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Sammanträde 2017 -09-11 
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

Sida 1 (1) 

§ 77 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016, Region Dalarna 
Diarienummer LD17/01967 

Landstingsstyrelsens beslut 
1. Ärendet överlämnas till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Dalarna överlämnar årsredovisning med revisionsberättelse för 
2016. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning 
godkänns och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 77 A 
b) Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse. Bilaga§ 77 B 

Jäv 

Följande ledamöter och ersättare ingår i direktionen för Region Dalarna och 
är därmed jäviga: 
Ordinarie i Direktionen: Gunnar Barke (S), Maja Gilbert Westholm (V), Elin 
Noren (S), Lena Reyier (C), Ulf Berg (M) och Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) 
Ersättare i Direktionen: Per-Inge Nyberg (S), Kristina Svensson (S), Anna
Lena Andersson (S), Göte Persson (C), Britt-Inger Remning (M) och Bo 
Brännström (L). 
Ärendet överlämnas till fullmäktige för ställningstagande. 

Utdrag exp 2017-09-12 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 
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O O O 

1 
Landstingsstyrelsen 

3 4 Datum 2017-09-11 Central förvaltning 
Ekonomienhet 

Sida 1 (2) 
Dnr LD17/01967 

Uppdnr 1674 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2017 -08-28 Landstingsstvrelsens arbetsutskott 
2017 -09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016, Region 
Dalarna 

Ordförandens förslag 
1. Ärendet överlämnas till fullmäktige för ställningstagande. 

Sammanfattning 
Region Dalarna överlämnar årsredovisning med revisionsberättelse för 
2016. Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning 
godkänns och att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning 2016 med revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Region Dalarna överlämnar årsredovisning med revisionsberättelse för 
2016. 

Revisorerna skriver i revisionsberättelsen att de i flera år saknat och 
efterfrågat övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
som redovisas och följs upp. Dessa mål skall vara översiktliga, gälla för alla 
enheter inom Region Dalarna och följas upp i förvaltningsberättelsen. 

Revisionen efterfrågar i enlighet med tidigare år en tydligare uppföljning och 
rapportering av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling. 

Årsredovisningen är undertecknad av följande ledamöter från landstinget: 
Gunnar Barke, Lisbeth Mörk-Amnelius, Bengt Lindström, Lena Reyier, 
Mikael Rosen, Elin Noren, Ann Cathrin Löfwenhamn, Ulf Berg och Maja 
Gilbert Westholm. 

Revisorerna tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsperioden. Revisorerna tillstyrker också att 
kommunalförbundets årsredovisning godkänns. 

Juridik 

Enligt kommunallagen 9 kap 20§ ska, i kommunförbund med 
förbundsdirektion, revisorerna avge en revisionsberättelse till var och en av 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

\-- I Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt.samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 
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förbundsmedlemmarnas fullmäktige, som har att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 



Landstinget Dalarna dnr LD17/01967 

REGION DALrf RNA 

Mailadress: 
diariet@regiondalarna.se 

000 136 
MISSIV 

Datum 

2017-05-02 

Region Dalarnas medlemmar 

Beslut om ansvarsfrihet för direktionen 

Diarienummer 

RD 2017/56 

Ert diarienummer 

Region Dalarnas direktion har tagit beslut 2017-03-22 i ärendet "Region 
Dalarnas årsredovisning 2016". 

Medlemmarna har att i respektive fullmäktige, utifrån bilagd 
årsredovisning 2016, 

pröva frågan om ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion. 

Region Dalarna emotser ett justerat pro tokollsu tdrag från respeklive 
fullmäktige senast den 2017-09-30. 

Alla frågor i ärendet besvaras av Eric Boo, eric.boo@regiondalarna.se 
Tel.nr: 023-77 70 64 

Bilagor 
Bilaga 1 

Bilaga 2 

Protokollsutdrag från Region Dalarna Direktion 2017-03-22 §86 

"Region Dalarnas Verksamhetsberättelse och årsredovisning 
2016". 

