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I• Landstinget 
• DALARNA 

CENTRAL FÖRVALTNING Datum Beteckning/diarienr 

Postadress 
Box 712 
791 29 FALUN 

2018-02-14 
Ert datum Er beteckning 

LAND STi NGSFU LLMÄKTIGE 

Fullmäktige sammanträder i Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun, 
2018-02-26 med början kl 9.30 för behandling av i bilagda föredragnings
lista upptagna ärenden. 

Beng Lindström 
Ordförande 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

-

Telefon Fax 

023-49 00 00 023-49 02 20 
E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se 
www.ltdalarna.se 



2018-02-14 

Delgives Fullmäktigeledamöter m fl 

Fullmäktigesammanträdet i februari 2018 i Falun 

Måndag 
2018-02-26 

LOKALER 

Kl 08.30 
Kl 09.30 

Kl 10.50 
Kl 11.00 
Kl 13.00 
Kl 14.00 
Kl 15.30 
Kl 16.00 
Kl 19.00 

Kaffe 
Fullmäktigesammanträdet öppnas 

Information om forskning: Jenny Ericson - Amning 

Paus 
Kulturinslag: 
Lunch 
Förhandlingarna fortsätter 
Kaffe 
Förhandlingarna fortsätter 
Förhandlingarna avslutas 

Fullmäktigesammanträdet äger rum i Kristinehallen, Falun 

Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att 
inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. 

Trådlöst Internet (Wi-Fi) finns tillgängligt i lokalen - se instruktion i handlingarna. 

Arvodesblanketten finns att skriva ut: 
www.ltdalarna.se/Politik/För politiker/Arvodesblankett och belopp/ 
Arvodes blankett 
Blanketten går också att fylla i där. 
Vid frågor om arvodesblanketten - vänd dig till ditt partis politiske sekreterare 

Kostpriser: Fullmäktigeledamöterna anger på rese- och arvodesräkningen 
antalet intagna måltider (lunch och kaffe). Avdrag sker vid utbetalningen enligt 
gällande taxa. 
Falu kommuns priser: Lunch 92 kr och kaffe 32 kr 

Internet: Dessa handlingar finns att tillgå på Landstinget Dalarnas hemsida 
www.ltdalarna.se. Sammanträdet sänds även via webb. Länk till sändningen 
publiceras inför sammanträdet på Landstinget Dalarnas hemsida. 

Länk till kommunallagen: 
http://www. notisum .se/rnp/sls/lag/20170725. htm 



Valkrets Falun 

1 Mikael Rosen 

2 Christer Carlsson 

3 Kjell Gustafsson 

4 Gunilla Franklin 

S Agneta Ängsås 

6 Göte Persson 

7 Svante Parsjö Tegner 

8 Katarina Gustavsson 

9 Inga-Britt Kronnäs 

10 Kjell Persson 

11 Suzanne Lazar 

12 Per Helin 

13 Tina Fagerström 

14 Maja Gilbert Westholm 

lS Daniel Svedin 

. 16 Madelene Vestin 

17 Johnny Larsson 

Valkrets Borlänge 

18 Anna Granlund 

19 Pär Sixtensson 

20 Ulrik Bergman 

21 Lena Reyier 

22 Kristina Svensson 

23 Bengt Lindström 

24 Camilla Andersson 

2S Per Morelius 

26 Bertil Ström 

27 Maud Nordfeldt Holmqvist 

28 Mursal Isa 

29 Stefan Andersson 

30 Knut Scherman 

Valkrets Avesta/Hedemora/ 
Säter 

31 Ulf Berg 

32 Britt-Inger Remning 

33 Gunilla Berglund 

34 Owe Ahlinder 

3S Bo Brännström 

36 Per-Inge Nyberg 

37 Agneta Andreasson-Bäck 

38 Sören Aspgren 

39 Lilian Palm 

40 Jan Stagen mark 

41 AnnBritt Grunewald 

42 Kenneth Petersson 

43 Jenny Nordahl 
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4S Björn Hammarskjöld 
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Valkrets Ludvika/Smedjebacken 

46 Håkan Frank 

47 Håkan Berggren 

48 Hans Gleimar 

49 Göran Engström 

SO Elin Noren 

Sl Ivan Eriksson 

S2 Anna-Lena Andersson 

S3 Ingemar Hellström 

S4 Cecilia Persson Ron sten 

SS Kerstin Lundh 

S6 Benny Rosengren 

Valkrests Gagnef/Leksand/Malung· 
Sälen/Rättvik/Vansbro 

S7 Charlotte Wiberg-Gudmundsson 

S8 Kerstin Marits 

S9 Stefan J Eriksson 

60 Annika Simm-Eriksson 

61 Pär Kindlund 

62 Eva Jonasson 

63 Torsten Larsson 

64 Britt-Marie Essell 

6S Liv Lunde Andersson 

66 Patrik Andersson 

67 Irene Hornman 

68 Nall Lars-Göran Andersson 

69 Katrin Lohed Söderman 

70 Annelie Qvicker 

71 Ann-Catrin Löfwenhamn 

72 Lisbeth Mörk-Amnelius 

Valkrets Mora/Orsa/Älvdalen 

73 Gunilla Spjotgard 

74 Christina Bräms 

7S Maria Eriksson 

76 Birgitta Sacredeus 

77 Gunnar Barke 

78 Bigitta Sohlberg 

79 Maria Tapper 

80 Per Göransson 

81 Kajsa Fredholm 

82 Roger Carlsson 

83 Ingvar "Nille" Niilimaa 
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I~ Landstinget 
llJ DAlARNA 

INFORMATION 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 
Datum 

2018-02-14 
Beteckning/diarienr 

1 (1) 
Bengt Lindström Ert datum Er beteckning 

Ledamöter i Landstingsfullmäktige 

DEBATTREGLER ENLIG FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING § 28 

