och andra relevanta 
yrkesgrupper. 

3. Socialstyrelsen ska planera för och ta fram ett stöd vid förskrivning av 
hjälpmedel riktat till förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. 

4. Socialstyrelsen ska stimulera landsting och kommuner att öka den 
enskildes inflytande vid förskrivning av hjälpmedel. 

5. Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna om medicintekniska pro
dukter i hälso- och sjukvården. 

6. Socialstyrelsen ska följa upp hur valfriheten av hjälpmedel inom lands
ting och kommuner utvecklas. 

7. Socialstyrelsen ska utveckla statistiken på hjälpmedelsområdet. 

8. Socialstyrelsen ska kartlägga tillgången till hjälpmedel samt de regler 
och avgifter som tillämpas i landsting och kommuner. Barns tillgång till 
hjälpmedel ska ingå i kartläggningen. 

9. Socialstyrelsen ska kartlägga användningen av hjälpmedel inom olika 
delar av vården och omsorgen. 

Postadress 
103 33 Stockholm 

Besöksadress 
Fredsgatan 8 

Telefonväxel 
08-405 10 00 

Telefax 
08-723 11 91 

E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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10. Socialstyrelsen ska göra en utvärdering och konsekvensanalys av 
verksamheten med fritt val av hjälpmedel. 

Socialstyrelsen får för uppdragens genomförande använda 

10 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag 
inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet. 

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 
enligt följande: 

- Deluppdrag 1 redovisas senast den 15 december 2015. 
- Deluppdrag 2 redovisas senast den 1oktober2015. 
- Deluppdrag 3 delredovisas senast den 1oktober2015 och slut-

redovisas senast den 15 december 2016. 
- Deluppdrag 4 delredovisas senast den 1 oktober 2015 och slut

redovisas senast den 1 april 2016. 
- Deluppdrag 5 redovisas senast den 1 mars 2015. 
- Deluppdrag 6 delredovisas senast den 1oktober2015 och slut-

redovisas senast den 15 december 2017. 
- Deluppdrag 7 delredovisas senast den 1februari2015 och slut

redovisas senast den 1 oktober 2015. 
- Deluppdrag 8 delredovisas senast den 1oktober2015 och slut

redovisas senast den 1 april 2016. 
- Deluppdrag 9 delredovisas senast den 1 oktober 2015 och 

slutredovisas senast den 1 april 2016. 
- Deluppdrag 10 delredovisas senast den 1 oktober 2015 och slutre

dovisas senast den 15 december 2016. 

Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

En beskrivning av innehållet i de olika deluppdragen lämnas nedan. 

Ovanstående uppdrag ersätter de uppdrag till Socialstyrelsen som beslu
tades den 12 juni 2014 (dnr S2014/4807/FST). 

Ärendet 

Ett grundläggande mål för funktionshinderspolitiken är att samhället 
utformas så att människor i alla åldrar oavsett funktionsförmåga blir fullt 
delaktiga i samhällslivet. För att nå dit behövs bl.a. god tillgång till 
funktionella hjälpmedel. Behovet av hjälpmedel kommer att öka i fram
tiden till följd av en ökad andel äldre i befolkningen. 

Regeringen har i Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) avise
rat en ny inriktning av politiken inom hjälpmedelsområdet. 
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Regeringen vill verka för att den enskilde ska vara delaktig i hjälp
medelsförskrivningen. Det är på många sätt positivt att den enskilde ges 
inflytande över valet av hjälpmedel, bl.a. skapar det bättre förutsättningar 
att möta den enskildes behov och önskemål. Det finns därför goda skäl 
till de förtydliganden som gjorts i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
och patientsäkerhetslagen (2010:659) att sjukvårdshuvudmannen ska 
erbjuda den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika 
hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Från och med 
den 1 januari 2015 är detta reglerat i 
den kommande patientlagen (2014:821). 

Regeringen anser dock att en mer noggrann analys och utvärdering av 
systemet med fritt val av hjälpmedel bör genomföras innan eventuella 
ytterligare initiativ tas från regeringens sida i denna fråga. 