Sida 

1 (1) 



REGION DALv:i4RNA Landstinget Dalarna dnr LD17/0196$da 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(31) 
Samm&ntrii.dcsd.J.tum 

D irektionen 2017-03-22 

000 137 

§ 85 Dnr RO 2017/56 

Verksamhetsberättelse 2016 

Direktionens beslut 
Region Da1arnas förslag till verksamhetsberättelse för 2016 fastställs. 

Beslutsunderlag 
• Region Dalarnas verksamhetsberättelse för 2016 



REGION DALf-iRNA Landstinget Dalarna dnr LD17/019%fda 
SAMMANTRÄDESPRO'J;'OKOLL 21 (31) 
Sammantridcsditum 

Direktionen 2017-03-22 

000 138 

§ 86 Dnr RO 2017/56 

Årsredovisning 2016 

Direktionens beslut 
1. Förslaget till årsredovisning för räkenskapsåret 2016 fastställs 

2. Arets resultat om 3 887 kr tillsammans med tidigare års balanserade 
vinstmedel om 11 369 171, totalt 11 373 058 kr överförs i ny räkning 

3. Region Dalarnas medlemmar föreslås att pröva frågan om ansvarsfrihet för 
direktionen utifrån föreliggande årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 

Beslutsunderlag 
• Region D alarnas årsredovisning 2016 

I Utdragsbestyrkande 



Region Dalarna 
Revisorerna 

Revisionsberättelse för 

000 139 

Region Dalarna 
organisationsnummer 222000-1446 

Landstinget Dalarna dnr LD17/01967 

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige 

Vi har granskat kommunal fOrbundets verksamhet för perioden 2016-01-01-2016-12-31. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och förbundsordningen. I vår granskning har vi biträtts av sakkunnigt biträde. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas 
i revisionspromemoria som fogas till revisionsberättelsen. 

Vi bedömer att förbundets resultat är förenl igt med de finansiella mål direktionen 
faststä llt i budgeten. 

Direktionen har fastställt uttalade mål för respektive enhetsområde i verksamhetsplanen 
för 2016. Verksamhetsberättelsen ger måluppföljning per enhet inom Region Dalarna. 
Revis ionen har i flera år saknat och efterfrågat övergripande verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som redovisas och fö ljs upp. Dessa mål skall vara översiktli ga, 
gälla för a lla enheter inom Region Dalarna och fö ljas upp i förvaltningsberättelsen. 

Revisionen efterfrågar i enlighet med tid igare år en tyd ligare uppföljning och 
rapportering av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling. 

Vi tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsperioden. 

Vi ti llstyrker också att kommunalförbundets årsredovisning godkänns. Årsredovisningen 
är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. 

Falun 2017-04-24 

Till revisionsberättelsen hör fö ljande bilaga: 
Bilaga 1 Revisionspromemoria 

/ - .> 
~/\,~ 
Carl-Erik Nyström 

i Region Dalarna 



Revisorerna 
Region Dalarna 

000 1 40 

Landstinget Dalarna dnr LD17/01967 

Bilaga till revisionsberättelse 

Revisionspromemoria för perioden 2016-01-01-2016-12-31 

Granskningen av förb undets verksamhet har skett genom uppföljning och genomgång av 
protokoll från förbundsdirektionsmöten och arbetsutskottsmöten. Under året har 
revisionen sammanträtt v id fyra tillfällen. Granskning av verksamheten har skett mot den 
fastställda förbundsordningen. 

Förutom ovanstående har granskning skett av kommunalförbundets redovisning, 
delårsrapporten samt årsredovisningen. 

Auktoriserade revisor Emil Forsling, PwC, har varit sakkunnigt biträde. 

Direktionen har fastställt uttalade mål för respektive enhetsområde i verksamhetsplanen 
för2016. Verksamhetsberättelsen ger måluppföljning per enhet inom Region Dalarna. 
Revisionen efterfrågar dock övergripande verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning som redovisas och följs upp. Dessa mål skall vara övers ikt liga, gälla för alla 
enheter inom Region Dalarna och följas upp i förvaltningsberättelsen. 