Postadress 
Box 712 
791 29 FALUN 

1. Huvudregel - 5 minuter för första anförandet, 3 minuter för följande 
anföranden 
Som huvudregel gäller att ledamöterna i varje ärende kan begära ordet 
för ett första anförande som sträcker sig i maximalt 5 minuter. På de 
därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3 
minuter. På varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller 
senare anförande, finns möjlighet till ett replikskifte om 2 min per 
replik. 
Syftet med att medge en längre talartid för första anförandet i varje 
ärende är att ge ledamöterna möjlighet att inledningsvis utveckla 
argumenten för sina ställningstaganden. 
Dessa talarregler gäller också i tillämpliga delar när fullmäktige 
behandlar interpellationer och frågor. 

2. Undantag - särskilda debatter 
Vid särskilda debatter om tex budget, mål och ramar, årsredovisning 
m.m. gäller en särskild talarordning. Debatten inleds med anföranden 
av en representant för varje parti (gruppledare eller annan av partiet 
utsedd ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att 
Landstingsstyrelsens ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i 
maximalt 6 minuter. Varje deltagare i den debatten får dessutom rätt till 
2 repliker om 2 minuter att fritt disponera under gruppledar- debatten. 
Efter det att gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för 
den fortsatta debatten 

Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska 
tillämpas. 

Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

Telefon 
023-49 00 00 

Telefax 
023-49 02 20 

E-post: landstinget.dalama@ltdalama.se 

Postgiro 
97 64 - 2 
www.ltdalama.se 



I I I I 

HANDLEDNING FOR VOTERINGSANLAGGNING 

Framför dig har du en fjärrkontroll med knappar för att begära ORDET och 
REPLIK/GENMÄLE, vid upprop/votering knapparna JA/närvaro, NEJ och AVSTÅR. 

Med ett kort tryck på vald knapp registreras ditt Ditt val i anläggningens dator vilket 
bekräftas genom att den gröna lampan ovanför Ordetknappen släcks. 
Fjärrkontrollen behöver inte riktas mot presidiet för att signalen ska gå fram. 

Vid upprop trycker ledamoten på knappen JA när namnet läses upp av 
sekreteraren . 
Om du inte gör detta kommer panelen att bli låst för votering och talarlista. 

Så snart aktuellt ärende visas kan Ordet begäras. 

Replik kan bara begäras under det att någon håller ett anförande vilket visas på 
projektorduken. 

Då anförandet är slut kan den som begärt replik få ordet. Begränsning av repliktid 
kan förekomma. Under en replik kan den som senast anförde begära genmäle 
genom att trycka på Replik-knappen. 
Begränsning av antal repliker/genmälen kan förekomma. 

Vid votering meddelar ordföranden när man kan avlägga sin röst genom att trycka på 
någon av knapparna JA, NEJ eller AVSTÅR. Har man röstat men vill ändra sig kan 
man göra detta genom att trycka på annan knapp så länge ordföranden inte förklarat 
voteringen avslutad. 

Voteringsresultatet presenteras översiktligt via dataprojektor. 

Vi använder inte reservationsknappen utan anmäl ev reservation muntligt. 



FffLUN 
Välkommen till Falu kommuns nya trådlösa gästnät 

Från och med fredag 25 september öppnar IT-kontoret det nya gästnätet. Det innebär att 

"Karma-konton" samt biljetter ersätts med en modernare teknik. 

Vi vänder oss till alla gäster, anställda, elever och partners som befinner sig i Bibliotek, 
Slättanläggningarna, Lugnetanläggningarna samt alla skolor. 

FKGUEST visas som ett alternativt nätverk i de mobila enheterna 
Bild 1 kommer att visas vid val av nätverket FKGUEST. 

Bild 1 

Fl"fLUN 

Falu kommuns gästnät 

lv du kund, elev. partner elklr ansta!Jd k8rt du logga 
in har med dill använda1kon10 och lösenord, annars 
skapar du ett gast.konto, se lank nedan 

Anställda loggar in efter foljande exempel 
Anvlndamamn: admlalunlaaaO I 
Lösenord: lösenmd 

l öunord I Pu..sword: 

+j .. 1.2.11.oi. ·M 

Är du redan kund, elev, partner eller anställd kan du logga in med ditt användarnamn 
och lösenord. Endast anställda loggar in enligt följande exempel "admfalun\aaaOl ". 

I annat fall skapar du ett gästkonto genom att klicka på länken "skapa gästkonto" enligt 
nedan. Inloggningsuppgifter skickas via SMS och kräver alltså en mobiltelefon. 
Fyll i fälten enligt bild 2. 

Bild 2 

FflfLUN 

Skapa konto I Cr•ate a:ccount 

Fyl l ~~ti!tGra:tsbpa e1t~. Kontot gMer 
124tinma. 

~ertff J"C'-lfir.foon.t..""cn btiaNb create an atcoLfl l The accoont 
is ~illJbM f<lt 2.t tcus_ 

F&Twm I Fint oame• 

J 

~-----·---·-·==--==--===:~~===:=1 
Efternamn I Lut namt" 

Mobilnummer I Mobile number" 
-----··-- ---···--·- - ···--· ···-···- , 

----------~·___j 
WMl;@MM§§ll@M 



FffLUN 

När fälten är ifyllda och registrerade kommer ett SMS att skickas till dig med 
inloggningsuppgifter, enligt bild 3. 

