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Lokal Hälso- och sjukvårdsberedning för Falun 

Mötesplan 2017 
 
 

Sammanträde Lokal 

 
Onsdag 22 februari 
 

Kullan, plan 2 

 
Onsdag 31 maj 
 

Kullan, plan 2 

 
Tisdag 19 september 
 

Kullan, plan 2 

 
Torsdag 11 december 
 

Kullan, plan 2 

 
 

 Beredningens sammanträde   22/2 och 19/9 kl 08.30-12.00 
    31/5 och 11/12 kl 08.30-16.00
   

  

 Partigruppsammanträde kl 08.00-08.30 
Lokaler:  
22 feb: Insikten, plan 4/Kullan, plan 2 

      31maj: Insikten, plan 4/Kullan, plan 2  
      19 sep: Insikten, plan 4/Kullan, plan 2 
      11 dec: Insikten, plan 4/Kullan, plan 2 

 

 Presidieberedning kl 08.30-10.00 - Datum fastställs senare 
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Inledning 
Hälso- och sjukvårdsberedningen för Falun (HoS Falun) är en av de 
sex lokala hälso- och sjukvårdsberedningar som finns i Landstinget 
Dalarna. 
 
HoS Falun är befolkningsföreträdare och en länk till den centrala 
politiska nivån i landstinget. Denna verksamhetsplan avser HoS Faluns 
eget arbete. 
 
Hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet, vara patientsäker och 
tillgänglig. Vården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad, säker, 
effektiv, jämställd, jämlik och tillgänglig.  
 
Oavsett om kontakten med hälso- och sjukvården sker som patient 
eller som anhörig ska bemötandet vara fritt från fördomar och 
förutfattade meningar, människovärdet ska genomsyra hela 
verksamheten och sättas i första rummet.    
 
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) fastslås att målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för att människors lika värde och för den 
enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av 
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Landstinget ska planera 
sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov av sådan 
vård. 
 
(I övrigt hänvisas till Landstinget Dalarnas landstingsplan 2017-2020) 
 
 

Reglemente 
            Hämtat från Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente och avser de  
                              Lokala hälso- och sjukvårdsberedningar  
 
29 §  
            För att tillvarata behovet av lokalt medborgarinflytande ska det finnas  
                              sex lokala beredningar till hälso- och sjukvårdsnämnden. Deras  
                              geografiska områden ska motsvara valkretsarna. De ska i första hand  
                              bemannas med ledamöter eller ersättare från landstingsfullmäktige.  
                              Varje hälso- och sjukvårdsberedning ska bestå av sju ledamöter och 
           sju ersättare. I beredningen ska finnas en ordförande, en 1:a vice  
                              ordförande och en 2:a vice ordförande.  
  
                              De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska ha initiativrätt med  
                              möjlighet att ställa förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden, men har  
                              inte någon egen beslutanderätt. De kan också utgöra remissorgan i   
                              hälso- och sjukvårdsfrågor.  
 
30 §  
            De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska följa utvecklingen av  
                              hälso- och sjukvården inom sina områden.  
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                            Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt  
   

 Folkhälsofrågor. 

 Processer som involverar såväl olika delar av Landstingets hälso- och 
sjukvård som kommunala och privata vårdgivare.  

 De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska också stimulera 
utvecklingen av patientråd eller motsvarande brukarråd för att öka 
patienternas inflytande.  

 Beredningarna ska ta initiativ till den politiska behandling av hälso- och 
sjukvårdsfrågor som uppföljningen föranleder.  

 
31 §  
        Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ansvarar för att verksamhets-  
                           plan upprättas i god tid inför kommande år och ska en gång per år till  
                           hälso- och sjukvårdsnämnden redogöra för föregående verksamhetsår.  
  