Revisionen efterfrågar i enlighet med tidigare år en tydligare uppföljning och 
rapportering av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling. 

Falun 2017-04-24 

~ 
Carl-Erik N yström 

Av förbundsmedlemma~ a utsedda revisor r i Region Dalarna 
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Datum 2017-09-25 Sida 1 (2) 
Dnr LD17 /02182 

Uppdnr 1677 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2017-08-28 LandstinQsstyrelsens arbetsutskott 
2017 -09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 LandstinQsfullmäktiQe 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Borlänge 

Ordförandens förslag 
1. Styrelsen för Borlänges Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning 
Borlänges Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter bevi ljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Borlänges Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbu ndets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
201 6. 

Juridik 

Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26§ 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmed lemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadestånd ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan 

, .... i 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 2321 00-01 80 

Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt. samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 
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Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
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Datum Dnr 

000142 
2017-09-25 LD17/02182 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 

Sida 
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" Landstinget Dalarna LD17/02182 

000 143 

Till 
Styrelsen i Samordningsförbundet Finsam 
Borlänge 
Fullmäktige i kommuner och Region Dalarna 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE for år 2016 

Samordningsförbundet Finsam Borllinge 
Organisationsnummer 222000-2121 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och torbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsförbundet Finsam Borlänge (organisationsnummer 222000-2121) tor 
verksamhetsåret 2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar fOr att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
fOrbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Finsam Borlänge har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 



Landstinget Dalarna LD17/02182 

000 14 4 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
fOrenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Borlänge 29/3-2017 

(---~ 

Per Morelius 
Revisor 
Region Dalarna 

1)1~ 
/ I I 

t .~/~/', t ~ 
Pernilla Rehnberg .:..__-
Auktoriserad revisor 
DeloitteAB 
Försäkringskassan och Arbetsronnedlingen 

- -- I 6 l c: _, . . ~- . t 1. . : 

Göran Tägtströ~ 
Revisor 
Borlänge Kommun 

*)Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen ror att ge en 
rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 
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• Landstinget 
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Central förvaltning 

PROTOKOLLS UTDRAG 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017 -09-11 Sida 1 (1) 

OBS! Protokollet ännu inte justerat 000145 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 78 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Borlänge 
Diarienummer LD17/02182 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Borlänges Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Borlänges Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 78 A 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse. Bilaga § 78 B 

Jäv 

Ledamoten Kristina Svensson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Protokollsanteckning 

Landstingets revisorer som valts av landstingsfullmäktige har i 
revisionsberättelsen förväxlats med Region Dalarnas revisorer. 

Utdrag exp 2017-09-11 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 
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000 146 
2017-08-28 LandstinQsstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 LandstinQsfullmäktiQe 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Falun 

Ordförandens förslag 
1. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Finsam Falun överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Samordningsförbundet Finsam Falun överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

Juridik 

Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26§ 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen . Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadestånd ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan 

\ 
Besöksadress 

t Jmlr I 

Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt.samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 
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000148 Lan~sti~~&å1a~a LD17 /01914 

Till 
Styrelsen i Samordningsf6rbundet Pinsam Falun 
Fullmäktige i Falu kommun samt Region Dalarna 
Försäkringskassan 
Arbetsfönnedlingen 

REVISIONSBERÅTTELSE for år 2016 

Samo.rdnlngsf8rbnndet Finsam Falun 
Organisationsoummer 222000..2139 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och "ft>rbundsstyrelsens förvaltning i 
Samordningsrorbundet Finsam Falun ( organisationsnummer 222000-2139) ror verksamhetsåret 
2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar filr att pröva om verksamheten sköts pl ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om ärsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bed6mer är nödvändig för att upprätta en ärsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utf<Srt vår granslming utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förhundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfOrt revisionen enligt 
Intemational Standards an Audiling och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen tar att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsfdrbundet Finsam ~alun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstlillande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 



Landstinget Dalarna LD17 /01914 

000149 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt ~ed de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen oQh dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Falun 2017-03-31 

tar~~ 
Revisor 
Falu Kommun och Region Dalarna 

l 

·~ 
Pernilla Rehnberg 
Auktoriserad revisor 
DeloitteAB 
Försäkringskassan och Arbetsronnedlingen 