Bild 3 

Fl"fLUN 

Lycka till 

Serviceförvaltningen 

IT-kontoret 

Falu kommuns gästnät 

/v du kund, elev, paitner eller anställd kan du logga 
in här mod ditt användarkoolo och lösono1d, ennars 
skapar du ett gastkonto. se lånk nedan. 

Anstatlda loggar in på fölJande satt 
admtalun\<anvandarnamn-::- . 

Anvil\dltnamn I UwmMM: 

l 6wnord1 Pnnwrd: 

1 fä'11d0 ··M 
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I~ Landstinget llJ DALARNA 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

Central förvaltning Sammanträde 2018-02-26 Sida 1 (21) 

Sammanträde i Landstingsfullmäktige 

Tid: 2018-02-26 kl 9.30 

Plats: Kristinehallen, Bergmästaregatan, Falun 

Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 

I nnehål lsförteckn ing 

Inledning och protokollsjustering ............................................................. 3 
1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 3 
2 Protokollsjustering 3 
3 Upprop 3 
4 Information 3 

Frågor, Interpellationer och motioner ....................................................... 4 
5 Frågor 4 
6 Interpellationer 4 
7 Inkomna motioner fr o m 22 november 2017 och redovisning av motioner 

som inte är färdigbehandlade 5 

Anmälningsärenden ........ ...... ... ... .. .......... ... .. ... .. .. ....................................... 7 
8 Anmälningsärenden 7 

Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut. .......... 9 
9 Revidering av budget 2018 9 
10 Avgiftsförändringar 2018 10 
11 Fri kollektivtrafik för blodgivare 10 
12 Förslag prisjustering Dalatrafik 11 
13 Ersättning till personer med patienterfarenhet alternativt närstående, vid 

medverkan i förbättringsarbete 12 
14 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, Samordningsförbundet 

Finsam Norra Dalarna 13 
15 Riktlinjer för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna 13 
16 Svar på motion från Mikael Rosen (M) och Kjell Gustafsson (M): Motion 

angående parkeringsfrågan vid Falu lasarett 15 
17 Svar på motion från Ulf Berg (M) med flera: Inför visselblåsarsystem i 

Landstinget Dalarna 16 
18 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) och Christina Bröms (C): Stoppa 

Postadress 
Box 712 

l 

791 29 Falun 

inköp av artiklar som innehåller mikroplaster 17 

\ 
Besöksadress 
Vasagatan 27 
Falun 

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



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 Sida 2 (21) 

19 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Lena Reyier (C): Inför 
förmånscykel för landstingsanställda 17 

20 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD) med flera: Sjuksköterskebrist 
i Dalarna kan lösas 18 

21 Svar på motion från Bo Brännström (L): Inför peer-supporters inom 
psykiatrin 19 

22 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KD): Hyrläkare inget hållbart 
system - varken för patient eller ekonomi! 20 

Framställning utan föregående beredning ............................................. 21 
23 Valärenden 21 



Landstinget Dalarna DAGORDNING 
Landsti ngsfu Il mäktige 

Central förvaltning 2018-02-26 Sida 3 (21) 

Inledning och protokollsjustering 

1 Fullmäktigesammanträdets öppnande 

2 Protokollsjustering 

Val av två protokolljusterare samt bestämmande av tid och plats för 
justering av fullmäktigesammanträdets protokoll: tisdag 6 mars kl 9.00 i 
landstingshuset, Vasagatan 27, Falun 

3 Upprop 

4 Information 

Information lämnas av landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke och 
fullmäktiges revisorer. 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 

Frågor, Interpellationer och motioner 

5 Frågor 

Fullmäktige beslutar 
1. Frågan godkänns. 
2. Svar på frågan lämnas senare under sammanträdet. 

A. LD18/00685 

Sida 4 (21) 

Fråga från Göte Persson (C) angående revision av kollektivtrafiken 
Bilaga sid 1 

6 Interpellationer 

Fullmäktige beslutar 
1. Interpellationerna godkänns. 
2. Svar på interpellationerna lämnas senare under sammanträdet. 

A. LD17/04788 
Interpellation från Gunilla Berglund (C): Går satsningarna på 
förlossningsvården till mer personal? 
Bilaga sid 2 

B. LD18/00047 
Interpellation från Christina Bräms (C): Hur visar landstinget sin personal en 
tydlig väg för att stoppa sexuella kränkningar? 
Bilaga sid 3-4 

C. LD18/00127 
Interpellation från Kjell Gustafsson (-):Vaccination mot Pneumokocker 
Bilaga sid 5 

D. LD18/00137 
Interpellation från Katarina Gustavsson (KD): Hur många är halkolyckorna 
utomhus där Landstinget Dalarna får ta hand om skadorna och vad kostar 
de att behandla? 
Bilaga sid 6 

E. LD18/00222 
Interpellation från Ulf Berg (M) med anledning av skrivelse till regeringen om 
rekrytering av läkare 
Bilaga sid 7 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

F. LD18/00465 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 Sida 5 (21) 

Interpellation från Bo Brännström (L): Uppföljning av Hästbergs nedläggning 
Bilaga sid 8 

G. LD18/00566 
Interpellation från Jenny Nordahl (SO): SMS-livrädare 
Bilaga sid 9 

H. LD18/00578 
Interpellation från Katarina Gustavsson (KO): Vad beror uteblivna 
betalningar av avgifter på? 
Bilaga sid 10 

I. LO 18/00646 
Interpellation från Göte Persson (C): Landstinget begränsar dalfolkets 
möjlighet att studera på distans 
Bilaga sid 11 

J. LD18/00667 
Interpellation från Göte Persson (C): Avgiftsfri kollektivtrafik för unga? 
Bilaga sid 12 

7 Inkomna motioner from 22 november 2017 och redovisning av 
motioner som inte är färdigbehandlade 

Fullmäktige beslutar 
1. Motionerna godkänns. 
2. Redovisningen läggs till handlingarna. 

