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> Åtgärder för att förebygga hot och våld i 
hälso- och sjukvården 

> Vattenförsörjningen vid landstingets 
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> Landstingsstyrelsens uppsiktplikt och 
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> Årliga granskningar av delårsrapport, 
årsbokslut samt intern kontroll 

> Landstingsstyrelsens centralisering av 
landstingets administrativa 
stödfunktioner 

> Projektverksamhet i hälso- och 
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> Ändamålsenlighet och kvalitet i 
kvinnosjukvården 

> Ändamålsenlighet och effektivitet i 
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> Ändamålsenlighet och effektivitet i 
tandvårdens åtgärder för att uppnå 
ekonomiska balans 
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> Samverkansgranskning i sjukvårds
regionen kring gemensam verksamhet 

> Samverkansgranskning med Region 
Dalarnas revisorer kring förutsättningar 
för personalrekrytering 

> Fördjupningsgranskningar inom 
redovisningsrevisionen 

Förstudie av finansiella aspekter I samband 
med övertagandet av kollektivtrafiken 

• Fakturakontroll vid högspecialiserad vård 
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);;>- Studiebesök i verksamheten mm 
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Fråga till 
landstingsstyrelsens ordförande 

ANGÅENDE REVISION AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 
I september 2017 ställde jag i landstingsfullmäktige en interpellation 
angående revision av kollektivtrafiken till landstingsstyrelens ordförande. 
Frågan jag ställde var om han var beredd att genomföra en extern 
revision av kollektivtrafiken för att inventera och värdera den verksamhet 
som landstinget skulle ta över 2018. Syfte var bland annat att säkerställa 
att inga ekonomiska överraskningar skulle komma fram efter över
tagandet och att rätt åtgärder sätts in för att ekonomi och verksamhet ska 
vara i balans. 

I ordförandes svar daterat 2017-09-25 framgår det att ni inte var beredd 
att genomföra en extern revision inför landstingets övertagande av 
kollektivtrafiken. Ordförande understryker i sitt svar "att revision av 
kollektivtrafikansvaret genomförts årligen, både utifrån myndighets
utövande på Region Dalarna och det verksamhetsmässiga ansvaret via 
Dalatrafik, och utan att väsentliga brister har konstaterats." 

Nu, fem månader efter att ordförande lämnade sitt svar så har det 
framkommit att ordförande genom ett delegeringsbeslut har upphandlat 
en extern granskning och företagsvärdering av Dalatrafik AB med 
dotterföretag. 

Mot bakgrund av detta frägar jag därför: 

Har det under de senaste fem månaderna framkommit några väsentliga 
brister i Dalatrafik AB som har lett till att ordförande har omprövat sitt 
tidigare ställningstagande? 

Göte Persson (C) 
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Interpellation till 
landstingsstyrelsens ordf(jrande 

~r~a lf 8 YFT 

-~ Centerpartiet 

GÅR SATSNINGARNA PÅ FÖRLOSSNINGSVÅRDEN 
TILL MER PERSONAL? 
Sveriges Kvinnolobby har granskat hur regeringens budgetsatsningar på 
förlossningsvården används och sett att medel inte går till att anställa den 
personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor allt fler gravida och 
födande kvinnor att ta hand om, samtidigt som antalet förlossningsplatser och 
tiden kvinnor får stanna på BB sjunker . 

Under året har den ansträngda förlossningsvården stått i centrum för 
samhällsdebatten. Kvinnor protesterar mot att de inte får plats eller tillräckligt 
stöd under förlossningen och barnmorskor vittnar om en ohållbar arbetssituation. 
För att möta krisen avsätter regeringen ytterligare en miljard kronor under 2018. 
Men Sveriges Kvinnolobbys granskning visar att landstingen ofta använder 
medlen till andra saker än bemanning. 

Sveriges Kvinnolobbys granskning tyder på att bristen på barnmorskor och 
förlossningsplatser påverkar tiden kvinnor får stanna på BB, som nu är lägst i 
hela EU. Det leder också till att allt för många kvinnor drabbas av bristningar, 
komplikationer och psykisk ohälsa som sku lle kunna undvikas. 

Mot bakgrund av detta önskas svar pä följande frägor: 
1. I vilken utsträckning går de extra medlen från regeringen till att anställa den 

personal som behövs? 

2. Till vad används den del som inte går till att anställa personal och vi lken nytta 
har det inneburit? 

Avesta 2017-12- 17 

~R 
Gunilla Berglund (C) 
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Interpellation till 
landstingsstyrelseos ordförande 

Brl0a !f 8 lj g 

-~ Cente:rpart1et 

HUR VISAR LANDSTINGET SIN PERSONAL EN 
TYDLIG VÄG FÖR ATT STOPPA SEXUELLA 
KRÄNKNINGAR? 
$~-~Uellä. traka.$_s!=lrie.r ~r fw.l,lst~ndigt. oaq:;~ptå belt. och :·en os.und kultur på 
åröetspl,atsen skq :r~·nt~ras o'rrie_tj.elbart. 8'.exu·e11a tr~kasserier och anc'.fra·'Törri1er 
av-krä11kar1de bete.end~n får inte:forekomnia ·på i:lr"betsplatsen ö,ch där hi:jr 
arbe~s,givareri ett st9rt ansvar. 

Nu under hösten så har tusentals vittnesmål om sexuella kränkningar genom 
#Metoo visat på den stora utsatthet som finns i dagens samhälle hos i synnerhet 
kvinnor. #MeToo har skapat en debatt och diskussion som vi inom Centerpartiet 
tycker är både viktig 0<;:h nödvändig. Skådespelare, journalister, jurister; 
byggbranschen och vi från politiken med flera har öppet delat med sig av 
berättelser från verkligheten för att lyfta upp det tabubelagda och få till en 
förändring. Inom hälso:. och sjukvården finns det flera upprop både bland 
personal och patienter, bland annat #nustickerdettill, #utantystnadsplikt och 
#v~rdensomsvek. Vi utesluter inte att det kommer att komma fler vittnesmål, nu 
lyfts frågan fram i ljuset! · 

~,hligt ,~n :µ_ridBf:$ö°knirig som' ka.rri~ rl~,~~re.'~ $~ · fJJQrt så. h,cir 40 procent av de 
kvinnliga läkarna blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp i 
sitt yrke som läkare eller som läkarstudent. 54 procent har utsatts av en patient 
och 50 procent har utsatts av en chef eller överordnad kollega/anställd. 

För att vi inom Landstinget Dalarna ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare och 
en trygg arbetsplats så behöver vi visa på kraft och åtgärder när det gäller 
sexuella trakasserier. Landstinget behöver visa vår personal att vi inte accepterar 
sexuella kränkningar från varken patienter, chefer eller kollegor och att vi 
behöver visa på att det finns hjälp att få om en händelse uppstår. För att känna 
trygghet på arbetsplatsen och kunna berätta om en händelse är det viktigt att 
det finns en extern aktör att kunna prata förtroligt med. En sådan part kan vara 
företagshälsovården. 

Mot bakgrund av detta önskas svar pil följande frägor: 
1. Hur visar Landstinget Dalarna att de har nolltolerans mot sexuella 

kränkningar? 



o' ,. . 
.. 

I ,,. 
Centerpartiet 

2. Hur arbetar Landstinget Dalarna för att tydligt beskriva var man som anställd 
inom Landstinget Dalarna vänder sig vid sexuella trakasserier och att det är 
lätt tillgängligt? 

3. Finns det tydliga rutiner om hur man ska agera vid kränkande särbehandling? 
Finns dessa rutiner i så fall både på individnivå och på organisationsnivå? 

