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Inledning och protokollsjustering 

§1 Information 

Ordförandes förslag 
1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 
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A. Information till arbetsutskottet som Krisledningsnämnd i 
Landstinget Dalarna och deras roll i krisberedskapen i Landstinget 
Landstingets beredskapssamordnare Ingela Boberg 
Bilaga § 1 A: 1-2 

B. Lägesrapport ekonomi och personal 
Ekonomidirektör Peter Hansson 
Personaldirektör Anna Cederlöf 
Bilaga § 1 B: 1-2 

Ett seminarium är planerat till 24 februari då lägesrapporter kommer att 
lämnas kring genomlysningarna av hälso- och sjukvården, administrationen 
och folkhögskolorna. 
Seminarier kommer även att genomföras 16 mars angående genom
lysningen av psykiatrin och rättspsykiatrin. 

C. Redovisning av uppdrag till förvaltningschef för Hälso- och 
sjukvård Dalarna att undersöka och säkerställa att patientsäkerheten 
vid kirurgkliniken Falu lasarett upprätthålls (LD15/00181) 
Divisionschef Kirurgi Tomas Riman 
Bilaga§ 1 C:1-2 
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§2 Svar på remiss från Socialdepartementet: Departementsskrivelse 
kostnadsfria läkemedel för barn 
Diarienummer LD14/03544 

Arbetsutskottets beslut 
1. Remissvar enligt bilaga c) godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet föreslår i en remiss att läkemedel ska vara 
kostnadsfria för barn och unga under 18 år, vilket även ska gälla om de är 
asylsökande eller vistas i landet utan tillstånd . 

Landstinget Dalarna välkomnar remissförslaget, som bör leda till att barn får 
nödvändig läkemedelsbehandling oavsett vårdnadshavarens ekonomiska 
möjligheter. Dock finns en risk att patienters krav på förskrivning ökar även 
om egenvård är möjlig. Det ger ett ökat tryck på den redan hårt belastade 
primärvården. Det finns även en risk för ökad förskrivning av antibiotika, 
vilket vore olämpligt ur resistens- och miljöhänsyn. Därför bör andra 
kostnadsmodeller övervägas. Det är väsentligt att landstinget får full 
kostnadstäckning för de ökade kostnaderna, både avseende läkemedel och 
förbrukningsartiklar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 2 A 
b) Remiss från Socialdepartementet. 
c) Remissvar. Bilaga § 2 C 

§3 Svar på remiss från Utbildningsdepartementet: Betänkande Unik 
kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) 
Diarienummer LD14/03469 

Arbetsutskottets beslut 
1. Förslaget till remissvar enlig bilaga c) godkänns. 
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Landstinget Dalarna har beretts möjl ighet att lämna remissvar på 
betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) . 
Utredningens förslag avser att förbättra förutsättningarna för register
baserad forskning samtidigt som skyddet för den enskildes integritet ska 
upprätthållas och förstärkas. I förslaget till remissvar betonas att Landstinget 
Dalarna är positiv till denna inriktning och tillstyrker merparten av 
utredningens förslag. Den huvudsakliga invändningen riktas mot förslaget 
att forskningsdatabaser endast ska kunna skapas vid statliga universitet och 
högskolor. Landsting/regioner måste ges samma möjligheter som 
universitet och högskolor att hålla och inrätta denna typ av forsknings
databaser. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 3 A 
b) Innehållsförteckning och sammanfattning av remissen 
c) Remissvar. Bilaga § 3 C 

Forskningschef Lars Wallin informerar. 

§4 Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19 §§ 
Diarienummer LD12/03505 

Arbetsutskottets beslut 
1. Ledamöterna i forskningsberedningen ska fr.o.m . mandatperioden 

2015-2018 arvoderas enligt arvodesreglementet. 
2. Med beredning i § 8 arvodesreglementet avses beredning av ärenden 

inför sammanträde i styrelsen eller den egna nämnden, såsom 
ärendeberedning, presidieberedning, AU- eller LS-beredning. 