A. LO 17 /04624 
Motion från Lena Reyier (C) och Göte Persson (C): Förstärk 
ambulanssjukvården 
Bilaga sid 13 

B. LD17/04755 
Motion från Ulf Berg (M) och Christer Carlsson (M): Förbättrad tillgänglighet 
för Landstinget Dalarnas ambulansverksamhet 
Bilaga sid 14-15 

C. LD18/00346 
Motion från Bo Brännström (L): Inför en nämnd med ansvar för IT-frågor 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

inom Landstinget Dalarna 
Bilaga sid 16 

D. LD18/00418 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 Sida 6 (21) 

Motion från Christer Carlsson (M): Utred kostnaderna för att vaccinera 
dalfolket 
Bilaga sid 17 

E. LD18/00647 
Motion från Jenny Nordahl (SO): Inför gratis screening/PSA-prov för de 
män över 45 år som önskar, för att hitta prostatacancer i tid 
Bilaga sid 18-19 

Fullmäktiges presidium föreslår att motionerna godkänns. 

F. Motioner lämnade till landstingets kansli men ännu ej färdigbehandlade 
av fullmäktige 
Bilaga sid 20-21 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

Anmälningsärenden 

8 Anmälningsärenden 

Fullmäktige beslutar 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 Sida 7 (21) 

1. Anmälda redovisningar, rapporter beslut m m läggs till handlingarna. 

A. LD17/00359 
Protokoll från direktionen i Region Dalarna 2017-12-06 
Protokollen finns att tillgå vid fullmäktiges sammanträde och publicerat på 
Region Dalarnas hemsida www.regiondalarna.se 
http://www.regiondalarna.se 

B. LD17/01491 
Protokoll från Förbundsdirektionen Kommunalförbundet Svensk 
Luftambulans 2017-11-30 

C. LD17/03875 
Godkännande av delårsrapport 2, januari-augusti 2017, för Svensk 
Luftambulans 

D. LD17/03516 
Granskning av samförvaltade stiftelser 2016 
Landstingsstyrelsens svar på revisionsrapporten 2017-11-06, § 117 

E. LD17/04095 
Utlåtande avseende delårsrapport 2017-01-01--2017-08-31 från revisorerna 
Region Dalarna 

F. LD17/04178 
Länsstyrelsen beslut 2017-11-23 att ny ledamot efter Robert Hagström (S) 
är Patrik Andersson (S). Ny ersättare är Maggie Ahlbin (S) fr o m 7 
november 2017 tom 14 oktober 2018. 

G. Revisionsrapporter: 
o LD17/04471 

Granskning av patientflöden och effektivitet inom ögonsjukvården 
o LD17/04447 

Granskning av hälso- och sjukvårdens omhändertagande av 
brottsoffer 

o LD17/04451 
Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 4 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

o LO 17 /04666 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 

Granskning av landstingets budgetering och uppföljning 
o LO 17 /04662 

Granskning av landstingets interna kontroll 2017 

H. L017/04011 

Sida 8 (21) 

Svar på revisorernas granskning av kompetensutveckling för personal inom 
hälso-och sjukvården 
Landstingsstyrelsens svar på revisionsrapporten 2018-02-12, § 

I. L017/03285 
Svar på revisorernas uppföljningsgranskning av attester inom 
personalområdet 
Landstingsstyrelsens svar på revisionsrapporten 2018-02-12, § 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 Sida 9 (21) 

Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till 
beslut 

9 Revidering av budget 2018 
Diarienummer LD17/01587 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Reviderad resultatbudget 2018, enligt bilaga c), d), e) och f), fastställs. 
2. Den övergripande ramen hos Finansförvaltningen utökas med 61,3 

mkr. 
3. Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att under 2018 fatta beslut om 

fördelning till förvaltning ur ram för riktade statsbidrag inom 
Finansförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen tillför sjukvården totalt 5,5 miljarder under 2018. 
överenskommelser är tecknade mellan Regeringen och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för de flesta. Statens riktade statsbidrag 
uppskattas för Landstinget Dalarnas del uppgå till drygt 227 mkr (137 mkr 
mer än liggande budgetförslag) enligt uppgift i bilaga d. Samtliga riktade 
statsbidrag hanteras inom en samlad ram hos Finansförvaltningen att 
fördelas av landstingsstyrelsen. 

Efter budgetbeslutet i november har en ny skatteprognos kommit samt 
uppgift om statsbidraget för läkemedelsförmåner och definitiv premie för Löf 
(Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) , vilket stärker finansiering med 
61,3 mkr. 

I budgetbeslut för 2018 vid landstingsfullmäktige i november avsattes vid 
Finansförvaltningen 147 500 tkr för senare fördelning. De 61,3 mkr som 
stärker finansieringen föreslås tillskjutas den övergripande ramen. 