Sollerön 2017-12-27 . 
0 1 f I , ~ ir 

)/Vl/W>.> 'IVVLct rf5Ji 01M/:J 
Christina Bräms (C) 



Interpellation till ordförande i Hälso-och Sjukvårdsnämnden 

Vaccination mot Pneumokocker till de som är över 65 år och som är 

bedömda av läkare. Och som befinner sig i riskzonen för 

blodförgiftning samt lunginflammation 

Smittan drabbar ofta individer som nyligen ätit antibiotika eftersom 

pneumokocker är penicillin resistenta .Smittspridning är ofta vanligas 

i förskolor och på orter med hög antibiotika förbrukning bland 

småbarn. 

Därför bör de som befinner sig i riskzonen rekommenderas att 

vaccinera sig. Bedömningen sker genom läkarbesök. 

En vaccination i vårt län kostar 445:-

När man ser över landet så har vissa län/Regioner gratis vaccination. 

Som till exempel Gävleborg,Uppland,Stockholm,Gotland,Småland och 

Skåne övriga län har avgift. 

Det verkar vara skattekronan som avgör betala eller gratis. 

Jag vill att landstinget Dalarna utreder om det finns möjlighet att 

verka för att vaccinationen blir gratis för de som ligger i farozonen ! 
U\ f\JDSTINGET DALARhlA 

Sundborn 2018-01-08 
·7~~ 
Kjell GustaYsson/opolitisk 
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Interpellation 

Halkbekämpning i hemmet är en viktig fråga i det förebyggande arbetet med äldre. 
Naturligtvis är detta även en viktig fråga utomhus. 

För att förstå kostnaderna av att inte bedriva förebyggande arbete med halkbekämpning 
utomhus vill jag veta hur många är halkolyckorna där Landstinget Dalarna får ta hand om 
skadorna och vad de kostar att behandla. 

Min frågor blir därför: 

Hur många halkolyckor inträffade under senare delen av året? 

Vad kostar tex ett arm- och benbrott att behandla? 

Katarina Gustavsson (KD) 
Falun 180109 
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Interpellation 

I Dagens Medicin och i Dalarnas tidningar kan jag läsa att landstinget Dalarna anser 
att andra statliga myndigheter inte ska rekrytera läkare från vårt landsting. 

Står landstingsstyrelsens ordförande bakom skrivelsen? Jag får dock det intrycket då 
det framgår att chefstjänstemannen, som är skribent, enligt skrivelsen är "ansvarig för 
vården i balarna". 

I ett brev till bland annat socialminister Annika Strandhäll (S) och infrastrukturminister 
Tomas Eneroth (S), anser skribenten att myndigheterna "slösar al/as våra 
skattepengar till att köpa personal från vården, från pa,tienterna till kontorsstolarna 
och till närmast fantasilöner'. Faktum är att lönen inte ökade nämnvärt. 

Vi har en fri arbetsmarknad i Sverige där ingen ska vara livegen. Har dessa läkare en 
önskan att gå från landstinget Dalarna så är det deras fulla rätt. Problemet är att 
landstinget inte själva kan locka dessa att stanna kvar i landstingets regi. Varför 
klarar inte landstinget av att rekrytera exempelvis sjuksköterskor? Vilka ska ha sänkt 
lön för att hjälpa landstinget Dalarna på traven i den frågan? 

Sedan förväntar vi oss att vi i fortsättningen ska slippa nyttja regeringens diarium, för 
att hämta handlingar som har sitt ursprung i Landstinget Dalarna. Det ska inte vara 
avgörande om den politiska oppositionen frågar efter handlingar och som först 
därefter diarieförs. · 

Därför frågar jag landstingsstyrelsens ordförande: 

- Var den politiska ledningen informerad och står ledningen bakom innehållet i 
skrivelsen? 

r-.. - Är det lämpligt att landstingets chefer tillskriver regeringen och ger intrycket av 
att det är Landstinget Dalarnas uppfattning? 

- Vilka åtgärder tänker landstingets ordförande vidta för att utgående handlingar 
diarieförs enligt gällande rutiner? 
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Liberalerna 

INTERPELLATION 

Uppföljning av Hästbergs nedläggning 

Hästbergs specialpedagogiska enhet i Falun erbjöd under många år specialpedagogik och 
inteilsiva ha:bilitetingsåtgärder till barn 0-7 år med fletft~nktionsnedsätt,ning och/eller 
hörselnedsättning eller dov het. Fr om hösten 2015 avvecklades landstingets 
specialpedagogiska enhet på Hästberg, Falun. Hästberg tillgodosåg behovet hos en specifik 
barngrupp med omfattande svårigheter som annars har haft mycket svåit att delta vid 
ordinarie förskoleverksamhet i kommunerna. 

En skola med full funktionsrätt är avgöraride för att barn och unga ska kunna utvecklas och nå 
full delaktighet i samhället. När Hästbergs specialpedagogiska r;:nhet la.de.s ner befarades att 
i11ånga barn sktille stanna hemma istället för att gå till den skola söm k01imi:unema har haft 
möjligheter att hanvisa till. 

I dag är det vanligt att många elever med funktionsnedsättning tvingas att stanna hemma från 
skolan när stödet och lärmiljön .inte ftmgerar. Hela familjen påverkas på ett avgörande sätt. 
Ohälsan är ofta högre hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ett resultat av att inte 
helier stödet till farililjen fungerar. 

Nät beslutet togs skuile elevhälsans rektorer samt Habiliteringen följa upp så att de:Ssa barns 
särskilt specialpedagogiska behov skulle tillgodoses i länet. 

Hur har uppföljningen genomfö1'ts efter det att Hästberg lades ner? 

Vilka är slutsatserna av uppföljningen? 

Har Hästb+ verksamhet ernatts av fullgod verksamhet för dert här kategorin av barn för alla 
bl1111 med de s~r~~cilda b.ehovet i hela länet? 

..---· 
1 -

~o Brännsu;öm (L) 
) 

Oppositionsråd, Liberalerna 



~/4ga !f696 
Landstinget Dalarna LD18/00566 

Till Gunnar Barke 

Interpellation: SMS-livräddare 

Under 2013 inkom en motion till landstinget ang. SMS-livräddare. 

Detta är en form av tjänst där man kan larma personer via sms som har HLR-utbildning, att det finns 

ett hjärtstopp i deras närhet. 

I Sverige har andelen av patienter som erhållit någon form av HLR före ambulansens ankomst 

succesivt ökat från ca 30 % år 1992 till ca 70 % år 2015. Mediantiden från hjärtstopp till 

påbörjad HLR har under samma period sjunkit från 10 minuter till 2-3minuter i Sverige. Under 

samma tidsperiod ökade andelen HLR-insatser utanför av lekmän från 65 % till 86 % och 

mediantiden mellan ambulans/arm och ankomst till patienten ökade från 6 till 10 minuter. 

(källa: Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddningen) 

Tiden har gått och 16 januari 2017 yttrade sig medicinska rådet här i Dalarna: 

"Att värdet av tidigt insatt HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus i kombination med evidens förökad 

andel tidigt insatt HLR genom införande av sms-livräddartjänst indirekt kan indikera att sms

livräddartjänst skulle kunna ha en gynnsam effekt på överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus" 

Medicinska råder rekommenderade följande: 

"Att ärendet i Dalarnas län mot bakgrund av tillgängliga evidens samt att frågan om införandet av 

sms-livräddartjänst är angelägen - behandlas och utreds ytterligare a en särskilt tillsatt arbetsgrupp" 

Frågorna är: 

Vad har gruppen kommit fram till? 