3. Forskningsberedningen, Hälsovalsberedningen och lokala hälso- och 
sjukvårdsberedningar ska inte anses vara sådana beredningar som 
arvodesbestämmelserna 8 § hänsyftar på. 

4. Arvodesbestämmelsernas § 19 innebär att alla förtroendevalda som 
ersätts för uppdrag med minst 40 % fast månadsarvode saknar rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid forskningsberedningens bildande fattades särskilda beslut beträffande 
arvodering av ledamöterna. Ordförandearvodet införlivades senare i bilaga 
2 till arvodesreglementet. I övrigt har det dock rått oklarhet om vad som ska 
gälla avseende ersättning till ledamöterna i forskningsberedningen. 
Förslaget till beslut syftar till att klargöra detta. Detta innebär att tidigare 
beslut ändras vad gäller rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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Genom beslutet slås principen fast, att sådan ersättning endast ska avse 
förtroendevalda som har mindre än 40 % i fast månadsarvode. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 4 A 
b) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktiges 18 februari 2013, § 21. 

Bilaga§ 4 B 
c) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 20 oktober 2014, § 112. 

Bilaga§ 4 C 
d) Landstingsstyrelsens protokoll 20 oktober 2014, § 96 

Bilaga§ 4 D 

Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet. 

§5 Yttrande över JO-anmälan 
Diarienummer LD14/03290 

Arbetsutskottets beslut 
1. Detta beslutsunderlag med arbetsutskottets bedömning jämte yttrande 

från överläkare Vladislav Ruchkin, enligt bilaga c), utgör Landstinget 
Dalarnas svar till Justitieombudsmannen (JO). 

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning av ärendet 
En patient som vårdas i öppen rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning har anmält landstinget till JO för intagning under en 
dryg vecka i sluten vård. Landstingets inställning är att intagningen inte 
utgjorde tvångsvård, var väl motiverad och har skett med samtycke enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 5 A 
b) Begäran om yttrande från JO. 
c) Yttrande från överläkare Vladislav Ruchkin. Bilaga § 5 C 
d) Yttrande från Landstinget i Jämtlands län. 
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1. Arbetsutskottet godkänner undertecknande av avtal som dels innebär 
upphörande av "Samverkansavtal avseende ledning, samordning och 
administration av gemensamma IT-tjänster genom det enkla bolaget, 
Center för eHälsa i samverkan" (CeHis) och dels innebär uppläsande 
av CeHis enkla bolag. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna är delägare i ett enkelt bolag, Center för eHälsa i 
samverkan (CeHis) för samordning och samverkan avseende 
gemensamma IT-tjänster. Samverkan regleras genom ett avtal mellan 
landsting och regioner. Bolaget föreslås upphöra och det enkla bolaget 
upplösas. Bolagets tillgångar har tidigare överlåtits till lnera AB. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 6 A 
b) Skrivelse från lnera AB till samtliga regioner och landsting inklusive 

avtal om upphörande av samverkan inom CeHis EB. Bilaga § 6 B 

§7 Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas 
erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning 
Diarienummer LD14/03537 

Arbetsutskottets beslut 
1. Arbetsutskottet ställer sig bakom SKL:s rekommendation om 

enhetlighet i erbjudande av offentligt finansierad assisterad 
befruktning. 

Sammanfattning av ärendet 
I rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting föreslås 
enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt 
finansierad assisterad befruktning. Syftet är att uppnå en kunskapsbaserad 
och jämlik vård. 

I rekommendationen anges grundläggande kriterier för genomförande, övre 
åldersgränser för den behandlade kvinnan respektive partner samt antalet 
behandlingar som ska ingå i det offentliga åtagandet. 
Undre åldersgräns anges inte. Inga skillnader görs i åtagandet mellan 
heterosexuella och samkönade par. 
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Idag överensstämmer erbjudandet till infertila par i Landstinget Dalarna i 
stort sett med SKL:s rekommendation, varför den inte bedöms medföra 
några nämnvärda kostnadsökningar. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 7 A 
b) Rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting. Bilaga§ 7 B 
c) Tidigare remissvar (LD14/01747) 
d) Assisterad befruktning - uppföljningsrapport maj 2014. 