32 §  
        Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ska utveckla samverkan med  
                           kommunerna och andra samhällsorgan inom sitt område.  
                           De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i detta syfte svara mot  
                           samverkansberedningarna som finns i varje kommun och där företrädare  
                           för såväl kommunledning som landstingsföreträdare tar upp 
                           gemensamma frågeställningar kring den hälso- och sjukvård och sociala  
                           omsorg som finns i varje kommun. Hälso- och sjukvårdsberedningarna  
                           ska stå för landstingsperspektivet i mötet med det kommunala  
                           perspektivet i samverkansberedningarna. Samverkansberedningarnas    
                           uppdrag är att tillvarata och förmedla medborgarnas behov i landstingets   
                           och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet för att medborgarnas  
                           bästa ska tillgodoses.  
 

 

 

Vision 

HoS Falun vill vara ett redskap för att befolkningen ska tillförsäkras 
kvalitativ Hälso- och sjukvård oberoende av etnisk bakgrund, kön eller 
ekonomisk ställning. 
 
HoS Falun vill öka kunskapen i befolkningen om olika sjukdomstillstånd 
och dess följder.  
 
HoS Falun vill öka kunskapen i befolkningen om Landstingets olika 
verksamheter   
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Mål 

 Beredningens politiker skall tillägna sig god kunskap om 
befolkningens behov av hälso- och sjukvård. 

 Beredningen skall även tillägna sig god kunskap om vilken 
utsträckning befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov blir 
uppfyllda.   

 Beredningen skall tillägna sig ökad kunskap om faktorer som 
påverkar hälsan hos befolkningen. 

 Beredningen skall öka befolkningens kunskap om hur de 
upprätthåller god hälsa eller uppnår bättre hälsa. 

 Befolkningen känner till och har förtroende för HoS Falun. 
 
 Politisk samverkan mellan kommun och landsting bidrar till 

o att samhällets resurser nyttjas effektivt och  
o att berörda verksamheter upplever ömsesidiga fördelar.  

Arbetssätt 
 

Hälso- och sjukvårdsberedningen Falun vill:  
- Fortsätta att utveckla formerna för beredningskontakter med 

befolkningen, lokala intresseföreningar, organisationer m.m, bland 
annat genom de nära kontakter med Patientråden, som finns 
kopplade till vårdcentralerna samt via arrangerande av 
tematräffar.   

- Utveckla samverkan med kommunen och andra samhällsorgan 
med fokus på att förbättra omhändertagandet av för de i 
Landstingsplanen prioriterade grupperna multisjuka, kroniskt 
sjuka, psykiskt sjuka och barn och ungdomar. 

- Ha en aktiv dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden.  
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Aktivitetsplan 2017 

Mål Aktivitet Vem När Hur/Uppföljning 
Kontakt med befolkningen 
  

Delta i patientrådens 
sammanträden  

Ordförande  
 

Enligt sammanträdesplan Protokoll/minnesanteckningar anmäls vid 
nästa beredningssammanträde,  

 Regelbundna träffar med 
patientrådsordförandena  

Ordförande och 
tjänsteman 

Två-fyra gånger per år Protokoll/minnesanteckningar anmäls vid 
nästa beredningssammanträde.   

 Delta i kommunala 
funktionshinderrådet 

Ordförande 
 

Enligt sammanträdesplan Protokoll/minnesanteckningar anmäls vid 
nästa beredningssammanträde. 

  Delta i kommunala 
pensionärsrådet 

Ordförande  
 

Enligt sammanträdesplan Protokoll/minnesanteckningar anmäls vid 
nästa beredningssammanträde.   

 Tematräffar för befolkningen 
i samverkan med lokala 
intresseföreningar, 
organisationer 

Presidiet 
Tjänsteman 
Ledamöter HoS Falun 

Cirka 4-5 ggr per år. Öppna föreläsningar, allmän frågestund, HoS 
Falun samt brukarråden presenterar sig. Efter 
en tematräff rapporteras på nästa 
beredningssammanträde.   