När tänker landstinget Dalarna starta sms-livräddartjänst? 



IJ1 la~a Ll t1 ~ H 
Landstinget Dalarna LD18/00578 

INTERPELLATION 

Vad beror uteblivna betalningar av avgifter på? 

I media kan vi läsa om uteblivna betalningar av avgifter till landstingen. Förmågan att inte 
kunna betala kan handla om vissa grupper som har det mycket svårt ekonomiskt. 

Fram till 1980 minskade inkomstskillnaderna i Sverige men sedan dess har ojämlikheten ökat 
stort. Dessutom har ekonomiskt ojämlikhet visat sig påverka sammanhållningen i samhället, 
demokratin och hälsan. 

Speciellt utsatta grupper är utrikesfödda, ensamstående, personer med otrygga 
anställningar, ofrivilliga deltidsarbetare. Deltidsarbete är dessutom inte jämt fördelat mellan 
olika grupper i befolkningen. Arbetare är i högre grad deltidsanställda än tjänstemän och 
kvinnor är i högre grad deltidsanställda än män. Konsekvenserna blir kännbara på olika sätt. 

Vad gäller de uteblivna avgifterna till landstinget borde vi identifiera vilka grupper det 
handlar om som inte betalar. Därför undrar jag: 

1. Vet Landstinget Dalarna vilka/vilken grupp av människor som inte betalar sina 
avgifter? 

2. Diskuteras detta i samverkansberedningarna med kommunerna och landstinget? 

Falun 18-02-05 

Katarina Gustavsson 
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Interpellation till 
landstingsstyrelsens ordförande 

LANDSTINGET BEGRÄNSAR DALFOLKETS 
MÖJLIGHET ATT STUDERA PÅ DISTANS 
Dalarna är en av fyra landsting/regioner som valt att inte följa riksdagens, 
folkbildningsrådets och SKLs rekommendationer och intentioner om bidrag 
till folkbildningen. 

För snart åtta år sedan beslutade skolnämnden i landstinget Dalarna om 
att bidrag till distansundervisning för folkhögskolor endast ges för den tid 
den studerande finns i fysiskt möte på anordnarskolan. Sedan dess har 
tekniken och metoder förfinas och utvecklats. Exempel på det är 
Högskolan Dalarnas stora utbud av distansutbildningar. Landstingets regel 
känns i dagens IT-samhälle väldigt föråldrad. Dessutom motsäger sig 
regeln nämndens eget beslut om att följa SKL:s rekommendationer för 
interkommunal ersättning. 

Många folkhögskolor är ensamma i sitt slag vad gäller till exempel profil. 
Folkhögskolorna i Sverige har tillsammans en bredd i utbildnings
möjligheter som inget län ensamt kan erbjuda. Det ligger i lahd$tingets 
intresse att länets innevånare får välja ur det samlade utbudet. ·· 

Dalarna är en region med låg utbildningsnivå. Folkhögskolorna 
distansutbildningar blir då en viktig faktor för att höja utbildningsnivån. 

I Dalastrategin slår man bland annat fast att det är viktigt att dalfolket ska 
ges möjligheter till distansutbildning. Det som nu händer är att 
folkhögskolor väljer att anta andra elever från andra län före elever som 
är skrivna i Dalarna och indirekt uppmanar eleverna att flytta från Dalarna 
och skriva sig i andra landsting/regioner. I förlängningen kah detta 
innebära att invånarna flyttar från Dalarna för att kunna gå en utbildning 
på en specifik folkhögskola. 

Centerpartiet har alltid tyckt att det viktigt att det är lätt för dalfolket att 
utbilda sig både I länet och på distans. 

Mot bakgrund av detta frägar jag därför: 
Är landstingsstyrelsens ordförande bered att medverka till att denna regel 
slopas till nästa ansökningsperiod? 

}.9r/;o __ s __ 
Göte Persson (C) 
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Interpellation till 
landstingsstyrelsens ordförande 
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Centerpartiet 

AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK FÖR UNGA? 
Under valrörelsen 2014 var ett av socialdemokraternas stora vallöfte i Dalarna 
UNG+BUSS=FRIHET. "I vårt Dalarna ska alla upp till 20 år kunna resa 
avgiftsfritt med buss i länet. Genomförs senast 2017" deklarerade partiet i 
kampanjer, program, debatter och genom bussreklam. Trots att S och V under 
de tre senaste åren haft egen majoritet i Dalatrafiksstyrelse där taxorna för 
busstrafiken fastställs, så har detta vallöftet ännu inte införlivats 

, ' 

UNG+,B:US,S=:FRl·H&f 
:.t~~(LA ·.UPP . .TILL ;20 .ÅR Sf<Ä· RFESA FR1T'f'MEO.,l:>.ACA'f.RÅFIKSi.BU,SSAR 
·~NK~RE N~~o:R:iiC;; ;~ oi.3-:~ .. s-itiP. 1~R;.<>.:t:.i-1FRit1 r,? · FRAN7017 · · · ·· 

Biid. Från S och SSU kampanj april 2014 

I riksdagens höstbudget 2107 drev vänsterpartiet igenom en satsning på 350 
miljoner kronor för att alla elever i högstadiet och gymnasiet få gratis kollektiv
trafik på sommarlov och på andra skollov under åren 2018 till och med 2b20. 

Både S och V verkar vilja genomföra någon form av fri kollektivtrafik för 
ungdomar i Dalarna. Samtidigt genomför landstinget en fem procentig höjning av 
priset på enkelbiljeter för barn och ungdom. Denna taxihöjning är i flera fall 
högre än .den höjning som andra resenärsgrupper får. 

Mot bakgrund av detta fr~gar jag därför: 

1. Kommer alla upp till 20 att få åka fritt på Dalatrafiksbussar under 2018? 

2. Kommer att alla elever i Dalarna få gratis kollektivtrafik på sommarlovet och 

på andra skollov under åren 2018 till och med 2020? 

3. Finns det någon logik i att först höja taxan för ungdomar för att sedan göra 

busstrafiken avgiftsfri för ungdomar? 

Göte Persson (C) 



Voteringslista nr. 1 
upprättad vid Landstingsfullmäktige Dalarna sammanträde den 26 februari 2018 
R'ktl" . f" k . I t . L d t' t D I I in er or par ennqsp a ser 1 an s 1nqe a arna 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare 

1 Mikael Rosen (M) Alla Vanja Ottevall 
2 Christer Carlsson (M) Alla 
3 Kjell Gustafsson -(-) Alla 
4 Gunilla Franklin (M) Alla 
5 Agneta Ängsås (C) Alla 
6 Göte Persson (C) Alla 
7 Svante Parsjö Tegner (L) Alla Åsa Nilser 
8 Katarina Gustavsson (KO) Alla 
9 Inga-Britt Kronnäs (S) Alla 
10 Kjell Persson (S) Alla 
11 Suzanne Lazar (S) Alla 
12 Per Helin (S) Alla 
13 Tina Fagerström (S) Alla Leif Berglund 
14 Maja Gilbert Westholm (V) Alla 
15 Daniel Svedin (MP) Alla Jonas Asenius 
16 Madelene Westin (-) Alla 
17 Johnny Larsson (DSf} Alla Gösta Sarholm 
18 Anna Granlund (M) Alla 
19 Pär Sixtensson (M) Alla Anders Bringborn 
20 Ulrik Bergman (M) Alla 
21 Lena Reyier (C) Alla 
22 Kristina Svensson (S) Alla Lars Halvarsson 
23 Bengt Lindström (S) Alla 
24 Camilla Andersson (S) Al la Fresia Lobos 
25 Per Morelius (S) Alla 
26 Bertil Ström (S) Alla 
27 Maud Nordfeldt Holmqvist (V) Alla 
28 Mursal Isa (MP) Alla 
29 Stefan Andersson (SO) Alla 
30 Knut Scherman (SO) Alla 
31 Ulf Berg (M) Alla 
32 Britt-Inger Remning (M) Alla 
33 Gunilla Berglund (C) Alla 
34 Owe Ahlinder (C) Alla 