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) yrkar bifall till förslaget. 
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§8 Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan 
Diarienummer LD14/03061 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
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1. Avtal enligt bilaga b) godkänns under förutsättning att berörda 
kommuner fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna och kommunerna Avesta , Borlänge, Falun, Hedemora, 
Sala och Säter har preliminärt kommit överens om att gemensamt föreslå 
och finansiera ett tidsbegränsat uppdrag till Tåg i Bergslagen (TiB) att 
bedriva ett tillägg till dagens trafik på Dalabanan. överenskommelsen 
innebär att kommunerna betalar halva nettokostnaden och landstinget den 
andra halvan. Nettokostnaderna för landstinget beräknas uppgå till 
750 000 kr. 

Tilläggsbeställningen är en försöksverksamhet med syfte att underlätta 
arbetspendling och vardagsresande. Försöket pågår under ett år, från 
tidtabellsskiftet i december 2014 till tidtabellsskiftet i december 2015. 
Möjlighet finns till förlängning ytterligare ett år. Trafiken omfattar en 
dubbeltur mellan Falun och Uppsala (Stockholm) och en enkeltur från 
Stockholm. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag . Bilaga§ 8 A 
b) Förslag till avtal. 
c) Sammanträdesprotokoll Region Dalarnas direktion 2014-11-05. 
d) Sala kommunstyrelses beslut 2014-10-09. 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till fö rslaget. 

§9 Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
Diarienummer LD15/00213 

Arbetsutskottets beslut 
1. Ärendet överlämnas till landstingsstyrelsen för beslut. 
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1. Förslag till reviderad förbundsordning, enligt bilaga b), för Södra 
Dalarnas Samordningsförbund godkänns, under förutsättning att 
övriga förbundsmedlemmar fattar motsvarande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Samordningsförbundet Södra Dalarna hemställer om revidering av 
förbundsordningen. Den väsentligaste förändringen är att Säters kommun 
tillkommer som medlem i förbundet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 9 A 
b) Förslag till reviderad förbundsordning för Södra Dalarnas Samordnings

förbund. 

Yrkande och beslutsgång 
Ordförande Ingalill Persson (S) yrkar att ärendet överlämnas till landstings
styrelsen för beslut, eftersom frågan om mandatperiod behöver redas ut. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med hennes 
yrkande. 

§10 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förse sjukhusen med laddstoplar 
för elbilar 
Diarienummer LD14/02507 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Reyier (C) yrkar i en motion att Landstinget Dalarna ska ta fram en 
plan för hur landstingets vårdinrättningar och arbetsplatser successivt ska 
kunna förses med laddstolpar för elbilar. 

Landstinget Dalarna kommer att kontakta Falu Energi och Vatten AB för att 
utreda möjligheten till installation av snabbladdare för laddning av elbilar vid 
Falu lasarett. Faller detta väl ut finns goda möjligheter att motsvarande 
samarbete genomförs vid andra vårdinrättningar i länet. Nya parkerings
riktlinjer som ska ersätta nuvarande parkeringspolicy håller på att tas fram 
och i dessa beskrivs en strategi gällande laddstolpar för elbilar. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 10 A 
b) Motionen. 

Clas Jacobsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
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§11 Svar på motion från Knut CA Scherman (SD): Planering av och 
anskaffande av vårdplatser 
Diarienummer LD14/02161 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Knut C.A. Scherman (SD) har i en motion yrkat att en tillbyggnadsplan 
(eventuellt med hjälp av omflyttningar) för framförallt akutvård och palliativ 
vård, men också övrig vård, tas fram för sjukhusen i Dalarna och att den så 
snart som möjligt sätts i verket, så att behoven täcks och den negativa 
ekonomiska spiralen kan börja hävas. 