Regeringen vill verka för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över 
landet och minskade skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen avser 
att inleda ett arbete för att utreda ett nationellt regelverk och ett samlat 
huvudmannaskap för hjälpmedel. 

En del i detta arbete är att göra en kartläggning av tillgången till hjälp
medel samt de regler och avgifter som tillämpas inom hjälpmedelsom
rådet. En sådan kartläggning bör även omfatta användningen av hjälp
medel inom olika delar av vården och omsorgen samt barns tillgång till 
hjälpmedel. En analys bör göras av utbudet av hjälpmedel i olika delar av 
landet samt om den kompetens och kunskap som finns om hjälpmedel är 
adekvat och tillräcklig hos förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. 

Vissa delar av de uppdrag som gavs av den förra regeringen till Socialsty
relsen den 12 juni 2014 syftade till att stimulera och stödja framväxten av 
ett system med fritt val av hjälpmedel med s.k. eget ägande. 

Vid genomförandet av de olika deluppdragen ska Socialstyrelsen tills 
vidare inte inkludera möjligheten att välja hjälpmedel utanför det ordina
rie sortimentet genom ett system med fritt val av hjälpmedel. 

Socialstyrelsen ska därför inte heller ta fram någon vägledning till 
huvudmännen för hur frågor som service, underhåll, reparationer, åter
lämnande och återanvändning av produkter som valts genom fritt val av 
hjälpmedel kan lösas. 

Regeringen avser att avsätta ytterligare medel år 2016 för genomförandet 
av uppdraget. Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar 
medel för ändamålet. 
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Närmare om deluppdragen 

Deluppdrag 1 

Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för 2014 fått i uppgift att svara för 
arbetet med vägledningar och det nationella kunskapsstöd på hjälp
medelsområdet som riktas till sjukvårdshuvudmännen och personalen 
inom berörda verksamheter. Socialstyrelsen har den 12 november 2014 
(dnr S2014/8237/FST) inlämnat en delredovisning av genomförda och 
planerade aktiviteter. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att fort
sätta utveckla kunskapsstödet inom hjälpmedelsområdet på det sätt som 
Socialstyrelsen redovisar i nämnda delredovisning. 

Slutredovisningen av detta deluppdrag ska således innehålla en beskriv
ning av genomförda aktiviteter samt förslag till fortsatt arbete och för
valtning inom hjälpmedelsområdet. I slutredovisningen ska det också 
beskrivas vad uppdraget har identifierat för behov av framtida kunskaps
stöd kring hjälpmedelsverksamheten och hjälpmedelsförskrivningen. 

Regeringen vill betona att Socialstyrelsen särskilt ska beakta jämställd
hetsperspektivet i det fortsatta arbetet med att utveckla kunskapsstödet 
inom hjälpmedelsområdet. Detta gäller generellt för Socialstyrelsens 
kunskapsstödjande insatser inom detta område och även där så är rele
vant för de övriga uppdrag som lämnas i detta regeringsbeslut. 

Deluppdrag 2 

Socialstyrelsen ska genomföra en förstudie som grund för fortsatta 
stödjande insatser riktade till förskrivare och andra relevanta yrkes
grupper. En utgångspunkt för uppdraget är att förskrivare ska ges stöd i 
arbetet med att erbjuda den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel när 
det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. 
Även annat stöd som utgår från målgruppernas behov och förutsätt
ningar kan komma att aktualiseras som ett resultat av förstudien. Vid 
redovisningen av detta deluppdrag ska Socialstyrelsen redovisa vilka 
stödjande insatser som myndigheten planerar att genomföra. Social
styrelsen ska vid tidpunkten för redovisningen av detta deluppdrag 
kunna presentera ett koncept för stödets innehåll och format. 

Deluppdrag 3 

Socialstyrelsen ska, med resultatet av förstudien som grund, planera och 
ta fram ett ändamålsenligt stöd vid förskrivningen av hjälpmedel riktat 
till förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. I uppdraget ingår att 
kommunicera stödinsatserna till berörda intressenter och målgrupper. 