Samverkan med kommunen Delta i 
samverkansberedningen 

Presidiet  
Tjänsteman 

Enligt sammanträdesplan Rapport nästa beredningssammanträde samt 
protokoll med i handlingarna till 
beredningssammanträdet.  

 Delta i  
Folkhälsorådet 

Av HoS-beredningen 
utsedda  
Tjänsteman 

Enligt sammanträdesplan Rapport nästa beredningssammanträde samt 
protokoll 

 Delta i  
Finsam styrelse  

Av Lf vald representant alt 
ersättare  
Ledamot av HoS 

Enligt sammanträdesplan Rapport nästa beredningssammanträde samt 
protokoll 

Beskrivning av befolkningens 
hälsa och sjukvårdsbehov  

Genomgång av Landstinget 
Dalarnas befolkningsenkäter 

Tjänsteman/ 
Epidemiolog 

Vid nya rapporter, 
presentation på 
beredningssammanträdena 

Presentation, ev förslag på åtgärder. 

Beskriva uppfyllanden av 
befolkningens hälso- och 
sjukvårdsbehov 
 

Genomgång av Landstinget 
Dalarnas befolkningsenkäter 

Tjänsteman/Epidemiolog 
och presidiet 

Vid nya rapporter, 
presentation på 
beredningssammanträdena 

Presentation, ev förslag på åtgärder 

Utarbeta de politiska direktiv 
och ekonomiska ramar som 
skall gälla för landstingets 
hälso- och sjukvård 

Dialog med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden  

HoS Falun Enligt sammanträdesplan Rapporteras på beredningssammanträdena 
 

Svara för de politiska hälso- 
och sjukvårdsprioriteringarna 

Dialog med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden  

HoS Falun Enligt sammanträdesplan Rapporteras på beredningssammanträdena 
 

Samverkan med Hälso- och 
sjukvården Falun 

Dialog med 
Områdessamordnare och 
verksamhetsföreträdare 

HoS Falun I samband med 
beredningssammanträdena 

Rapportering, förslag på ev åtgärder. 
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Organisation 

Hälso- och sjukvårdsberedningen för Falun 

 
 Ledamöter 
 Kjell Persson s Ordförande 
 Jonas Åsenius mp 1:e vice ordförande 
 Göran Forsén  m 2:e vice ordförande 
 Per Helin s 
 Tina Fagerström  s 
 Agneta Ängsås c 
 Katarina Gustafsson   kd 
 
 Ersättare  
 Majsan Willén s 
 Leif Berglund s 
 Marie Larsson s 
 Zohreh Anhari  v 
 Britt-Marie A Romlin  c 
 Mika Savolainen m 
 Svante Parsjö Tegnér   fp 
    
  
Tjänstemannarepresentation 
 Hans Liljeberg (Områdessamordnare) 
 Catharina Fontander (Sekreterare) 
 
Representanter från HoS Falun i olika organisationer: 
 
Kommunala Funktionshinderrådet  
Ordförande Kjell Persson  
  
 
Kommunala pensionärsrådet 
Ordförande Kjell Persson  
  
 
Finsam (utses av Landstingsfullmäktige) 
  Kjell Persson 
  Åsa Nilser 
 

Sammanträdesplan  

 
  
  
  
  
  

Vecka Veckodag Datum 

v 8 Onsdag 2017-02-22 kl 08.30-12.00 

v 22 Onsdag 2017-05-31 heldag 

v 38 Tisdag 2017-09-19 kl 08.30-12.00 

v 50 Måndag 2017-12-11 heldag 
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Presidiet bereder ärenden inför beredningssammanträden. 
Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande. 

 Extra sammanträde kan hållas vid behov. 
 

Tjänstemannastödet till HoS Falun utgörs i första hand av 
områdessamordnare och sekreterare. 
 
Förhinder att delta i beredningssammanträde anmäls till utsedd 
sekreterare i Hälso- och Sjukvårdsberedningen Falun.  
 
Ordinarie ledamot kallar själv ersättare vid frånvaro. 
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