När behov av inläggning uppstår skall det finnas rutiner för direktinläggning 
på en s.k. akutgeriatrisk vårdavdelning. Detta arbetssätt håller på att skapas 
med målsättning att alla sjukhus i länet skall kunna erbjuda direktinläggning. 
Dessa rutiner samt de lokalförsörjningsplaner som arbetats fram bedöms 
tillgodose kommande behov av akuta vårdplatser. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 11 A 
b) Motionen. 
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1. Driftbudgetramar per basenhet inom central förvaltning enligt bilaga b) 
fastställs. 

2. Driftbudgetramar inom förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
enligt bilaga b) fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade i november 2014 om en total driftbudget 2015 till 
Central förvaltning på 1 730 420 tkr, varav 1 209 030 till Beställarenheten 
för hälsoval. Till Hjälpmedel LD beslutades om en budgetram på 53 940 tkr. 

I budgeten för Central förvaltning ingår krav på besparingar motsvarande 
7,3 mkr varav 3 mkr inom IT-enheten. För Hjälpmedel LD är sparkravet 2,7 
mkr. Anslaget för kollektivtrafik har utökats med 45 mkr till följd av ökade 
kostnader i samband med nytt avtal för trafiken from halvårsskiftet 2014. 
lnvesteringsbudgeten för central förvaltning uppgår till 42 mkr och för 
Hjälpmedel LD 3 mkr. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 12 A 
b) Driftbudgetramar per basenhet 2015. 

§13 Genomförandeplan av genomlysning av Hälso- och sjukvården 
Diarienummer LD15/00118 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Genomförandeplan för genomlysning av Hälso och sjukvården, enligt 

beslutsunderlaget, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade i november 2014, inom ramen för beslut om budget 
2015 och finansplan 2015-2018, att uppdra till landstingsstyrelsen att ta 
fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans utifrån finansplan och budget 
2015. Den viktigaste delen i åtgärdsplan är en omfattande genomlysning av 
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Hälso och sjukvården fyra divisioner, med mål att senast till fullmäktige i juni 
presentera en slutlig plan. I beslutsunderlaget beskrivs former och genom
förande av genomlysningen, med mål att det ska resultera i en struktur och 
förändringsplan för en hållbar och högkvalitativ hälso- och sjukvård i 
Dalarna, som i sin tur skall utgöra grund till beslut om budget- och verksam
hetsplan 2016-2018. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 13 A 
b) Protokollsutdrag, LF 2014-11-24-25 § 127. 
c) Utredningsplan genomlysning av hälso och sjukvården. 
d) Dialogplan genomlysning av hälso och sjukvården. 

§14 Genomförandeplan för administrativ översyn 
Diarienummer LD15/00119 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Genomförandeplan för administrativ översyn, enligt beslutsunderlaget, 

fastställs. 
2. Den administrativa översynen återrapporteras till landstingsstyrelsen 

2015-06-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingsstyrelsen gav 2014-11-10 § 101, i samband med fastställande av 
budget 2015, landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en genom
lysning av all administration i landstinget. 

Syftet med en ny administrativ översyn är att mot bakgrund av den tidigare 
genomförda administrativa översynen, åren 2010-2011, följa upp dess 
nyttoeffekter utgående från ett antal frågeställningar. 

översynen slutrapporteras till landstingsstyrelsen i juni 2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 14 A 
b) Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2014-11-10 § 101. 
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Den administrativa översynen ska återrapporteras till landstingsstyrelsen 
2015-06-Q.1_, då landstingsstyrelsen sammanträder enligt planen, inte 
2015-06-02 som det står i de utskickade handlingarna. 

§15 Förändringar i säkerhetsarbete och säkerhetsanordningar inom 
rättspsykiatrin i Säter 
Diarienummer LD15/00190 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Rättspsykiatriska kliniken indelas i två säkerhetsnivåer, en för särskilt 

vårdkrävande patienter (nivå 2) och en för lägre säkerhet (nivå 3). 
2. En allmän inpasseringskontroll till rättspsykiatriska kliniken i Säter 

införs. 
3. Kostnader för genomförandet av dessa beslut tas inom ramen för 

hälso- och sjukvårdens budget. 