35 Bo Brännström (L) Alla 
36 Per-Inge Nyberg (S) Alla Majsan Willen 

37 Agneta Andreasson-Bäck (S) Alla 
38 Sören Aspgren (S) Alla 
39 Li lian Palm (S) Alla 

40 Jan Slagenmark (S) Alla Kajsa-Lena Fagerström 

41 Ann-Britt Grlinewald (S) Alla 
42 Kenneth Petersson (V) Alla 

43 Jenny Nordahl (SO) Alla 
44 Anna Hagwall (-) Alla Ann-Katrin Krainer 

45 Björn Hammarskjöld (DS}> Alla 
46 Håkan Frank (M) " Alla 
47 Håkan Berggren (M) Alla 

48 Hans Gleimar (""' Alla Christina Brunell 

49 Göran Engström (C) Alla 
50 Elin Noren (S) Alla 
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Transport: 28 21 0 1 0 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv K 
51 Ivan Eriksson (S) Alla X 
52 Anna-Lena Andersson (S) Alla X 
53 lngmar Hellström (S) Alla X 
54 Cecilia Persson Ronsten (V) Alla Malts Hammarqvist X 
55 Kerstin Lundh (MP) Alla X 
56 Benny Rosengren (SO) Alla X 
57 Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Alla X 
58 Kerstin Marits (M) Alla X 
59 Stefan J Eriksson (M) Alla Asa Björklund X 
60 Annika Simm-Eriksson (C) Alla X 
61 Pär Kindlund (C) Alla X 
62 Eva Jonasson (L) Alla X 
63 Torsten Larsson (KO) Alla X 
64 Britt-Marie Essell (S) Alla X 
65 Liv Lunde Andersson (S) Alla Eva De Marothy X 
66 Patrik Andersson (S) Alla Kent Dahlquist X 
67 Irene Hornman (S) Alla Jörgen Noren X 
68 Nall Lars-Göran Andersson (S) Alla X 
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla X 
70 Anneli Qvicker (MP) Alla X 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla X 
72 Lisbeth Mörk-Amnelius (osp Alla X 
73 Gunilla Spjotgard (M) J Alla X 
74 Christina Bröms (C) Alla X 
75 Maria Eriksson (C) Alla Torbjörn Ulriksen X 
76 Birgitta Sacredeus (KO) Alla X 
77 Gunnar Barke (S) Alla X 
78 Bigitta Sahlberg (S) Alla Mari Rustad X 
79 Maria Tapper (S) Alla X 
80 Per Göransson (S) Alla X 
81 Kajsa Fredholm (V) Alla X 
82 Roger Carlsson (SO) , Alla X 
83 Ingvar Nille Niilimaa (DSfj Alla X 

I 

SUMMA: 49 32 0 2 0 



Voteringslista nr. 2 
upprättad vid Landstingsfullmäktige Dalarna 

sammanträde den 26 februari 2018 klockan 17:04:39. 
19 Svar på motion från Aqneta Ånqsås (C) och Lena Reyier (C) : Inför förmånscykel för landstingsans 

Po Ledamöter Rart i Kret Ersättare ila Nej Avst Frånv 
1 Mikael Rosen (M) Alla Vanja Ottevall X 
2 Christer Carlsson (M) Alla X 
3 Kjell Gustafsson -(-) Alla X 
4 Gunilla Franklin (M) Alla X 
5 Agneta Angsås (C) Alla X 
6 Göte Persson (C) Alla X 
7 Svante Parsjö Tegner (L) Alla Asa Nilser X 
8 Katarina Gustavsson (KO) Alla X 
9 Inga-Britt Kronnäs (S) Alla X 
10 Kjell Persson (S) Alla X 
11 Suzanne Lazar (S) Alla X 
12 Per Helin (S) Alla X 
13 Tina Fagerström (S) Alla Leif Berglund X 
14 Maja Gilbert Westholm (V) Alla X 
15 Daniel Svedin (MP) Alla Jonas Asenius X 
16 Madelene Westin (-) Alla X 
17 Johnny Larsson (DSPJ Alla Gösta Sarholm X 
18 Anna Granlund (M), Alla X 
19 Pär Sixtensson (M) Alla Anders Bringborn X 
20 Ulrik Bergman (M) Alla X 
21 Lena Revier (C) Alla X 
22 Kristina Svensson (S) Alla Lars Halvarsson X 
23 Bengt Lindström (S) Alla X 
24 Camilla Andersson (S) Alla Fresia Lobos X 
25 Per Morelius (S) Alla X 
26 Bertil Ström (S) Alla X 
27 Maud Nordfeldt Holmqvist (V) Alla X 
28 Mursal Isa (MP) Alla X 
29 Stefan Andersson (SO) Alla X 
30 Knut Scherman (SD) Alla X 
31 Ulf Berg (M) Alla X 
32 Britt-Inger Remning (M) Alla X 
33 Gunilla Berglund (C) Alla X 
34 Owe Ahlinder (C) Alla X 
35 Bo Brännström (L) Alla X 
36 Per-Inge Nyberg (S) Alla Majsan Willen X 
37 Agneta Andreasson-Bäck (S) Alla X 
38 Sören Aspgren (S) Alla X 
39 Lilian Palm (S) Alla X 
40 Jan Slagenmark (S) Alla Kajsa-Lena Fagerström X 
41 Ann-Britt Grunewald (S) Alla X 
42 Kenneth Petersson (V) Alla X 
43 Jenny Nordahl (SO) Alla X 
44 Anna Hagwall (-) Alla Ann-Katrin Krainer X 
45 Björn Hammarskjöld (DSP1 Alla X 
46 Håkan Frank (M) V Alla X 
47 Håkan Berggren (M) Alla X 
48 Hans Gleimar ~ Alla Christina Brunell X 
49 Göran Engström (C) Alla X 
50 Elin Noren (S) Alla X 

Transport: 28 21 0 1 

tällda 



Transport: 28 21 0 1 0 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv K 

51 Ivan Eriksson (S) Alla X 
52 Anna-Lena Andersson (S) Alla X 
53 lngmar Hellström (S) Alla X 
54 Cecil ia Persson Ronsten (V) Alla Malts Hammarqvist X 
55 Kerstin Lundh (MP) Alla X 
56 Benny Rosengren (SD) Alla X 
57 Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Alla X 
58 Kerstin Marits (M) Alla X 
59 Stefan J Eriksson (M) Alla Asa Björklund X 
60 Annika Simm-Eriksson (C) Alla X 
61 Pär Kindlund (C) Alla X 
62 Eva Jonasson (L) Alla X 
63 Torsten Larsson (KD) Alla X 
64 Britt-Marie Essell (S) Alla X 
65 Liv Lunde Andersson (S) Alla Eva De Marothy X 
66 Patrik Andersson (S) Alla Kent Dahlquist X 
67 Irene Hornman (S) Alla Jörgen Noren X 
68 Nall Lars-Göran Andersson (S) Alla X 
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla X 
70 Anneli Qvicker (MP) Alla X 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla X 
72 Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP/ Alla X 
73 Gunilla Spjotgard (M) Alla X 
74 Christina Bröms (C) Alla X 
75 Maria Eriksson (C) Alla Torbjörn Ulriksen X 
76 Birgitta Sacredeus (KD) Alla X 
77 Gunnar Barke (S) Alla X 
78 Bigitta Sahlberg (S) Alla Mari Rustad X 
79 Maria Tapper (S) Alla X 
80 Per Göransson (S) Alla X 
81 Kajsa Fredholm (V) Alla X 
82 Roger Carlsson (SD), Alla X 
83 Ingvar Nille Niilimaa (DSf Alla X 

SUMMA: 49 32 0 2 0 



Voteringslista nr. 3 
upprättad vid Landstingsfullmäktige Dalarna 

sammanträde den 26 februari 2018 klockan 17:49:07. 