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfi5ras, 
bland annat genom att bedöma riskerna fOr väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn. de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta :mr hur :fOrbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utfonnå granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i ffirbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvlrdering av ändamä1senligheten i de 
redovisningsprinoiper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De saklmnnigas rapporter 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Central förvaltning 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017 -09-11 Sida 1 (1) 

OBS! Protokollet ännu inte justerat 
0001!0 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 79 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Falun 
Diarienummer LD17/01914 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Finsam Falun överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 79 A 
b) Årsredovisning och revisionsberättelse. Bilaga § 79 B 

Protokollsanteckning 

Landstingets revisorer som valts av landstingsfullmäktige har i 
revisionsberättelsen förväxlats med Region Dalarnas revisorer. 

Utdrag exp 2017-09-11 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 



I~ Landstinget 
IJ DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

Datum 2017-09-25 Sida 1 (2) 
Dnr LD17/01838 

Uppdnr 1688 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

000 151 

2017-08-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 LandstingsfullmäktiQe 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Nedansiljans 
samordningsförbund 

Ordförandens förslag 
1. Styrelsen för Nedansiljans Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2016 

Sammanfattning 
Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26§ 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadestånd ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

•.1191 I 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 2321 00-0180 

Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt.samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Datum Dnr 

000152 2017-09-25 LD17 /01838 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet 

Sida 

2 (2) 



Landstinget Dalarna LD17/01838 

000 153 

Till 
Styrelsen i Nedansilj ans samordningsförbund 
Fullmäktige kommuner och Region Dalarna 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016 

Nedansiljans samordningsförbund 
Orga nisationsnummer 222000-2329 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisni ngen och förb undsstyrelsens förva ltning i 
Nedansi ljans samordningsförbund (organisationsnummer 222000-2329) för verksamhetsåret 
2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredov isning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följ er yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehål ler väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Nedansiljans samordningsförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstä llande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit ti llräcklig . 

Vi bedömer att räkenskaperna i all t väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 



Landstinget Dalarna LD17/01838 

000 15 4 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker a tt styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Djurås 2017-03-29 

,JuL · ~ . 
Lars-Göran Andersson ____ _ 
Revisor 
Region Dalarna samt kommunerna i Rättvik, Leksand och Gagnef 

Pernilla Rebnberg 
Auktoriserad revisor 
Deloitte AB 
Försäkringskassan och Arbetsförmed lingen 

*)Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisn ingen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta fö r hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor : 
De sakkunnigas rapporter 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Central förvaltning 

e~OTOKOLLSUTDRAG 
0 0 0 1 ~åfldstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017 -09-11 

Landstingsful/mäktiges Bes/utsärenden 

§ 80 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Nedansiljans 
samordningsförbund 
Diarienummer LD17/01838 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

Sida 1 (1) 

1. Styrelsen för Nedansiljans Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Nedansiljans Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 80 A 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse. Bilaga§ 80 A 

Protokollsanteckning 

Landstingets revisorer som valts av landstingsfullmäktige har i 
revisionsberättelsen förväxlats med Region Dalarnas revisorer. 

Utdrag exp 2017-09-11 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

000 156 
Datum 2017-09-25 Sida 1 (2) 

Dnr LD1 7/01969 
Uppdnr 1678 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2017-08-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 Landstingsfullmäktige 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Södra 
Dalarnas Samordningsförbund, Finsam 

Ordförandens förslag 
1. Styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

Sammanfattning 
Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisn ing och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

Juridik 

Enligt lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26§ 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen . Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadestånd ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan . 

l.... i 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org .nr: 232 100-0180 

Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt.samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

000157 Datum Dnr 

2017-09-25 LD17/01969 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 

Sida 

2 (2) 



000 158 
Landstinget Dalarna dnr LD17/01969 

Till 
Styrelse1:1 i .Södrå.Dalaruas Samotdni11gsförbimd 
Fullm~ktige i kommunerna samfRegfon Dalarna 
F ö,tsäls.ri o gskassan 
Arbetsf"onneql f ngen 

REVISION$BERÄ TTELSE f6r· ,åJ: 2016 

Södra Dalarnas Samordningsförb:und 
Qrganisationsnummer 222000-i 727 

Vi har granskat räkenskåpema~ årsredÖvisningen o~h · fcifl?uridsstyrelsens förvaltnilig. i Sö.dra 
D~famqs S.amordningsförb_und ( organisatio!lSnummer ?220UÖ- I 721j -for vei:ksan:rhetsåret 20 I 6. 