Deluppdrag 4 

Socialstyrelsen ska stimulera landsting och kommuner att öka brukarin
flytandet och valfriheten vid förskrivning av hjälpmedel. 

Deluppdrag 5 

Socialstyrelsen ska se över föreskrifterna (SOSFS 2008:1)om medicin
tekniska produkter i hälso- och sjukvården. Deluppdraget ska genom
föras i enlighet med regerings beslut den 12 juni 2014 
(dnr S2014/4807/FST). 

Deluppdrag 6 
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Socialstyrelsen ska följa upp hur valfriheten av hjälpmedel inom lands
ting och kommuner utvecklas. De förändringar som genomförts i hälso
och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) 
fr.o.m. den 1 juli 2014 i syfte att stärka individens inflytande och valmöj
ligheter i hjälpmedelsverksamheten bör följas upp. En uppföljning bör 
göras om lagändringarna och andra stöd- och stimulansinsatser leder till 
ökad delaktighet för den enskilde och till en fortsatt god kostnads
kontroll i hjälpmedelsverksamheten. 

Deluppdrag 7 

Socialstyrelsen ska utveckla statistiken på hjälpmedelsområdet. Bland 
annat ska Socialstyrelsen inventera och utveckla indikatorer för nationell 
uppföljning samt ta fram och presentera öppna jämförelser på hjälp
medelsområdet. Socialstyrelen ska särskilt beakta jämställdhetsperspek
tivet i detta arbete. 

Deluppdrag 8 

Socialstyrelsen ska kartlägga tillgången till hjälpmedel samt de regler och 
avgifter som tillämpas på hjälpmedelsområdet i landsting och kommuner. 
Kartläggningen ska bl.a. innehålla en analys av om utbudet av hjälpmedel 
i olika delar av landet är tillräckligt i förhållande till behoven. Barns till
gång till hjälpmedel ska ingå i kartläggningen. 

Deluppdrag 9 

Socialstyrelsen ska kartlägga användningen av hjälpmedel inom olika 
delar av vården och omsorgen. Socialstyrelsen ska analysera och bedöma 
om den kunskap och kompetens som finns om hjälpmedel är tillräcklig 
och adekvat hos förskrivare och andra relevanta yrkesgrupper. 

Deluppdrag 10 

Socialstyrelsen ska göra en utvärdering och konsekvensanalys av verk
samheten med fritt val av hjälpmedel. Konsekvenserna för den enskilde 
ska belysas och analyseras. Socialstyrelsen bör särskilt analysera hur 
avgifterna för den enskilde hjälpmedelsanvändaren har påverkats i de 
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landsting och kommuner som tillämpar systemet med fritt val av hjälp
medel inom olika produktområden. Socialstyrelsen ska i det samman
hanget även bedöma hur avgifterna samt kostnaderna för huvudmännen 
kan komma att påverkas om systemet med fritt val av hjälpmedel skulle 
ges en vidare spridning. 

I uppdraget ingår även att analysera hur huvudmännens lagstadgade 
ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel som en integrerad del av habilite
ring och rehabilitering kan påverkas om hjälpmedel i stor utsträckning 
skulle komma att förskrivas genom ett s.k. egenvårdsbeslut. 

Erfarenheter och synpunkter på effekterna av ett system med fritt val av 
hjälpmedel ska inhämtas från hjälpmedelsanvändare. I uppdraget ingår 
att ha en dialog med berörda funktionshindersorganisationer. 