22 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Hyrläkare inget hållbart system - varken för patient eller 
ekonomi! 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

1 Mikael Rosen (M) Alla Vanja Ottevall X 
2 Christer Carlsson (M) Alla X 
3 Kjell Gustafsson -(-) Alla X 
4 Gunilla Franklin (M) Alla X 
5 Agneta Ängsås (C) Alla X 
6 Göte Persson (C) Alla X 
7 Svante Parsjö Tegner (L) Alla Asa Nilser X 
8 Katarina Gustavsson (KD) Alla X 
9 Inga-Britt Kronnäs (S) Alla X 
10 Kjell Persson (S) Alla X 
11 Suzanne Lazar (S) Alla X 
12 Per Helin (S) Alla X 
13 Tina Fagerström (S) Alla Leif Berglund X 
14 Maja Gilbert Westholm (V) Alla X 
15 Daniel Svedin (MP) Alla Jonas Asenius X 
16 Madelene Westin (-) Alla X 
17 Johnny Larsson (DS Alla Gösta Sarholm X 
18 Anna Granlund (M) Alla X 
19 Pär Sixtensson (M) Alla Anders Bringborn X 
20 Ulrik Bergman (M) Alla X 
21 Lena Reyier (C) Alla X 
22 Kristina Svensson (S) Alla Lars Halvarsson X 
23 Bengt Lindström (S) Alla X 
24 Camilla Andersson (S) Alla Fresia Lobos X 
25 Per Morelius (S) Alla X 
26 Bertil Ström (S) Alla X 
27 Maud Nordfeldt Holmqvist (V) Alla X 
28 Mursal Isa (MP) Alla X 
29 Stefan Andersson (SD) Alla X 
30 Knut Scherman (SD) Alla X 
31 Ulf Berg (M) Alla X 
32 Britt-Inger Remning (M) Alla X 
33 Gunilla Berglund (C) Alla X 
34 Owe Ahlinder (C) Alla X 
35 Bo Brännström (L) Alla X 
36 Per-Inge Nyberg (S) Alla Majsan Willen X 
37 Agneta Andreasson-Bäck (S) Alla X 
38 Sören Aspgren (S) Alla X 
39 Lilian Palm (S) Alla X 
40 Jan Slagenmark (S) Alla Kajsa-Lena Fagerström X 
41 Ann-Britt Griinewald (S) Alla X 
42 Kenneth Petersson (V) Alla X 
43 Jenny Nordahl (SD) Alla X 
44 Anna Hagwall (-) Alla Ann-Katrin Krainer X 
45 Björn Hammarskjöld (DS Alla X 
46 Håkan Frank (M) Alla X 
47 Håkan Berggren (M) Alla X 
48 Hans Gleimar (M) Alla Christina Brunell X 
49 Göran Engström (C) Alla X 
50 Elin Noren (S) Alla X 

Transport: 40 9 0 1 



Transport: 40 9 0 1 0 

Po Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv K 
51 Ivan Eriksson (S) Alla X 
52 Anna-Lena Andersson (S) Alla X 
53 lngmar Hellström (S) Alla X 
54 Cecilia Persson Ronsten (V) Alla Malts Hammarqvist X 
55 Kerstin Lundh (MP) Alla X 
56 Benny Rosengren (SD) Alla X 
57 Charlotte Wiberg-Gudmundsson (M) Alla X 
58 Kerstin Marits (M) Alla X 
59 Stefan J Eriksson (M) Alla Åsa Björklund X 
60 Annika Simm-Eriksson (C) Alla X 
61 Pär Kindlund (C) Alla X 
62 Eva Jonasson (L) Alla X 
63 Torsten Larsson (KD) Alla X 
64 Britt-Marie Essell (S) Alla X 
65 Liv Lunde Andersson (S) Alla Eva De Marothy X 
66 Patrik Andersson (S) Alla Kent Dahlquist X 
67 Irene Hornman (S) Alla Jörgen Noren X 
68 Nall Lars-Göran Andersson (S) Alla X 
69 Katrin Lohed Söderman (V) Alla X 
70 Anneli Qvicker (MP) Alla X 
71 Ann-Catrin Löfwenhamn (-) Alla X 
72 Lisbeth Mörk-Amnelius (DS Alla X 
73 Gunilla Spiotgard (M) Alla X 
74 Christina Bröms (C) Alla X 
75 Maria Eriksson (C) Alla Torbjörn Ulriksen X 
76 Birgitta Sacredeus (KD) Alla X 
77 Gunnar Barke (S) Alla X 
78 Bigitta Sohlberg (S) Alla Mari Rustad X 
79 Maria Tapper (S) Alla X 
80 Per Göransson (S) Alla X 
81 Kajsa Fredholm (V) Alla X 
82 Roger Carlsson (SD) Alla X 
83 Ingvar Nille Niilimaa (DS Alla X 

SUMMA: 69 12 0 2 0 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

Fråga ~r~a lf J'JJ 

Postadress 

Datum 2018-02-26 Sida 1 (1) 
Dnr LD18/00685 

Svar på fråga från Göte Persson (C) angående revision av 
kollektivtrafiken 

Göte Persson ställer följande fråga: 

Har det under de senaste fem månaderna framkommit några väsentliga 
brister i Dalatrafik AB som har lett till att ordförande har omprövat sitt 
tidigare ställningstagande? 

SVAR 

Jag vill inte kalla det brister men det likviditetsbehov som Dalatrafik AB 
anmälde i december och januari var inte bekant för landstinget. 

nar Barke 
a dstingsstyrelsens ordförande (S) 

\ 
Besöksadress 

1:.- l 
Kontakt Handläggare 
Org.nr 232100-0180 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 

I 
Postadress 

Datum 2018-02-26 Sida 1 (2) 
Dnr LD17/04788 

Svar på interpellation från Gunilla Berglund (C): Går 
satsningarna på förlossningsvården till mer personal? 

I en interpellation ställer Gunilla Berglund (C) frågor om den statliga 
förlossningssatsningen går till mer personal: 

1. I vilken utsträckning går de extra medlen från regeringen till att 
anställa den personal som behövs? 

2. Till vad används den del som inte går till att anställa personal och 
viken nytta har det inneburit? 

SVAR 

Landstinget Dalarna har i likhet med många andra landsting under de 
senaste åren haft ett bekymmersamt vakansläge (>20 %) bland 
barnmorskor inom förlossningsvården. I samband med belastningstoppar 
och särskilt sommartid har stundtals arbetsmiljön varit ansträngd. 
Vårdtiderna i anslutning till förlossningsvård har minskat men fortfarande 
har nyförlösta mödrar i Landstinget Dalarna relativt långa vårdtider efter 
förlossning i ett nationellt perspektiv, särskilt om den tid som tillbringas på 
patienthotellet medräknas. 