'Förbunds·stytelsen ansvarar för att verksamheten bcdriv.s.ehtigt.gällande tnåIJ beslut och riktlinjer 
sarni de lagar·och. föreskrift~r som ~äller förvel'ksamheten. StyreJsen upprättat: en-årsredovisning 
som ger en. rättvi~and_e bilo samt sv.aradon1tt det finns en tilJräc.klig i·ntern kon~roU i verksamhet 
och räkerisl\ape_r. 

Vi ansvai:~r för at~-pröva om ve.rks.amhetel}·skÖts påe~t ändainålsenli.gtoch fi-än ·ekonomisk 
s.ynpunkt.tillfr.edstälj!:J.n<!e sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den.interna 
k.ort.trollen som siire1$en bedömer är ni;idvänc.Hg"fckatt uppr~tta en ~rsredovfsning.som inte 
innehåller väsei1tl!ga fefaktigheter. 

Vi har u_tfört var gran$kn.ing utiJråo lagen qrn :finansiell samordning, kommunallagen, 
förb_unqsordn_ingen, god revisionssed samt revisionsr~g)ementet-. Granskning -enligt god 
revisionssed innebär för den aukforiserade revisorn att han eHer hon utfö1t revisionen enligr 
Intetnational Standards. on Auditing oth god. tevisio:nss·ecl i Sverige .. Dessa stand'arder kräver att 
den auktoriser.a.de revisorn föJjer y.(kes~ti:ska krav .samt·planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig s~kerbefotUlrsredoyisningen .inte inneh~_ll~r. väsen.tlig~ felaktighetGr. *)-

Vi bedön1e1· santmantaget att Styrelsen i Södra Dalarnas SamordningsfOrbund har bedriv.it 
verksamheten på ett äi:idru:pålseoligt ooh fiån ekonomisk synpunkt H1 lfredsstålla,nde sätt samt att 
den interna kontrollen har varit .til{räcklig. 

Vi bedötn~r att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisa1Jde och att nrsredoviSningen hat 
upprättats i e~lighetmed ·til!.ämptiga-delanw lagen om komrp.una,1 redovls.ning .och· god 
redovisningssed. 



Landstinget Dalarna dnr LD17/01969 

000 159 

Vi bedömer sammantaget all resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Avesta 2017-03-27 

~/~ 
Sören Aspgren 
Revisor 
Region Dalarn samt Avestas-, Säters- och Hedemoras kommuner 
~ ~ 

~ij 
Pernilla Rehnberg 
Auktoriserad revisor 
Deloitte AB 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

*)Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte atl göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 
kontrol l. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Central förvaltning 

PROTOKOLLSUTDRAG 
0 0 0 1 6 O Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017-09-11 

OBS! Protokollet ännu inte justerat 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 81 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Södra Dalarnas 
Samordningsförbund, Finsam 
Diarienummer LD17/01969 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 

Sida 1 (1) 

Södra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 81 A 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse. Bilaga § 81 B 

Jäv 

Ledamoten Pär-Inge Nyberg (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
Även ersättaren Britt-Inger Remning (M) är jävig. 

Protokollsanteckning 

Landstingets revisorer som valts av landstingsfullmäktige har i 
revisionsberättelsen förväxlats med Region Dalarnas revisorer. 