Sammanfattning av ärendet 
Lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård 
ändrades den 1 oktober 2014, vilket ger vårdgivaren möjligheter att förbättra 
säkerheten vid inpassering till rättspsykiatriska kliniken och öka kontroll av 
patienternas användning av elektronisk utrustning. Förändringen ger även 
möjlighet att differentiera vården utifrån säkerhetsklassificering, med 
utveckling av vårdnivåer och vårdprocesser inom den rättspsykiatriska 
vården. De föreslagna förändringarna kräver en viss ombyggnation av 
portvakten, utökning av säkerhetspersonal och inköp av säker elektronisk 
utrustning till de patienter som är särskilt vårdkrävande. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 15 A 

§16 Landstinget Dalarnas miljöpris 
Diarienummer LD14/02881 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Ett årligt miljöpris instiftas i Landstinget Dalarna med start 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarnas miljöpris instiftas för att uppmuntra medarbetare att 
arbeta för en bättre miljö. Vinnarna utses av landstingets miljöråd och 
premieras i samband med Landstingsfullmäktiges sammanträde i juni. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 16 A 
b) Information till medarbetare om miljöpris. 

§17 Svar på revisorernas granskning av landstingets strategiska 
miljöarbete 
Diarienummer LD14/03667 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
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1. Yttrande enligt bilaga c) överlämnas till landstingets revisorer. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har granskat huruvida styrelsens övergripande 
strategiska styrning och ledning av Landstinget Dalarnas miljöarbete på 
mest effektivt sätt bidrar till att uppfylla såväl nationella som regionala och 
interna miljömål/uppdrag. Det konkreta miljöarbetet anses ha liten koppling 
till landstingsstyrelsens ledning och prioriteringar. 

För att landstingsstyrelsen ska ta en mer aktiv roll i den övergripande 
strategiska styrningen kommer ett antal förändringar genomföras under 
2015. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 17 A 
b) Revisionsrapport. 
c) Yttrande. 

§18 Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar 
Diarienummer LD14/03280 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Svar till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har under 2014 genomfört en granskning för att 
bedöma om anläggningsredovisningen är ändamålsenlig , om den interna 
kontrollen är tillräcklig och om avskrivningar av materiella anläggnings
tillgångar görs enligt RKR:s (Rådet för Kommunal Redovisning) 
rekommendationer. 
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Revisorerna rekommenderar landstinget att anpassa alla avskrivningar till 
RKR:s anvisningar om komponentavskrivning samt revidera gällande 
regelverk och säkerställa efterlevnaden för dessa. 

Fastighetsförvaltningen använder komponentavskrivning sedan flera år 
tillbaka. För övriga investeringar används inte differentierade avskrivnings
tider. Under 2015 kommer, som ett första led i införandet av komponent
avskrivning för övriga investeringar, att initieras en utredning om införande 
av komponentavskrivning inom MIT-enheten i enlighet med RKR:s 
regelverk. Direktiven för investeringar kommer därefter att anpassas och 
uppdateras. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 18 A 
b) Revisorernas granskningsrapport. Bilaga§ 18 B 
c) Svar till revisorerna. 

§19 Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av 
regelverket för meddelar och yttrandefrihet 
Diarienummer LD 14/03256 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Svar till revisorerna enligt bilaga c) godkänns. 
2. Landstingsdirektören ges i uppdrag att beakta revisorernas 

rekommendationer i granskningsrapporten, bilaga b). 
3. Landstingsdirektören återrapporterar vidtagna åtgärder till 

landstingsstyrelsen senast 2015-09-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har granskat landstingets tillämpning av regelverket 
för meddelar- och yttrandefrihet. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om de interna regelverken om meddelar- och yttrandefrihet är 
korrekt utformade utifrån det nationella regelverket och om regelverken 
efterlevs och är kända av landstingets medarbetare. 