1) I interpellationen efterfrågas i vilken utsträckning som de extra statliga 
medlen används för att anställa personal. Regeringen satsade under 2017 
stora belopp på förlossningsvården, varav Dalarnas andel utgjorde 22 mkr 
av satsningen. Över 80 % av de extra medlen har i Dalarna använts till 
rekryteringsbefrämjande åtgärder som inkluderar finansiering av studielön, 
utbildningsanställningar och extra ekonomisk ersättning till barnmorskor, 
sjuksköterskor och undersköterskor vid vakanser på 
förlossningsavdelningen. Totalt har förlossningssatsningen finansierat 
vidareutbildning (VUB) för 10 blivande barnmorskor under 2017, som 
kommande året kommer att bli klara med sin utbildning. 

Även undersköterskegruppen har fått ta del av utbildningsmöjligheter 
genom att undersköterskor via en uppdragsutbildning utbildats till 
förlossningsundersköterskor. Två nya underskötersketjänster förstärker BB
mottagningen för att kunna erbjuda patienthotellsvistelse efter förlossning till 
fler nyblivna mödrar, deras nyfödda barn och partners. För dem som inte 
har några komplikationer eller svårare riskfaktorer är patienthotellet en 
mycket bra vårdnivå efter förlossning, särskilt för dem som önskar en mer 
hemlik miljö än en vårdavdelning, men har långt till BB/Förlossning. 

\ 
Besöksadress Kontakt 

Org .nr 232100-0180 

l~ . ... 
Handläggare 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 

f" 
Postadress 

Datum 2018-02-26 Sida 2 (2) 
Dnr LD17/04788 

Där kan man även vistas innan förlossningen har satt igång ordentligt, när 
man vill finnas nära förlossningen . Nyföddhetsvården inklusive neonatologin 
har fått en del av den statliga satsningen. En mindre del av satsningen (14 
%) har använts till bemanning på mödravårdscentralerna i primärvården. 

2) Mot bakgrund av aktuellt arbetsmarknadsläge med en stor brist på 
barnmorskor och sjuksköterskor har den del av den de statliga medlen 
under 2017 som inte direkt eller indirekt har använts till nyrekrytering, i 
stället använts till lönesatsningar på barnmorskor i förlossningsvården och 
till olika utbildningsinsatser för personal på förlossningsavdelningen, i 
mödravården och inom kvinnohälsa. Utbildningarna har inriktats mot t.ex. 
förebyggande av bristningar och andra förlossningskomplikationer, en ökad 
kunskap om fosterövervakning, ultraljudsdiagnostik av foster, arbete och 
utbildning för att undvika kejsarsnitt utan tydliga indikationer, 
amningsutbildning, utbildning om våld i nära relation, utbildning rörande 
psykisk ohälsa hos kvinnor i reproduktiv ålder samt flera mindre 
utbildningsinsatser. 

En del av de statliga medlen har använts till investeringar av 
övervakningsutrustning för att ytterligare höja den medicinska säkerheten 
vid förlossningar och för att samtidigt förbättra arbetsmiljön. 