Utdrag exp 2017-09-11 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 



I~ Landstinget 
- DALARNA 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfu Il mäktige 

Q Q Q 1 6 1 Datum 2017-09-25 Sida 1 (1 ) 
Dnr LD17/02026 

Uppdnr 1675 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

2017-08-28 Landstinqsstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 Landstinqsfullmäktiqe 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, 
Västerbergslagens Samordningsförbund 

Ordförandens förslag 
1. Styrelsen för Västerbergslagens samordningsförbund Finsam beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning 
Västerbergslagens samordningsförbund Finsam överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Västerbergslagens samordningsförbund Finsam överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
fö rbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26§ 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadestånd ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Årsredovisning 2017 utgör uppföljning av innevarande års verksamhet. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-490000 
Org .nr: 232100-0180 

1.-. i 
Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt.samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 



000 1 6 2 
Landstinget Dalarna LD1 7/02026 

Till 
Styrelsen i Västerbergslagens Samordningsförbund 
Fullmäktige i kommuner samt Region Dalarna 
Försäkringskassan 
Arbetsförmedlingen 

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2016 

Västerbergslagens Samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000-1735 

:Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och rurbundsstyrelsens förvaltning i 
Västerbergslagens Samordningsförbund ( organisationsnurnmer 222000-1735) för 
verksamhetsåret 2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär för den auktorisera.de revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
Intemational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska lcrav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Västerbergslagens Samordningsförbund har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 



... 
Landstinget Dalarna LD17/02026 

000 163 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

Smedjebacken 2017-03-30 

~Mi<lt,.;_.,"'Y,.-
Revisor 
Smedjebackens kommun 

·~p-~?.~~ 
Britt-Marle P~ttersson 
Revisor 
Ludvika kommun 

Pernilla Rehnberg 
Auktoriserad revisor 
DeloitteAB 
Försäkringskassan och Arbetsfönnedlingen 

*)Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan infonnation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna ror väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fOrbundets interna 
kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Central förvaltning 

0 0 Q l 6Pft_OTOKOLLSUTDRAG 
litndstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017-09-11 

OBS! Protokollet ännu inte justerat 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

Sida 1 (1} 

§ 82 Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Västerbergslagens 
Samordningsförbund 
Diarienummer LD17/02026 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Styrelsen för Västerbergslagens samordningsförbund Finsam beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Västerbergslagens samordningsförbund Finsam överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 82 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse. Bilaga § 82 B 

Jäv 

Ersättare Anna-Lena Andersson (S) är revisor i Finsam Västerbergslagen 
och därmed jävig. 

Protokollsanteckning 

Landstingets revisorer som valts av landstingsfullmäktige har i 
revisionsberättelsen förväxlats med Region Dalarnas revisorer. 

Utdrag exp 2017-09-11 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkas i tjänsten 

Eva Bergfeldt 



I~ Landstinget 
- DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning 
Ekonomienhet 

Datum 2017-09-25 Sida 1 (2) 
Dnr LD17/01921 

Uppdnr 1679 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

000 165 

2017-08-28 LandstinQsstyrelsens arbetsutskott 
2017-09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 LandstinQsfullmäktiQe 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 

Ordförandens förslag 
1. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

Juridik 

Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
26§ 3 st ska revisionsberättelse lämnas till styrelsen, 
förbundsmedlemmarna och Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna 
ska var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och om 
skadestånd ska väckas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

I . \~ / 
Kontakt 
023-490000 
Org.nr: 232100-0180 

Handläggare 
Samuelsson Ewa 023-49 27 60 
Funkt.samord 
ewa.a.samuelsson@ltdalarna.se 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Uppföljning 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Datum Dnr 

000166 2017-09-25 LD17/01921 

Årsredovisning utgör uppföljning av föregående års verksamhet. 

Sida 

2 (2) 



000167 

Till 
Styrelsen i Finsam Västerdalarna 
Fullmäktige i kommuner och Region Dalarna 
Försäkringskassan 
Arbetsf'örmedlingen 

REVISIONSBERÅTTELSE för år 2016 

Finsam Västerdalarna 
Organisationsnummer 222000-2568 

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och ffirbundsstyrelsens förvaltning i Pinsam 
VästerdaJama ( organisationsnummer 222000-2568) för verksamhetsåret 2016. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet 
och räkenskaper. 