På regeringens vägnar 

ÅsaRegner 

Kopia till 

Statsråds beredningen/SAM 
Statsråds beredningen/Internrevisionen 
Finansdepartementet/BA 
Finansdepartementet/KSÄ K 
Socialutskottet 
Myndigheten för delaktighet 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Handikapp förbunden 
Lika Unika 
Nätverket Unga För Tillgänglighet 

Håkan Wrede 



Intresserade av välfärdsteknologi/fjärrtillsyn 

Kommun Nattillsyn Giraff 

Avesta X 
Borlänge X X 
Falun X X Har redan kamera 

Gagnef X X 
Hedemora X X Har redan kamera 

Leksand X 

Ludvika X X 
Malung-Sälen X 
Mora X X 

Orsa X X 
Rättvik X X Dock ej giraff inom närmaste tiden 

Smedjebacken X 
Säter X X men i vilken omfattning och när kan jag inte svara på idag 

Vansbro X Inte i år dock 

Älvdalen X X 
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Landstingets revisionsberättelse 

§ 18 Landstingets revisionsberättelse för år 2014, revisorernas redogörelse 
för 2014 samt granskning av årsredovisning 2014 
(Bilaga sid 13-19) 
Diarienummer LD15/01410 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt 

Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna 
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 

Landstingets revisorer föreslår fullmäktige besluta att Landstingsstyrelsen, 
övriga nämnder och deras ledamöter samt Landstinget Dalarnas ledamöter 
i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för 2014 års 
verksamhet samt att årsredovisningen för år 2014 godkänns. 

Lars lvarsson, vice ordförande för Landstingets revisorer, föredrar 
revisionsberättelse för år 2014 och revisorernas redogörelse för 2014. 

Yrkanden 

Katarina Gustavsson (KO) yrkar att Landstingsstyrelsen inte ska beviljas 
ansvarsfrihet med motivering enligt bilaga. 

Bilaga§ 18A 

Svante Parsjö Tegner (FP) instämmer i Katarina Gustavssons yrkande med 
motiveringen att styrelsen har ansvar för hälso- och sjukvården där det 
stora underskottet uppstått. 

Utdrag exp 2015-05-11 till 1. Akten 
2. Landstingets revisorer, Kjell 
Johansson 
3. övriga nämnder/ 
gemensamma nämnder. 

Vid protokollet : 

Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

Jessica Johansen 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Protokollsutdrag 
Landstingsfullmäktige 

Sammanträde 2015-04-27 Sida 2 (3) 

Björn Hammarskjöld (DSP) instämmer i Katarina Gustavssons yrkande 
med motiveringen att Hälso- och sjukvården ej uppfyller gällande lag som 
exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen. 

Yttranden 

De av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 2014 
som sitter i fullmäktige får enligt Kommunallagen delta i överläggningarna 
och den möjligheten utnyttjar Clas Jacobsson (M). 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 10.30-10.40. 

Proposition och omröstning 

Sedan förhandlingarna återupptagits informerar ordförande Bengt 
Lindström om att de av landstingsstyrelsens ledamöter och ersättare under 
2014 
som sitter i fullmäktige bör sätta in ersättare i beslutet om ansvarsfrihet för 
landstingsstyrelsen. Ordföranden uppmärksammar ledamöterna på att 
styrelsen även valts ny i oktober 2014. 

Jäviga ledamöter/ersättare i landstingsstyrelsen 2014: 
Ingalill Persson (S), Jan Wiklund (M), Gunnar Barke (S), Elin Noren (S), 
Kristina Svensson (S), Ivan Eriksson (S), Clas Jacobsson (M), Kerstin 
Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Birgitta Sacredeus (KO), 
Per-Inge Nyberg (S), Mursal Isa (MP), Gunilla Franklin (M), Håkan Frank 
(M), Bo Brännström (FP), Agneta Andreasson-Bäck (S), Ulla Back-Olsson 
(S), Anders Björkman (S), Robert Hagström (S), Pär Sixtensson (M), Göte 
Persson (C), Torsten Larsson (KO), Maja Gilbert Westholm M. Anna-Lena 
Andersson (S), Kerstin Lund (MP), Britt-Inger Remning (M), Gunilla 
Spjotgard (M), Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M), Christina Bräms (C), 
Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP) och Ann-Cathrin Löfwenhamn (SO). 

Ordförande föreslår följande propositionsordning som fullmäktige 
godkänner: 
Först ställs proposition på Katarina Gustavsson med fleras avslagsyrkande 
om ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, sedan ställs proposition på frågan 
om ansvarsfrihet för samtliga övriga nämnder och deras ledamöter samt 
Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna. 