Sammanfattningsvis har de statliga extra medlen på förlossningsvården 
2017 används med tydligt fokus på förlossningsvården ur mödra-, 
nyföddhets och medarbetarperspektiv, allt i syfte att generellt öka 
tillgängligheten och kvaliten i mödra- och förlossningsvården. 
Rekryteringsläget inför 2018 ser något mer positivt ut jämfört med tidigare 
och det är glädjande att den statliga satsningen på förlossningsvården med 
största sannolikhet kommer att fortsätta kommande år. 

~~~~ 
Landstingsråd (V) 

\ 
Besöksadress 

1:~ l 
Kontakt Handläggare 
Org.nr 232100-0180 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR $/~alf J;~J 

Postadress 

Datum 2018-02-26 Sida 1 (2) 
Dnr LO 18/0004 7 

Svar på interpellation från Christina Bröms (C): Hur visar 
landstinget sin personal en tydlig väg för att stoppa sexuella 
kränkningar? 

I en interpellation ställer Christina Bröms (C) följande frågor: 

1) Hur visar Landstinget Dalarna att de har nolltolerans mot sexuella 
kränkningar? 

2) Hur arbetar Landstinget Dalarna för att tydligt beskriva var man som 
anställd inom Landstinget Dalarna vänder sig vid sexuella 
trakasserier och att det är lätt tillgängligt? 

3) Finns det tydliga rutiner om hur man ska agera vid kränkande 
särbehandling? Finns det rutiner i så fall både på individnivå och på 
organisationsnivå? 

SVAR 

1) I Landstinget Dalarna accepteras inte att medarbetare utsätts för 
kränkningar av något slag, vare sig sexuella kränkningar eller andra. 

I Landstinget Dalarnas likabehandlingspolicy (LF § 12/12 
LD11/03597) framgår i första stycket, att alla medarbetare ska 
"bemötas och behandlas jämställt, värdigt och med respekt utan att 
utsättas för diskriminering, trakasserier, repressalier eller annan 
kränkande behandling". Vikten av att sådant olämpligt beteende inte 
ska förekomma inom organisationen, liksom ansvar och rutiner för 
hur situationer som ändå uppstår ska hanteras, klargörs i Landstinget 
Dalarnas chefsutbildning och grundläggande arbetsmiljöutbildning. 
Separat utbildning som berört kränkande handlingar, uttryck och 
åtgärder arrangerades i slutet av 2017. En utbildning om så kallad 
stalking kommer att äga rum under våren. 

2) I bilaga 4 och bilaga 6 till likabehandlingspolicyn redovisas tydligt vart 
medarbetaren kan vända sig, om hon eller han upplever sig ha blivit 
utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering eller 
kränkande särbehandling. Likabehandlingspolicy med bilagor finns 
publicerade på lntra och kan exempelvis hittas genom att man i 
sökfunktionen skriver in ordet trakasserier. 

Medarbetarna har genom nyhetspublicering på lntra och blogginlägg 
från personaldirektören uppmärksammats på tillvägagångssätt vid 
upplevda trakasserier. 

\ 
Besöksadress 

l ll/al8 l 
Kontakt Handläggare 
Org.nr 232100-0180 



I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 

Datum 2018-02-26 Sida 2 (2) 
Dnr LO 18/0004 7 

3) I nyssnämnda bilagor klargörs rutiner såväl för hur individen bör gå 
tillväga vid upplevda trakasserier, sexuella trakasserier, 
diskriminering eller kränkande särbehandling, som för hur 
arbetsgivaren ska hantera dylika situationer. Även arbetsgivarens 
ansvar tydliggörs i bilagorna. 

Landstingsråd (V) 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2018-02-26 Sida 1 (1) 
Dnr LD18/00127 

Svar på interpellation från Kjell Gustafsson: Vaccination mot 
Pneumokocker 

I en interpellation föreslår Kjell Gustafsson vaccination mot pneumokocker 
för personer över 65 år, som är bedömda av läkare och befinner sig i 
riskzonen för blodförgiftning samt lunginflammation. Eftersom förslaget är 
ställt som en interpellation tolkas yrkandet som en fråga om hur Landstinget 
Dalarna säkerställer att personer som tillhör denna riskgrupp får den 
vaccination de behöver. 

Svar 

Folkhälsomyndigheten har gett ut "Rekommendationer om 
pneumokockvaccination till riskgrupper" (Artikelnummer: 16044), 2016. 
Förutom personer över 65 år identifieras ytterligare riskgrupper som 
rekommenderas vaccination mot pneumokocker. Det gäller personer med 
kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, flera andra kroniska sjukdomar 
samt personer med nedsatt immunförsvar. Det är rimligt att alla riskgrupper 
erbjuds vaccination på samma villkor. 

Redan idag erbjuds alla barn vaccination mot pneumokocker som del i det 
nationella vaccinationsprogrammet. 

I Dalarna är den stora majoriteten av pneumokocker känsliga för vanligt 
penicillin. 

Personer över 65 år erbjuds idag i Landstinget Dalarna vaccination mot 
pneumokocker för en kostnad av 195 kr (vaccinationsavgift på 250 kr 
behöver ej betalas) vid samtidig vaccination mot influensa, vilket är en 
reducerad kostnad för den enskilde. 

En översyn av subventionering av pneumokockvaccination behöver göras 
och Vaccinrådet bör utreda frågan. 

Elin Noren 

Landstingsråd (S) 

\ 
Besöks adress 

. .... f 
Kontakt Handläggare 
Org .nr 232100-0180 



I~ Landstinget 
Il DALARNA 

INTERPELLATIONSSVAR 

Postadress 

Datum 2018-02-26 Sida 1 (1) 
Dnr LD18/00137 

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KD): Hur 
många är halkolyckorna utomhus där Landstinget Dalarna 
får ta hand om skadorna och vad kostar de att behandla? 

I en interpellation ställer Katarina Gustavsson (KO) frågor relaterade till 
antalet halkolyckor utomhus och kostnaderna för dessa olyckor: 

1. Hur många halkolyckor inträffade under senare delen av året? 
2. Vad kostar tex ett arm- och ett ben brott att behandla? 
3. Vad kostar halkolyckorna att behandla? 

SVAR 
Halkolyckor såväl inomhus som utomhus som ofta drabbar äldre 
medborgare leder till sjuklighet och resulterar i stora samhällskostnader. 

Fjärde kvartalet 2017 (okt-dec) sökte 440 patienter 
ortopedakutmottagningarna på lasaretten i Mora och Falun på grund av 
halkolyckor orsakade av "snö och is". De klart vanligaste skadorna utgörs av 
underarmsfraktur (radiusfraktur), följt av fotledsfrakturer och betydligt färre 
höftfrakturer. 

Patienterna som drabbas av en höftfraktur vårdas alltid inneliggande och 
kostnaderna för en höftfraktur beräknas till 120 000 kr. Fotledsfrakturer som 
behöver opereras sker också oftast i slutenvården till en kostnad av 42 000 
kr per operation. Av radiusfrakturerna behandlas 70 % enbart med gips, 
medan 30 % av patienterna opereras. Operationerna sker oftast 
dagkirurgiskt 80 % till en kostnad av 21 000 kr, medan kostnaderna för en 
slutenvårdsoperation är 38 000 kr. 

De totala vårdkostnaderna för Landstinget Dalarna för fjärde kvartalet 2017 
relaterat till halkolyckor utomhus som leder till operation beräknas till 4,3 
mkr, vilket inte inkluderar vårdkostnader för de patienter som inte opereras. 
Utöver detta tillkommer kostnader för inkomstbortfall och eventuell 
invaliditet. 

Sammanfattningsvis leder halkolyckor till omfattande sjuklighet och stora 
samhällskostnader. Förebyggande åtgärder med halkbekämpning har 
potential att både minska antalet halkolyckor och därmed associerade 
kostnader. 

Elin Noren 
Landstingsråd (S) 
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Svar på interpellation från Ulf Berg (M) med anledning av 
skrivelse till regeringen om rekrytering av läkare 

I en interpellation väcker Ulf Berg några frågeställningar avseende ett brev 
som en anställd på landstinget skickat till ett par statliga myndigheter samt 
till två ministrar. 

SVAR 

Först till sakfrågan. Den aktuella chefen har i ett mail till två ministrar och två 
chefer inom statlig förvaltn ing uttryckt frustration över att man från 
Försäkringskassan och Transportstyrelsen "värvat" två rehabläkare från 
Landstinget Dalarna. Värvningen har kunnat genomföras bl a genom att 
berörda läkare får ca 15 000 kr mer per månad för att gå "från vård till 
kontor." Berörd chef konstaterar det självklara att varje individ ska ha rätt att 
själv bestämma om och när man ska byta jobb. Ingen kritik är riktad mot de 
berörda läkarna. 
Kritiken inriktar sig mot att vi i skattefinansierade verksamheter bjuder över 
varandra i rekryteringssyfte. Jag delar den aktuella chefens frustration i den 
här frågan. Inom vårt län är det ett återkommande problem såväl inom 
kommunsektorn som i relationerna mellan kommun och landsting. Denna 
lönekonkurrens leder till högre kostnader för landsting och kommuner vilket 
naturligtvis ytterst drabbar kärnverksamheten. 
Vi kan ha olika åsikter i sakfrågan men det är förstås självklart att alla 
anställda på Landstinget Dalarna ska ha rätt att i vilket forum som helst, till 
vilken instans de önskar, kan och bör uttrycka sina åsikter. Under dagens 
fullmäktigesammanträde kommer vi att besluta om inrättande av en 
"visselblåsarfunktion" i Landstinget Dalarna. För mig är det angeläget att 
personalen ska känna sig trygga i att kunna uttrycka sina åsikter såväl 
anonymt som offentl igt. Utan att ifrågasättas. 

nnar Barke 
-........L ndstingsstyrelsens ordförande (s) 
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Svar på interpellation från Bo Brännström (L): Uppföljning 
av Hästbergs nedläggning 