Under förutsättning att landstingsfullmäktige fastställer enligt ovanstående 
beslutar landstingsstyrelsen fördela ur den övergripande ramen enligt Bilaga 
b) 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 22-24 

b) Tabell 9 Finansplan, fördelning ur övergripande ram - beslutsnivå 
Landstingsstyrelsen, publicerad i handlingarna inför 
Landstingsstyrelsens sammanträde 12 februari 

c) Tabell 12 Resultatbudget sid 25 
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d) Ram riktade statsbidrag 2018 sid 26 

e) Tabell 14 Finansbudget sid 27 

f) Tabell 7 Investeringar sid 28 

g) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 29-30 

10 Avgiftsförändringar 2018 
Diarienummer LD17/03123 

Landstingsstyrelsens förslag 

Sida 10 (21} 

1. Patientavgift uttas för besök eller åtgärd inom hälso- och sjukvården 
oavsett vilken yrkeskategori som patienten har kontakt med 

2. Patienter med uppehållstillstånd mindre än 1 år och kvotflyktingar ska 
under vissa förutsättningar behandlas som folkbokförda 

3. Förändringarna genomförs from 2018-06-01 för punkt 1 och 
retroaktivt from 2017-10-01 för punkt 2 

Sammanfattning av ärendet 
Patientavgift bör likställas för all sjukvårdande behandling oavsett vilken 
yrkeskategori inom hälso- och sjukvården som patienten får hjälp av. 
Patienter med korta uppehållstillstånd och kvotflyktingar drabbas av höga 
vårdkostnader på grund av problem med folkbokföring. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 31-33 

b) SKL:s PM om Hälso- och sjukvård till vissa personer med korta 
uppehållstillstånd sid 34-43 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 44 

11 Fri kollektivtrafik för blodgivare 
Diarienummer LD17/03906 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Blodgivare erbjuds gratis kollektivtrafik med Dalatrafiks bussar till och 

från blodgivning . 

Sammanfattning av ärendet 
De senaste årens nedgång i antal blodgivare och tappningstillfällen kräver 
en insats för att hålla tillgången på blod uppe. Bladcentralen har framfört 
önskemål om att i marknadsföringssyfte mot både befintliga och potentiella 
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blodgivare tillåta dessa att resa gratis med Dalatrafiks bussar i samband 
med blodgivning. 

Om landstinget inte hade några egna blodgivare alls skulle landstinget 
behöva köpa in de blodkomponenter som går åt i Dalarnas sjukvård varje år 
till en kostnad av drygt 21 miljoner kronor. 

Kostnaden för 1500 busskort (1 +3-zonskort) laddade med 4 resor är 384 
000 kr. 

Blodförsörjning för landstinget Dalarnas patienter skulle med förslaget 
kunna säkras genom att både attrahera nya blodgivare och genom att få 
nuvarande blodgivare att lämna blod oftare. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 45-47 

b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 48 

12 Förslag prisjustering Dalatrafik 
Diarienummer LD18/00171 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. En justering görs av Dalatrafiks nuvarande prisnivå på biljetter och 

kort, enligt bilaga b). 
2. De nya priserna börjar gälla fr.o.m. 2018-05-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Dalatrafiks senaste prisjustering gjordes 2016-02-15. Den allmänna 
prisutvecklingen har sedan den senaste justeringen medfört 
kostnadsökningar. För att bemöta kostnadsökningen vill 
kollektivtrafiknämnden justera nu gällande priser. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 49-50 

b) Förslag nya priser sid 51 -52 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 53 
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13 Ersättning till personer med patienterfarenhet alternativt 
närstående, vid medverkan i förbättringsarbete 
Diarienummer LD17/03823 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Ersättning till personer som medverkar i förbättringsarbete i 

Landstinget Dalarna godkänns enligt förutsättningar i förevarande 
beslutsunderlag, bilaga a). 

2. Ge i uppdrag till arvodeskommitten att för eventuella framtida 
förändringar utreda nivåer och omfattning av ersättningen till de som 
omfattas av dessa ersättningsregler. 

Sammanfattning av ärendet 
Det krävs nytänkande och ändrat förhållningssätt i utvecklandet av hälso
och sjukvården. Det arbetet behöver göras tillsammans med patienter, 
närstående, forskare och medarbetare i vården. Personer med 
patienterfarenhet och närståendes (själverfarna) behöver knytas till arbetet. 
Patient/närståendes medverkan krävs också från statens sida genom de 
skrivningar som finns i överenskommelse som sluts mellan regeringen och 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). 

Landstingsstyrelsen har att ta ställning till ersättningsnivå för själverfarnas 
medverkan i arbetet. Ersättningarna föreslås i princip följa ersättningsnivån 
för motsvarande ersättningar som brukarorganisationens företrädare inom 
brukarråd Kirurgen och RCC har rätt till, men med visst undantag. Det 
innebär att man har rätt till: 

- Ersättningen är 1700 kr för heldagsmöte (mer än 4 tim) och 850 kr för 
halvdagsmöte (mindre än 4 tim). I summan ingår för- och efterarbete om så 
krävs. 

- lnkomstbortfall ersätts inte. 

- Resor med egen bil ersätts enligt gällande bilavtal för anställda. Resor 
med kollektivt färdmedel eller färdtjänst ersätts mot redovisning av 
kvitto/biljett. 

- Saknar rätt till traktamente eftersom man som privatperson utför ett 
uppdrag på motsvarande sätt som en anställd. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 54-56 

b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 57-58 



Landstinget Dalarna 

Central förvaltning 

DAGORDNING 
Landstingsfullmäktige 

2018-02-26 

14 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2016, 
Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna 
Diarienummer LD17/03009 

Landstingsstyrelsens förslag 

Sida 13 (21) 

1. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Norra Dalarna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas Samordningsförbund överlämnar årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016. 