Revisorerna anför att landstingets interna regelverk i allt väsentligt är 
korrekta men kan behöva utvecklas i vissa delar då kunskaperna om 
meddelar-och yttrandefrihet förefaller otillräckliga. Gällande regelsystem 
bedöms dock i huvudsak respekteras. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 19 A 
b) Granskningsrapporten. 
c) Svar till revisorerna. 
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§20 Svar på revisorernas uppföljningsgranskning av sjukgymnastiken 
inom primärvården 
Diarienummer LD14/02924 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Svar till revisorerna enligt bilaga d) godkänns 
2. Resultatet av fördjupad uppföljning av sjukgymnaster enligt Nationella 

taxan samt sjukgymnaster inom Hälsoval ska rapporteras till 
Landstingsstyrelsen 14 september 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
2011 genomförde landstingets revisorer en granskning av sjukgymnastiken 
inom primärvården i Landstinget Dalarna. Granskningen visade på brister i 
styrning, ledning, samordning och uppföljning. Landstingsstyrelsen fattade 
2012-05-28 beslut för att åtgärda bristerna. 2014 genomfördes en 
uppföljningsgranskning av sjukgymnastik inom primärvården . 

Uppföljningsgranskningen visar otillräcklig effekt av genomförda åtgärder. 
Revisorerna påpekar särskilt vikten av fördjupade kontrollaktiviteter för 
sjukgymnaster som verkar inom ramen för Nationella taxan samt att 
sjukgymnastik i landstingets egen regi saknar intern kontroll. 

Utifrån revisorernas uppföljning föreslås fördjupad granskning av 
sjukgymnaster inom Nationella taxan samt sjukgymnaster inom Hälsoval. 
Ansvarsfördelning behöver tydliggöras inom sjukgymnastik mellan 
primärvård och specialistvård. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag . Bilaga§ 20 A 
b) Granskning av sjukgymnastiken inom primärvården LD12/00640. 
c) Uppföljningsgranskning av sjukgymnastik inom primärvården 

LD14/02924. 
d) Svar till revisorerna. 
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§21 Återkoppling på revisorernas uppföljningsgranskning om åtgärder för 
att förhindra ekonomisk brottslighet 
Diarienummer LD14/02923 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Återkopplingen till revisorerna godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har genomfört en uppföljningsgranskning med syfte 
att bedöma om landstingsstyrelsen efter föregående granskning 2010 ökat 
säkerheten och höjt medvetenheten i organisationen avseende risken att 
utsättas för ekonomisk brottslighet. 

Landstinget arbetar regelbundet med att höja säkerheten inom alla 
områden. Utöver åtgärder som framkommer vid riskidentifiering planeras ett 
antal åtgärder att genomföras under 2015-2016. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 21 A 
b) Revisorernas uppföljningsgranskning. 

§22 Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att 
tillvarata positiva exempel 

Diarienummer LD14/03668 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Återkopplingen till revisorerna godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Landstingets revisorer har granskat landstingsstyrelsens hantering av 
uppdraget i landstingsplanen 2014 att tillvarata positiva exempel. Något 
svar krävs inte men landstingsstyrelsen väljer att återkoppla sina synpunkter 
till revisorerna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 22 A 
b) Revisorernas granskningsrapport. 
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§23 Svar på skrivelse från Lokal hälso- och sjukvårdsberedningen Norra 
Dalarna angående familjecentral Mora 
Diarienummer LD14/03568 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Beslutsunderlaget utgör landstingsstyrelsens svar till Hälso- och 

sjukvårdsberedningen för Norra Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsberedningen i Norra Dalarna har gjort en hemställan 
hos Landstingsstyrelsen om uppdrag att tillsammans med Mora Kommun 
fortsätta planeringen av en familjecentral i Mora. 

Landstingsstyrelsen ser positivt på planeringen av en familjecentral i Mora 
under förutsättning att verksamheten ryms i budget och att kommunen ingår 
med de verksamheter som krävs för en familjecentral. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 23 A 
b) Protokollsutdrag, Lokal hälso- och sjukvårdsberedning Norra Dalarna 

2014-10-09 § 54. 