Mot bakgrund av nedläggningen av Landstinget Dalarnas 
specialpedagogiska enhet Hästberg ställer Bo Brännström (L) i en 
interpellation följande frågor: 

1. Hur har uppföljningen genomförts efter det att Hästberg lades ner? 

2. Vilka är slutsatserna av uppföljningen? 

3. Har hästbergs verksamhet ersatts av fullgod verksamhet för den här 
kategorin av barn för alla barn med det särskilda behovet i hela 
länet? 

Svar 

Från hösten 2015 avvecklades Landstinget Dalarnas specialpedagogiska 
enhet Hästberg. När beslutet togs skulle elevhälsans rektorer samt 
Habiliteringen i Dalarna följa upp så att dessa barns specialpedagogiska 
behov tillgodoses i länet. 

1. Habiliteringen följer kontinuerligt upp alla barn som gick på Hästbergs 
förskola. Barnen har kvar sina kontakter och behandling inom 
Habiliteringen, och följs upp regelbundet vid varje besök på 
Habiliteringen. Utredande och behandlande åtgärder planeras och 
genomförs utifrån varje barns funktionstillstånd och 
funktionsnedsättning , vilket journalförs och dokumenteras i en 
habiliteringsplan. 

2. De barn som planerades plats på Hästberg till hästterminen 2015, 
hade vid den tiden svårigheter att få anpassade insatser från sin 
hemkommun när beskedet om avveckling av Hästberg kom. 
Habiliteringen har fått kännedom om att några kommuner haft en bra 
planering medan andra kommuner inte kunnat erbjuda 
tillfredsställande förskoleverksamhet, vilket medfört att vissa.barn 
huvudsakligen fått tillbringa sin tid i hemmet. Dessa barn kommer 
inför hösten att börja i särskola. 
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3. Respektive kommun har ansvar för förskoleverksamheten för dessa 
barn, något som individuellt har anpassats på olika sätt beroende på 
funktionsnedsättning och sjukdomstillstånd. Habiliteringen ger 
kontinuerligt insatser till samtliga barn enligt upprättade 
habiliteringsplaner, och har kännedom om att flera barn nu går i 
särskola eller förskola med egna resurser. 

De barn som fått möjlighet att vara i liten anpassad förskolegrupp 
med extra resurs har det bra och har goda möjligheter att utvecklas i 
positiv riktning. De barn som placerats i större grupper, har haft 
högre frånvaro p.g.a. infektionskänslighet. 

· Landstingsråd (V) 
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Svar på interpellation från Jenny Nordahl (SD): SMS
livräddare 

Sida 1 (2) 
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En interpellation från Jenny Nordahl (SO) har inkommit som efterfrågar 
Landstinget Dalarnas ståndpunkter gällande sms-livräddare. De ställda 
frågorna är: 

1. Vad har gruppen kommit fram till? 
2. När tänker Landstinget Dalarna starta sms-livräddartjänst? 

Svar 

Landstinget Dalarna har med intresse i flera år följt det forskningsprojekt 
som pågått i Stockholm och sedermera även i Region Västra Götaland 
gällande "SMS-livräddare". Tekniken har utvecklats och man använder inte 
längre SMS som utlarmningsmetod utan det hanteras genom en "app" i 
vanliga smartphones. Precis som interpellationen beskriver har man i 
forskningsprojektet kunnat visa att hjärtlungräddning kan komma igång 
tidigare vilket vi tror är viktigt vid hjärtstopp. Man har dock inte ännu, trots att 
projektet pågått i flera år, kunnat påvisa en förbättrad överlevnad. Detta kan 
tala för att överlevnadsvinsten är marginell. En större studie för att få svar 
på den frågan är på gång men finns således inte ännu tillhands. 

I båda de berörda regionerna är detta fortsatt ett forskningsprojekt vilket kan 
förklara varför man inte fullt ut har svar på flera frågor av juridisk och etisk 
karaktär. Det gäller t.ex. hur förstahjälpen-insatser inryms i Hälso- och 
sjukvårdslagen gällande vårdgivaransvar samt hur man ur sekretessynpunkt 
ska se på att man skickar ut information om sjukvårdslarm till lekmän där 
man inte har kontroll på vare sig vilken kompetens de har eller vilka de är. 
Det man känner till om "livräddarna" är bara de uppgifter som livräddarna 
själva knappat in på en websida vid ansökan om deltagande. Projektet har 
även kritiserats för bristen på psykosocialt omhändertagande av de 
"livräddare" som trots försök med hjärt-lungräddning inte lyckats rädda 
något liv. Detta är trots allt den vanligaste situationen vid hjärtstopp utanför 
sjukhus. Tyvärr har forskningsprojektet inte heller resulterat i någon 
föreskrift ifrån Socialstyrelsens sida gällande sms-livräddning vilket skulle 
räta ut de frågetecken som finns. 
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Trots dessa outrättade frågetecken är Landstinget Dalarna fortsatt 
intresserade av konceptet och diskussion pågår hur man bäst kan lösa de 
oklara frågorna. Någon tidsram för när en sådan tjänst startas i Dalarna kan 
vi nu inte ge. 

Elin Noren 
Landstingsråd (S) 
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Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Dnr LD18/00578 

Svar på interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Vad 
beror uteblivna betalningar av avgifter på? 

Mot bakgrund av medias uppmärksamhet av uteblivna betalningar av 
avgifter till landstingen ställer Katarina Gustavsson (KO) i en interpellation 
följande frågor: 

1. Vet Landstinget Dalarna vilka/vilken grupp av människor som inte 
betalar avgifter? 

2. Diskuteras detta i samverkansberedningarna med kommunerna och 
landstinget? 

Svar 

Landstinget Dalarna bokför årligen drygt 10 miljoner kronor som 
kundförluster. Omkring 80 % av dessa avser kunder/patienter som saknar 
betalningsförmåga där landstingets inkassoleverantör lägger fordran på så 
kallad långtidsbevakning, vilket innebär att skulden för den enskilde kvarstår 
men landstinget bokför en kundförlust. Medel för sådana långtidsbevakade 
fordringar inkommer sedan till landstinget, vilket uppgår till ungefär två 
miljoner kronor årligen. 

I ekonomisystemet har landstinget inga uppgifter om kundens/patientens 
sociala eller ekonomiska status. Landstinget Dalarna får heller inte hantera 
den typen av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, från och med maj 
Dataskyddsförordni ngen. 

Landstinget kan se att det finns en sämre betalningsförmåga för yngre 
personer, vilket sannolikt speglar samhället i stort. Personer födda på 
sextiotalet eller senare har väsentligt högre bokförda kundförluster i relation 
till fakturerat belopp, än vad äldre personer har. Det är dock viktigt att notera 
att alla har rätt till vård, oavsett betalningsförmåga. 

Huruvida befolkningens betalningsförmåga diskuteras i 
samverkansberedningarna är obekant för min del. Detta kommer säkert att 
klarna i samband med behandlingen av denna interpellation i 
landstingsfullmäktige. 
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Svar på interpellation från Göte Persson (c): Landstinget 
begränsar dalfolkets möjlighet att studera på distans 
Mot bakgrund av ett beslut att bidrag till distansundervisning för 
folkhögskolor endast ges för den tid den studerande finns i fysiskt möte på 
anordnarskolan ställer Göte Persson (C) följande fråga: 

Är landstingsstyrelsens ordförande beredd att medverka till att denna regel 
slopas till nästa ansökningsperiod? 

Svar 

Dåvarande skolstyrelsen i Landstinget Dalarna antog 2010 riktlinjer för 
interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför länet. Då var det relativt 
nytt med distansutbildning på folkhögskolor och SKL:s rekommendationer 
var och är inte entydiga när det gäller ersättning till distansutbildningar. 
Landstinget Dalarna beslut då, att endast ge ersättning för fysiska möten, 
var ett rimligt beslut vid den tidpunkten. 

SKL har nyligen gjort en översyn av systemet för interkommunal ersättning. 
Vissa förändringar har gjorts i rekommendationerna för 2018 och inom kort 
kommer man att presentera nya tillämpningsanvisningar för den 
interkommunala ersättningen eller mobilitetsstöd som det numera heter. 

Kultur- och bildningsnämnden har vid nämndsammanträdet den 6 februari 
2018, tre dagar innan interpellationen inkom till Landstingsstyrelsen, 
uppdragit till förvaltningschefen att se över och anpassa riktlinjerna för 
interkommunal ersättning till folkhögskolor utanför länet, då de behöver 
uppdateras, av flera skäl. De nya riktlinjerna ska gälla från 2019. 

SKL:s tillämpningsanvisningar kommer vara utgångspunkten för de nya 
riktlinjer som tas fram för mobilitetsstöd, för att främja ömsesidighet och 
likvärdighet, så att det ska vara möjligt att läsa på folkhögskola var som 
helst i landet, var man än bor. 

Göte Persson har rätt i att tekniken har utvecklats och att beslutet om 
ersättning vad gäller distansutbildning är föråldrat och behöver ses över, 
men landstinget har hittills följt och följer såväl riksdagens, 
folkbildningsrådets som SKL:s rekommendationer och intentioner om bidrag 
till folkbildningen. Kultur- och bildningsnämnden har redan vidtagit de 
åtgärder som behövs för att förändra riktlinjerna och med detta bör frågan 
vara besvarad. 

Landstingsråd (MP) 
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