Vi ansvarar :ffir att pröva om-verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och frän ekonomisk 
synpunkt tillfredstllllande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den interna 
kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

Vi har utfört vär granslarlng utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen, 
fdrbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god 
revisionssed innebär ftSr den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt 
lntemational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder laäver att 
den auktoriserade revisorn toljer yrkesetiska krav samt planerar och utfbr revisionen tor att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *) 

Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Västerdalarna har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och frän ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 
redovisningssed. 

I 
•. 1 



000168 

Vi bedömer sammantaget att i·esultatet enJigt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Vi ällstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansva1·sfrihet. 

Vansbro 2017-03-30 

·~~7/J,~ 
· Bengt l4if sson 
Revisor 

~=Ja~samt Mafilng-Sälens ~mmoo och Vansbro ~mmun 

Pernilla Rehnberg 
Auktoriserad revisor 
DeloitteAB 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som sl,(a µtfdras, 
bland annat genom att bedöma riskema ror väsentliga felaktigheter i årsredpvisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta får hur ftirbundet upp1·ättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna 
kontroll. Granslmingen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
r.edovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redoviSningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Bilagor: 
De sakkunnigas rapporter 



I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

Central förvaltning 

PROTOKOLLS UTDRAG 
0 0 0 1 6 9Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017-09-11 

OBS! Protokollet ännu inte justerat 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

§ 83 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna 
Diarienummer LD1 7/01921 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 

Sida 1 (1) 

1. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna överlämnar årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att 
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 83 A 
b) Årsredovisning inklusive revisionsberättelse. Bilaga§ 83 B 

Protokollsanteckning 

Landstingets revisorer som valts av landstingsfullmäktige har i 
revisionsberättelsen förväxlats med Region Dalarnas revisorer. 

Utdrag exp 2017-09-11 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 



I• Landstinget 
• DALARNA 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsfullmäktige 

Hälso- och sjukvård Dalarna 
Division Primärvård 000170 

Datum 2017-09-25 Sida 1 (2) 
Dnr LD 16/03826 

Uppdnr 1706 

Postadress 
Box 712 

791 29 Falun 

2017-08-29 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
2017-09-11 Landstingsstyrelsen 
2017-09-25 Landstingsfullmäktige 

Svar på motion från Lena Reyier (C) : Hälsoundersökningar 
räddar liv 

Ordförandens förslag 
1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning 
Lena Reyier (C) föreslår i en motion att Landstinget Dalarna undersöker 
möjligheterna att införa hälsoundersökningar likt Västerbottenmodellen. 

Forskning har nu visat att hälsoundersökningar enligt den modell man gör i 
Västerbotten minskar dödlighet. Verksamheten bygger på att personer i en 
åldersgrupp kallas till hälsoundersökningar som sjuksköterskor i 
primärvården utför enligt en standardiserad modell. 

Motionen föreslår att undersöka möjligheterna att införa en liknande modell i 
Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Motionen 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Lena Reyier (C) föreslår att Landstinget Dalarna undersöker möjligheterna 
att införa hälsoundersökningar likt Västerbottenmodellen. 

Forskning har nu visat att hälsoundersökningar enligt den modell man gör i 
Västerbotten minskar dödlighet. Verksamheten bygger på att personer i en 
åldersgrupp kallas till hälsoundersökningar som sjuksköterskor i 
primärvården utför enligt en standardiserad modell. 

I Västerbotten har sjuksköterskor utbildats i modellen med 
hälsoundersökningar och vårdcentralerna har erhållit en ersättning för varje 
utförd hälsoundersökning. Erfarenheten har efter 30 års 
preventionsprogram gett goda resultat. Dödligheten har minskat i framförallt 
hjärt- och kärlsjukdomar och det har givit människor direkt och indirekt 
kunskap och inspiration att på egen hand förebygga sjukdomar. 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 

Falun 

,.... I 
Kontakt Handläggare 
023-490000 Börjesson Ulf 

Divisionschef 
landstinget.dalarna@ltdalama.se Primärvård 
Org.nr: 232100-0180 ulf.borjesson@ltdalama.se 



Landstinget Dalarna 

Hälso- och sjukvård Dalarna 

Patientperspektiv 

BESLUTSUNDERLAG 
Landstingsstyrelsen 

Datum Dnr 

2017-09-11 LD16/03826 

000171 

Sida 

2 (2) 

Denna verksamhet bedöms kunna ge patienter ett längre och mer friskt liv. 