§24 Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancer 
Diarienummer LD14/03577 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Uppdragsbeskrivningen enligt bilaga c) fastställs. 
2. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvården ges i uppdrag att 

verkställa intentionerna i uppdragsbeskrivning enligt bilaga c). 
3. 3 miljoner kronor avsätts från statsbidrag, nationell satsning för 

utveckling av cancersjukvården, till förstärkning av cancervården inom 
de i uppdragsbeskrivningen prioriterade områdena. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen antog vid sammanträde 
2014-10-17 en politisk viljeinriktning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 
ändtarmscancervården baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården 2014. 
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Utifrån denna viljeinriktning behövs en uppdragsbeskrivning med 
prioriterade uppdrag och insatser för berörda verksamheter inom hälso- och 
sjukvården i Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 24 A 
b) Protokoll från beredningsgruppen för kunskapsstyrning daterat 

2014-11-04. 
c) Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarms

cancervård. 

§25 Regional cancerplan 2014-2015 
Diarienummer LD15/00108 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. Regional cancerplan 2014-2015 för Uppsala-Örebroregionen, enligt 

bilaga c), antas. 
2. Förvaltningschefen för hälso- och sjukvård ges i uppdrag att utarbeta 

en lokal handlingsplan för Landstinget Dalarna. Handlingsplanen 
redovisas för landstingsstyrelsen senast hösten 2015. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansnämnden för Uppsala-örebroregionen beslutade 2014-10-17 
att ställa sig bakom RCC Uppsala Örebros Cancerplan 2014-2015 för 
Uppsala-Örebroregionen, och rekommenderar landstingen att anta den. 
Planen innebär ett förändrat synsätt på hur hälso- och sjukvården bör 
bedrivas för att cancervården ska optimeras ur ett patientperspektiv. 
Cancerplanen föreslås konkretiseras i en lokal handlingsplan för 
Landstinget Dalarna. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 25 A 
b) Protokoll från beredningsgruppen för kunskapsstyrning 2014-12-03. 

Bilaga§ 25 B 
c) Regional cancerplan 2014-2015. 
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§26 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets 
handikapporganisationer 2015 
Diarienummer LD14/01804 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
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1. 1 133 OOOkr fördelas till handikapporganisationer i länet enligt 
länshandikapprådets förslag i bilaga b). 

Sammanfattning av ärendet 
Bidrag söks varje år av handikapporganisationer och i år har 40 föreningar 
och organisationer sökt bidrag. Handikappföreningar/organisationer ska för 
att få bidrag vara anslutna till en riksorganisation som får statligt bidrag samt 
ha verksamhet i flertalet av Dalarnas kommuner. 

Till de handikappföreningar som sökt bidrag föreslår länshandikapprådet 
administrations- och verksamhetsbidrag enligt förslag i bilaga b) . 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 26 A 
b) Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2015. 

§27 Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och 
ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2015 

Diarienummer LD14/01804 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 
1. 1 019 OOOkr fördelas till idrotts- och ungdomsorganisationer inom 

handikapprörelsen enligt bilaga b) . 

Sammanfattning av ärendet 
Bidrag beviljas till en idrottsorganisation inom handikapprörelsen. 
Dalarnas Handikappförbund (DHIF) har sökt bidrag för arbetet med att 
utveckla och göra idrottsaktiviteter tillgängliga samt stödja föreningar så att 
fler personer med funktionsnedsättning bl ir aktiva idrottsutövare. 

För driften av Liljans Herrgård söker DHIF bidrag . Gården används som 
tränings- och rekreationsanläggning samt kursgård för personer med 
funktionsnedsättning . 

Ingen ungdomsorganisation har sökt bidrag för 2015. 
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I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 27 A 
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b) Förslag till fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdoms
organisationer inom Handikapprörelsen 2015. 

§28 Verksamhetsplan 2015 för Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD15/00174 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta 
1. Verksamhetsplan 2015 - 2018 för Hjälpmedel Landstinget Dalarna, 

enligt bilaga b), fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen för Hjälpmedel Landstinget Dalarna utgår från 
föregående års plan samt det uppdrag som finns i Landstingsplanen. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
a)Beslutsunderlag. Bilaga § 28 A 
b )Verksamhetsplan. 
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