Revisorerna varken tillstyrker eller avstyrker att styrelsen och dess 
ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 59-60 

b) Årsredovisning: se handl publicerade inför LS 12 februari : 
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och
protokoll/Landstingsstyrelsen> 

c) Revisionsberättelse sid 61-62 

d) Revisionsrapport: se handl publicerade inför LS 12 februari: 
<http://www.ltdalarna.se/Politik/Handlingar-och
protokoll/Landstingsstyrelsen> 

e) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 63 

15 Riktlinjer för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD15/03450 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Parkeringspolicy fastställd av landstingsfullmäktige 2008-02-18 § 13 

upphävs. 
2. Ny parkeringsriktlinje och principer för parkeringsavgifter, enligt bilaga 

b och c), fastställs. 
3. Arbetsplatser som ska omfattas av avgift för personalparkering är 

Landstingshuset i Falun samt Falu och Mora lasarett. 
4. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att besluta om taxeavgifter och när 

parkeringstaxan ska träda i kraft, så fort det är möjligt samt att i god tid 
kommunicera denna tidpunkt såväl internt i landstinget som externt 
gentemot medborgarna. 
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5. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att besluta om framtida 
förändringar av parkeringsriktlinje och avgifter för parkeringar. I 
uppdraget ingår att verka för att åtgärder enligt den s.k. 
fyrstegsprincipen genomförs. 

6. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att utvärdera fastställd 
parkeringsriktlinje och avgifter senast vid utgången av 2018. 

Sammanfattning 
Landstinget har verksamheter i lokaler runt om i länet. En del är belägna på 
egna fastigheter medan andra är hyrda. Framtagen riktlinje uttrycker 
landstingets värdering vid användningen av fastigheter för 
parkeringsändamål oavsett om parkeringsplatserna är belägna på egna 
fastigheter eller på hyrda fastigheter. 

Landstinget Dalarna har sedan 2008 en parkeringspolicy, beslutad av 
Landstingsfullmäktige 2008-02-18, § 13. Policyn anger bl.a. att avgift för 
personalparkeringar endast tas ut när det gäller motorvärmarplatser. 

Skattelagstiftningen anger att om arbetsgivare håller med fri parkering eller 
fri garageplats vid arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har 
en skattepliktig förmån . Förmånen ska värderas till marknadsvärde. 
Marknadsvärde är vad det skulle kostat för den anställde att hyra en 
parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen. 

Syftet med den nya gemensamma parkeringsriktlinjen är att ha följsamhet 
till skattelagstiftningen på området, stödja en positiv utveckling av trafik- och 
parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt 
för att underlätta planering av åtgärder. Parkeringsriktlinjen ska också 
stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel vilket stöds av 
landstingets miljömål om att begränsa klimatpåverkan. 

Den föreslagna principen för avgifter innebär möjligheter till differentierade 
avgifter genom att möjligheten till zonindelning införs. Förändringen kan 
tillämpas på såväl avgifter för landstingets patienter och besökare som 
personalparkeringar. Nuvarande avgift för motorvärmarplats/tillstånd på 
personalparkering gäller oförändrad, 200 kronor månad, under perioden 
oktober - mars. 

Avgift för personalparkering föreslås i nuläget endast för lasaretten i Falun 
och Mora samt Landstingshuset i Falun. 

Detta ärende behandlades av landstingsfullmäktige den 21 november 2017 
men återremitterades till landstingsstyrelsen. I beslutsunderlaget har 
synpunkter som framkommer i återremitteringsmotiveringen bemötts. I 
förekommande fall har även förslaget till parkeringsriktlinje uppdaterats. 

I ärendet redovisas följande dokument: 
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b) Parkeringsriktlinje sid 70-82 

c) Principer för parkeringsavgifter sid 83-84 
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d) Protokollsutdrag Fastighetsnämnden 2017-09-28 § 30 sid 85-91 

e) Protokollsutdrag Landstingsfullmäktige 2017-11-20-21 § 135 sid 92-94 

f) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 95-97 

16 Svar på motion från Mikael Rosen (M) och Kjell Gustafsson (M): 
Motion angående parkeringsfrågan vid Falu lasarett 
Diarienummer LD17/00538 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion yrkar Mikael Rosen (M) och Kjell Gustafsson (M) att 
landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att uppta 
förhandlingar med markägaren Falu kommun i syfte att kunna anlägga 
parkering längs med Regementsvägen vid Falu lasarett. 

En ny parkeringsriktlinje för landstinget har tagits fram. Syftet med riktlinjen 
är att stödja en positiv utveckling av trafik- och parkeringssituationen vid 
länets sjukhus, mer allmänt utvecklingen av en hållbar och attraktiv miljö 
och för att underlätta planering av åtgärder. Parkeringsstrategin ska också 
stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel vilket stöds av 
landstinget miljömål om att begränsa klimatpåverkan. En del av strategin är 
att säkerställa att offentliga resurser används så effektivt som möjligt. 