Ekonomi och finansiering 

Ett införande av föreslagen verksamhet kräver en utökning av den 
ekonomiska resurstilldelning alternativt omfördelning i sjukvården. 
Ekonomiska konsekvenser behöver utredas grundligt inför ett eventuellt 
ställningstagande. 

Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö 

Utredningen behöver belysa eventuella arbetsmiljökonsekvenser. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. 

Uppföljning 
Utredningen återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämndens 
sammanträde 12 december för vidare ställningstagande. 



LANDSTINGET DALARNA 

INK. 2016 -11- 0 8 
DNR.l.O.l.~/o.3.<t..~.G .. 

I o g SKR ......... .......... KOD ................. .. 

Motion till landstingsfullmäktige 

000 17 2 

HlLSOUNDERSIKNINGAR RIDDAR LIV 
I Västerbotten pågår sedan över 30 år ett interventionsprogram med 
hälsokontroller, analys och hälsosamtal. En studie från 2015 visar nu att 
hälsoundersökningarna minskar hjärt- och kärldödligheten men också en 
minskad dödlighet i många andra sjukdomar. 

Socialstyrelsen har gett ut Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 
metoder som nu är under utvärdering. Även om visst arbete redan görs så 
måste vi nu intensifiera det förebyggande arbetet i Dalarna. 
Vårdcentralerna bör ges större möjlighet att jobba med livsstilsfrågor. 
Sjukvårdens personal har kunskap om både förebyggande och 
behandlande insatser och måste i större utsträckning använda denna 
kunskap till att motivera patienterna till att ta ett större ansvar för sin 
egen hälsa och livsstil. 

Hälsoundersökningar enligt Västerbottenmodellen sy~ar inte främst till att 
söka sjukdomar. Istället ger det människor kunskap och motivation att på 
egen hand förebygga olika livsstilssjukdomar. Att primärvården och dess 
hälsoundersökningar står för kontinuiteten är en viktig orsak till att 
Västerbottenssatsningen blivit så långvarig. 

Därför anser vi att invånarna i Dalarna ska erbjudas en hälsoundersökning 
likt Västerbottenmodellen med ungefär 10 års mellanrum för genomgång 
av sin hälsostatus och med handfasta råd för att nå bättre hälsa. 

Centerpartiet föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta 

Att undersöka möjligheten att införa hälsoundersökningar likt 
Västerbottenmodellen. 

Falun 2016-11-08 

~R~ier~;u 
Oppositionsråd 



I• Landstinget 
• DALARNA 

Central förvaltning 

PROTOKOLLS UTDRAG 
Landstingsstyrelsen 

Sammanträde 2017 -09-11 

000173 
OBS! Protokollet ännu inte justerat. 

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden 

Sida 1 (1} 

§ 84 Svar på motion från Lena Reyier (C): Hälsoundersökningar räddar liv 
Diarienummer LD16/03826 

Landstingsstyrelsens beslut 
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Reyier (C) föreslår i en motion att Landstinget Dalarna undersöker 
möjligheterna att införa hälsoundersökningar likt Västerbottenmodellen. 

Forskning har nu visat att hälsoundersökningar enligt den modell man gör i 
Västerbotten minskar dödlighet. Verksamheten bygger på att personer i en 
åldersgrupp kallas till hälsoundersökningar som sjuksköterskor i 
primärvården utför enligt en standardiserad modell. 

Motionen föreslår att undersöka möjligheterna att införa en liknande modell 
i Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 84 A 
b) Motionen. Bilaga § 84 B 

Utdrag exp 2017-09-12 till 1. LF 
2. 
3. 

Vid protokollet: 

Eva Bergfeldt 

Bestyrkes i tjänsten 

Eva Bergfeldt 