Ordförande ställer proposition på revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet mot Katarina 
Gustavsson med fleras avslagsyrkande 
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla revisorernas förslag att bevilja 
landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. 
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Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition: 
Den som bifaller revisorernas förslag röstar ja; 
Den det ej vill röstar nej; 
Vinner nej beslutar fullmäktige bifalla Katarina Gustavsson med fleras 
yrkande att inte bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet. 

Omröstningen utfaller enligt bifogat protokoll. 

Bilaga§ 18 B 

Fullmäktige beslutar således med 40 ja-röster mot 16 nej-röster, 11 
ledamöter avstår från att rösta och 16 ledamöter har ingen ersättare, att 
bifalla revisorernas förslag att bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 
2014 års verksamhet. 

Ordförande ställer sedan proposition på revisorernas förslag om 
ansvarsfrihet till samtliga övriga nämnder och deras ledamöter samt 
Landstinget Dalarnas ledamöter i de gemensamma nämnderna och finner 
att fullmäktige beslutar bifalla förslaget. 

Röstförklaring 

Mikael Rosen (M) redogör för Moderaternas ställningstagande i ärendet 
och lämnar en skriftlig röstförklaring. 

Bilaga§ 18 C 
Reservation 

Sverigedemokraternas, Folkpartiet liberalernas, Kristdemokraternas och 
Dalarnas sjukvårdspartis fullmäktigeledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 

I beslutet deltar inte de av fullmäktiges ledamöter som utgör ledamot 
respektive ersättare i granskad styrelse/nämnd. 
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

§ 20 Bokslut och årsredovisning 2014 
(Bilaga sid 20-31 och 2 st särtryck) 
Diarienummer LD14/03413 

Landstingsfullmäktiges beslut 
1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,2 Mkr och överförs till 2015 
2. Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas 

till -11,8 Mkr och överförs till 2015 
3. Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till -0,6 Mkr och överförs till 

2015 
4. Årsredovisningen 2014, enligt bilaga b) *,och uppdrag och 

måluppfyllelse 2014, enligt bilaga c) *, godkänns. 
5. Särskilt yttrande från Moderaterna/Folkpartiet/Kristdemokraterna/ 

Dalarnas Sjukvårdsparti bifogas protokollet. 
6. Särskilt yttrande från Centerpartiet bifogas protokollet. 

*Bilagor till Landstingsstyrelsens § 37 

Sammanfattning av ärendet 
Arets resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -175 Mkr. Det 
budgeterade resultatet var ett överskott på 128 Mkr. Resultatet 2014 
innebär att det ackumulerade underskott, som enligt balanskravet skall 
återställas före utgången av 2017, uppgår till -299 mkr. 

I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som 
landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen och 
finansplanen har uppnåtts. De finansiella målen uppfylls inte 2014. Av 59 
angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 51 helt eller delvis. 

Utdrag exp 2015-05-11 till 1. Akten Vid protokollet : 
2. Folktandvården 
3. Hälsoval 
4. Hjälpmedel Dalarna Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten 

Jessica Johansen 
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Till ledamöterna utdelas ändringsblad till sid 63-64 i årsredovisningen. 
Bilaga§ 20A 

Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. 
Bilaga§ 20 B 

Yrkanden 

Ingalill Persson (S) yrkar, med instämmande av Clas Jacobsson (M), Lena Reyier (C), Maja 

Gilbert Westholm (V), Mursal Isa (MP), Birgitta Sacredeus (KD), Göran Engström (C), Jan 

Wiklund (M), Gunnar Barke (S), Torsten Larsson (KD), Nils Gossas (MP), Kristina Svensson 

(S), Britt-Inger Remning (M), Bo Brännström (FP), Kajsa Fredholm {V), Daniel Svedin (MP), 

Ann Britt GrUnewald (S), Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M), Elin Noren (S), Knut CA 

Scherman (SD), Per-Inge Nyberg (S), Ingvar "Nille" Niilimaa (DSP), Kerstin Marits (M), bifall 

till landstingsstyrelsens förslag. 