För att tillgodose behovet av parkeringsmöjligheter ska vid planering den 
s.k. fyrstegsprincipen användas. Det innebär tex när efterfrågan är större än 
tillgången eller när förutsättningarna i övrigt ändras att åtgärder görs i 
följande ordning : 

• Åtgärder som påverkar efterfrågan på parkering och val av färdsätt till 
arbetet 

• Åtgärder som ger effektivare användande av befintliga parkeringsplatser 

• Mindre ombyggnads-/förbättringsåtgärder 

• Samnyttjande, större ombyggnadsåtgärder, nyinvesteringar 
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Motionen återremitterades till landstingsstyrelsen eftersom en förutsättning 
för motionssvaret var att fullmäktige antagit "Riktlinjer för parkeringsplatser i 
Landstinget Dalarna". Ärendet om riktlinje återremitterades vid fullmäktige
sammanträde 2017-11-20 § 135. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 98-100 

b) Motionen sid 101 

c) Protokollsutdrag Fastighetsnämnden 2017-09-28 § 31 sid 102-106 

d) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 107-108 

17 Svar på motion från Ulf Berg (M) med flera: Inför 
visselblåsarsystem i Landstinget Dalarna 
Diarienummer LD16/03590 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Motionen bifalls. 
2. På intranätet ska det framgå tydligt vilka möjligheter det finns att 

anmäla oegentligheter redan idag och kontaktuppgifter till dessa. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion yrkar Ulf Berg (M), Christer Carlsson (M), Lisbeth Mörk
Amnelius (DSP), Bo Brännström (L) och Birgitta Sacredeus (KO) att 
Landstinget Dalarna ska införskaffa och implementera ett externt 
vissel blåsarsystem. 

Det finns redan flera olika kanaler för att anmäla missförhållanden om inte 
de interna vägarna fungerar. Det går inte att utifrån erfarenheter av 
införande av visselblåsarfunktioner dra slutsatsen att sådana har avsedd 
effekt. Behovet och värdet av ett externt visselblåsarsystem kan därför inte 
motivera ett införande av ett sådant. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 109-111 

b) Motionen sid 112-113 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 114-116 
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18 Svar på motion från Gunilla Berglund (C) och Christina Bröms 
(C): Stoppa inköp av artiklar som innehåller mikroplaster 
Diarienummer LD17/03352 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Landstinget Dalarna inför ett inköpsförbud av hygien- och 

rengöringsartiklar och textilier som innehåller mikroplaster med 
undantag för bland annat grovdiskmaskinsdiskmedel samt viss 
funktionsklädsel till personalen. 

2. I övrigt avslås motionen. 
3. Berörda rutiner och dokument för inköp och upphandling förtydligas 

med innebörden av inköpsstoppet av mikroplaster. 
4. lnköpsstoppet av mikroplaster ska utvärderas i samband med 

miljöredovisningen. 
5. Dokumenten som reglerar och styr inköp, upphandling och 

miljöuppföljning revideras utifrån motionssvaret och ovan nämnda 
tilläggsyrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
I en motion föreslår Gunilla Berglund (C) och Christina Bröms (C) att 
Landstinget Dalarna inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar 
och textilier som innehåller mikroplaster samt alla andra produkter som 
bidrar till spridningen av mikroplaster. 

Landstinget Dalarna har redan vidtagit en del åtgärder för att minska 
spridningen av mikroplaster från verksamheten. För vissa produkter finns 
det idag inga alternativ. Det som åligger Landstinget Dalarna är att följa 
utvecklingen inom de områden där vi har produkter som kan ge upphov till 
utsläpp av mikroplaster och göra utbyten när så är möjligt. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 117-120 

b) Motionen sid 121 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 122-124 

19 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Lena Reyier (C): Inför 
förmånscykel för landstingsanställda 
Diarienummer LD17/03260 

Landstingsstyrelsens förslag 
1 . Motionen bifalls 
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Agneta Ängsås (C) och Lena Reyier (C) föreslår i en motion att Landstinget 
Dalarna inför möjligheten till förmånscykel för sina anställda. 

Flera landsting/regioner och kommuner i Sverige ger sina anställda 
möjligheten till förmånscykel. Den anställde ges förmånen att till ett 
förmånligt pris hyra en cykel eller flera cyklar genom ett bruttolöneavdrag på 
lönen. Avtalet gäller i tre år och därefter kan den anställde ta ställning till om 
cykeln/cyklarna ska köpas ut eller lämnas tillbaka till leverantören. 
Arbetsgivarens erbjudande omfattar olika typer av cyklar. Det företag som 
genom offentlig upphandling får förtroendet att leverera, administrera och 
informera om cykelleasingen sköter merparten av administrationen. 

Förslaget gynnar folkhälsan och ökar attraktiviteten för Landstinget Dalarna/ 
Region Dalarna som arbetsgivare. Landstinget Dalarna/ Region Dalarna ska 
vara en attraktiv, miljö- och cykelvänlig region med friska medarbetare. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 125-126 

b) Motionen sid 127 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 128-129 

20 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KO) med flera: 
Sjuksköterskebrist i Dalarna kan lösas 
Diarienummer LD17/02158 

Landstingsstyrelsens förslag 
1 . Motionen är med vad som anförts besvarad 

Sammanfattning av ärendet 
Katarina Gustavsson (KO) m.fl ., yrkar i en motion att landstingsstyrelsen 
skall få i uppdrag att utreda frågan om utlandsrekrytering av (specialist-) 
sjuksköterskor utanför EU, samt göra en pilotsatsning om rekrytering av ca 
25 (specialist-) sjuksköterskor till Landstinget Dalarna. 

CIREK (Centrum för internationell rekrytering) anses ha erforderlig kunskap 
för att bedriva rekrytering av sjuksköterskor från utlandet. Rekrytering av 
sjuksköterskor med utbildning från länder inom EU, i egen regi och utan 
mellanhänder, bedöms vara ett tryggare och mer förutsebart alternativ såväl 
för landstinget som för potentiella medarbetare. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 130-135 
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21 Svar på motion från Bo Brännström (L): Inför peer-supporters 
inom psykiatrin 
Diarienummer LD17/03205 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Motionen är med vad som anförts besvarad . 

Sammanfattning av ärendet 
Bo Brännström (L) yrkar i en motion att den psykiatriska vården bör verka 
för att patienter med psykisk ohälsa får regelbundet träffa andra personer, 
s.k. "peersupporters", med egen erfarenhet från psykisk ohälsa. 

Den psykiatriska vården i Dalarna har under många år verkat för och 
utvecklat samarbetet med patienter med psykisk ohälsa. Samarbetet 
bedrivs på olika arenor och mötesplatser, dels genom formellt uppbyggda 
brukarråd och dels genom samarbete med "Dalarnas nätverk för psykisk 
hälsa". Inom landstinget finns idag tre olika brukarråd inom 
psykiatriområdet, ett övergripande brukarråd som är öppet för alla 
föreningar, ett för föreningar inom missbruk och beroende samt ett 
brukarråd för anhöriga till barn och unga med psykisk ohälsa. 

En gång per år arrangerar Psykiatrins Utvecklingsenhet (enhet inom 
landstinget) tillsammans med nätverket för psykisk hälsa en länskonferens 
dit patienter, och medlemmar i brukare- och anhörigföreningar samt 
vårdpersonal bjuds in. Arrangemanget genomförs ofta på högskolan, under 
förmiddagen med en föreläsning av en gästföreläsare som har egen 
psykiatrisk diagnos, och en eftermiddag där de olika brukare- och 
anhörigföreningarna håller korta seminarier i dialogform. Arrangemangen 
brukar samla 250 - 300 personer och är mycket uppskattade. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 143-145 

b) Motion sid 146 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 147-148 
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22 Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KD): Hyrläkare inget 
hållbart system - varken för patient eller ekonomi! 
Diarienummer LD17/01604 

Landstingsstyrelsens förslag 
1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Sacredeus (KD) yrkar i en motion att Landstinget Dalarna möjliggör 
en modell där läkaren är en egen företagare och samtidigt arbetar på en av 
Landstinget Dalarna driven vårdcentral. I motionen beskriver Birgitta 
Sacredeus den nationella vårdsituation som Sverige befinner sig i avseende 
hyrläkare. Landstinget Dalarna deltar tillsammans med övriga landsting i 
Sveriges Kommuner och Landstings nationella arbete för att minska 
landstingens behov av inhyrd personal. 

I dagens Hälsoval inom primärvården finns möjligheter för den vårdpersonal 
som vill driva privata vårdcentraler att göra detta. Det är inte aktuellt för 
Landstinget Dalarna att på konsultbasis använda sig av läkare med F
skattsedel upphandlade som privata/egenföretagare på för övrigt 
landstingsdrivna vårdcentraler med landstingsanställda medarbetare. 

Om läkare blir egna företagare/ privata vårdgivare måste dessa upphandlas 
enligt Lagen om offentlig upphandling, vilket inte på något sätt garanterar att 
samtliga som önskar den företags-arbetsformen får ett avtal med 
Landstinget Dalarna. 

Landstinget Dalarna deltar aktivt i det nationella arbetet för att finna 
lösningar på problemet hyrläkare/hyrpersonal. Målsättningen är att hälso
och sjukvården ska vara oberoende av hyrpersonal 2019. Landstinget har 
en handlingsplan för arbetet och under hösten 2017 förstärks det redan 
pågående arbetet inom Landstinget Dalarna med projektet - Oberoende av 
inhyrd personal. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

a) Beslutsunderlag sid 149-152 

b) Motionen sid 153 

c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 154-155 
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23 Valärenden 

LD17/04178 

Fullmäktige beslutar 

Sida 21 (21) 

1. (S) väljs som ledamot i Lokal hälso- och sjukvårdsberedning 
Västerdalarna/Nedansiljan med mandatperiod from 2018-02-26 tom 
2018-12-31 

2. (S) väljs som ersättare i Älvdalens utbildningscentrum AB med 
mandatperiod from 2018-02-26 tom 2018-12-31. 

Fullmäktige beslutade i november att Robert Hagström (S) entledigas fr o m 
21 november 2017 från sina från sina uppdrag i Landstinget Dalarna: som 
ledamot Landstingsfullmäktige, som ledamot i Lokal hälso- och 
sjukvårdsberedning Västerdalarna/Nedansiljan och som ersättare i 
Älvdalens utbildningscentrum. 

Vidare beslutades att Socialdemokraterna nominerar ledamot i Lokal hälso
och sjukvårdsberedning Västerdalarna/Nedansiljan och ersättare i 
Älvdalens utbildningscentrum AB vid fullmäktiges sammanträde i februari. 

LD17/04564 

Fullmäktige beslutar 

1. Kjell Gustafsson (-)entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Tandvårdsnämnden from 26 februari 2018. 

2. X X (M) väljs som ledamot i Tandvårdsnämnden. Mandatperioden är fr o 
m 26 februari 2018 tom 2018-12-31. 

Kjell Gustafsson (M) avsäger sig i brev 6 december sina uppdrag som 
ledamot i Tandvårdsnämnden och som ledamot i 
Viltförvaltningsdelegationen . Kjell informerar vidare om att han kommer att 
sitta kvar som opolitisk i landstingsfullmäktige mandatperioden ut. 

I brev 13 december återtar Kjell sin avsägelse som ledamot i 
Viltförvaltningsdelegationen. 