Clas Jacobsson (M) yrkar vidare, med instämmande av Birgitta Sacredeus 
(KD), Jan Wiklund (M), Britt-Inger Remning (M), Bo Brännström (FP), 
Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M), Kerstin Marits (M) och Ingvar "Nille" 
Niilimaa (DSP), att särskilt yttrande från Moderaterna/Folkpartiet/ 
Kristdemokraterna/Dalarnas Sjukvårdsparti som lämnades in till 
Landstingsstyrelsens sammanträde 13 april ska bifogas protokollet. 

Bilaga§ 20 C 

Lena Reyier (C) yrkar vidare att särskilt yttrande från Centerpartiet som 
lämnades in till Landstingsstyrelsens sammanträde 13 april ska bifogas 
protokollet. 

Bilaga§ 20 D 
Yttranden 

Under debatten yttrar sig Anna Hagwall, Björn Hammarskjöld, Katarina 
Gustavsson, Svante Parsjö Tegner och Kerstin Lundh. 

Propositioner och beslut 

Ordföranden ställer först proposition på landstingsstyrelsens förslag 
och finner att fullmäktige beslutar att bifalla landstingsstyrelsens förslag. 

Härefter ställer ordföranden proposition på Clas Jacobsson med fleras 
yrkande om att lägga det särskilda yttrandet från Moderaterna/Folkpartiet/ 
Kristdemokraterna/Dalarnas Sjukvårdsparti till protokollet och finner att 
fullmäktige beslutar bifalla yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden proposition på Lena Reyiers yrkande om att 
lägga det särskilda yttrandet från Centerpartiet till protokollet och finner att 
fullmäktige beslutar bifalla yrkandet. 



Ändrlngsblad till ÅRSREDOVISNING 2014, avsnitt redovlsnlngsprlnclper, sid 63-64 

Anlägnlngstlllgångar 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffntngsvärden med tillägg för värdehöjande Investeringar och 
avdrag för eventuella lnvesterlngsbldrag och ackumulerade avskrivningar. För att klassificeras som 
anläggnlngstillging ska ttllgången enligt huvudregeln ha en nyttjandeperiod på minst tre år och ett 
anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp eller när det gäller Immateriella tlllgingar, ett 
anskaffningsvärde på minst 20 prlsbasbelopp. Prisbasbeloppet 2014 var 44 400 kr. 

Inom Hälso- och sjukvården redovisas historiska anskaffnf ngsvärden per objekt från och med 2008. 

Den beräknade nyttjandetiden utgör grunden för bedömning av avskrivningstidens längd. Planenliga 
avskrivningar görs från den tidpunkt anläggningstillgången tas I bruk. Komponentavskrivning används 
för investeringar i byggnader I enlighet med RKR 11.4. Detta Innebär att fastlghetsinvesterlngar delas 
upp i ett antal komponenter med olika avskrivningstider. Sedan 2002 har differentierade 
avskrivningar använts vid fastlghetslnvesterlngar. Investeringar före 2002 utgör ca 17 procent av 
totalt bokfört värde vid årsskiftet 2014/2015, vilket motsvarar ca 800 kr per kvm. Detta antas 
motsvara stommen på befintliga byggnader vid infdrandet av komponentavskrivning. 

Avskrivningstider 

Immateriella tlllgångar 
Byggnader med komponentavskrivning 
- Markanläggnlng 
-Stomme 
- Byggnadsarbeten 
- Installationer såsom el, rör, luft, hiss 
- Styr- och övervakning, data, IT 
- Funktlonsanpassnlng; aktuell hyrestid 

Mark 

Inventarier I annans fastighet 
Maskiner och Inventarier 
Konst 

Antal6r 

5, 7 

40 
40 
30 
20 
10 

3-20 

Ingen avskrivning 

3·30år 
3, S, 7, 10 
Ingen avskrivning 


