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Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader

Landstingsstyrelsen

Finansförvaltning
-404,0 -469,0 65,0

Central förvaltning - Hälsoval -1 286,0 -1 286,0 0,0

Regional utv, trafik
-243,0 -213,0 -30,0

Central förvaltning - Övrigt
-286,1 -286,1 0,0

HS - Hälso- och sjukvårdsnämnd

Hälso- och sjukvård
-5 693,6 -5 614,6 -79,0

Hjälpmedel Landstinget Dalarna -55,5 -55,5 0,0

Fastighetsnämnden
28,7 28,7 0,0

Servicenämnden
6,5 8,5 -2,0

Kultur- och bildningsnämnden
-145,5 -145,5 0,0

Tandvårdsnämnden
-217,9 -212,9 -5,0

Patientnämnden
-5,3 -5,3 0,0

Revision
-5,7 -5,7 0,0

Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna -2,7 -2,7 0,0

Gemensam nämnd för kostsamverkan 0,0 0,0 0,0

Summa driftredovisning -8 310,0 -8 258,9 -51,0

Driftredovisning (mkr)
Prognos 

2017
Budget 

2017
Avvikelse

Totalt beräknas verksamhetens nettokostnad bli 51 mkr högre 

än budgeterat. 

Hälso- och sjukvårdens prognos är ca 1,4% över budget 

och visar nu ett underskott på 79 mkr. Jämfört med prognos 

mars innebär det en försämring på 11 mkr vilket uteslutande 

beror på lägre ersättningar för asylsjukvård. Tabellen nedan 

visar avvikelsen gentemot budget i hälso- och sjukvården, 

uppdelat per division.

Division (mkr)
Avvikelse

Division Medicin
29,0

Division Kirurgi
-89,0

Division Psykiatri
33,0

Division Primärvård
37,0

Division HS gemensamt
-89,0

Summa
-79,0

Följsamhet till struktur- och 

förändringsplan
Generellt redovisas målen för struktur- och 

förändringsplanen som uppfyllda avseende fas ett och 

två. Tandvården nämner utmaningar framöver avseende 

förändrad demografi sk sammansättning av befolkningen. 

En  följd av immigrerade barn och ungdomar med betydande 

tandvårdsbehov.

Förvaltningar och samtliga divisioner inom hälso- och 

sjukvården rapporterar att åtgärder enligt beslut är 

genomförda eller under genomförande, avseende fas ett och 

två. Samtliga verksamheter rapporterar vidare att även fas 

tre, budget 2017, är under genomförande.  

Som nästa steg i struktur- och förändringsplanen har en 

koncernövergripande strategisk grupp bildats. Syftet med 

gruppen är att leda och utveckla arbetet mot uppsatta mål 

2018-19.

Landstingets samlade prognos pekar mot ett resultat på i linje med budget, 

plus 171 Mkr 

 Prognosen pekar på att verksamheternas nettokostnader blir 0,8 procent 

högre än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdens nettokostnader beräknas bli 1,4 procent högre 

(-79 mkr) än budgeterat och kollektivtrafi ken beräknas kosta 30 mkr mer än 

budgeterat.

Intäktssidan med skatter, statsbidrag och fi nansnetto beräknas öka med 

50 mkr jämfört med budget.

Månadsrapport april 2017
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Landstingsstyrelsen

Hälso- och sjukvården
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Analyser och kommentarer till hur anpassningen till 
planen genomförs. 
Kompletterande åtgärder 
I de fall följsamheten till struktur- och förändringsplanen 
kräver kompletterande åtgärder för att uppnå beslutade 
nivåer kommenteras detta här.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 2 495,0 3,1% 7 446,8 7 536,5 7 299,7
-varav 
Landstings-
bidrag

1 686,6 -8,0% 5 059,5 5 614,6 5 502,4

Kostnader -2545,0 3,1% -7525,9 -7536,5 -7 357,8
-varav löner 
exkl soc avg -935,9 1,5% -2717,8 -2763,7 -2 650,2

-varav inhyrd 
personal -64,0 17,1% -185,1 -160,0 -190,5

Över-/
underskott -50,0 -79,1 0 -58,1

Årets 
investering -24,3 -123,8 -125,0 -45,5

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat på minus 
79 Mkr för 2017. 
På intäktssidan råder stor osäkerhet kring asylintäkter. 
De flesta boendena i länet kommer att stängas innan 
sommaren och de sista i höst, detta ger indikationer på 
att budget och prognos för asylintäkter kan vara för högt 
skattade trots en minskning i budget med 25 Mkr mot 
utfall 2016 och ytterligare minskning i prognos med 15 
Mkr.
Lönekostnaden har en kostnadsutveckling jmf föregående 
år på 1,5%. Hälso och sjukvården har fortsatt stora 
vakanser på framför allt sjuksköterskor, psykologer och 
kuratorer. Prognosen för inhyrda läkare är 25 Mkr högre 
än budgeterat men 5 Mkr lägre än utfall 2016. Målet att 
sänka kostnaderna till budgeterad nivå förväntas inte 
infrias. 
Kostnaden för köpt vård är fortsatt hög och prognostiseras 
till 26 Mkr högre än budgeterat. Vakansläget och därmed 
stängda vårdplatser är avgörande för utvecklingen av 
kostnaden för den köpta vården.
Resultatet per division redovisas i tabellen nedan. 
Kommentarer finns i respektive divisions periodrapport.

Division (mkr) Avvikelse
Division Medicin 29
Division Kirurgi -89
Division Psykiatri 33
Division Primärvård 37
Division HS gemensamt -89
Summa -79

Kommentera och analysera större prognosavvikelser. I 
det här avsnittet kommenteras även personalkostnader 
och kostnader för inhyrd personal. Kommentera även 
investeringar (gäller främst FV20, FV21 och FV50).
Resultaträkningen omfattar kontoklass 3-8 och motpart 
1-2 på förvaltningsnivå. Divisionernas resultaträkning 
omfattar kontoklass 3-8 motpart 1-3. Löner exklusive 
sociala avgifter är kontogrupp 40+41. Inhyrd personal 
omfattar kontoundergrupp 555.
Resultaträkningen finns att hämta som rapport i 
BILD. (OBS att rapporter i BILD inte får länkas eller 
klistras in direkt i word-dokumentet, då fungerar inte 
sammanställningen av dokumenten senare i processen. 
Använd skärmklippverktyget för att skapa ett klipp 
av resultaträkningen som sedan klistras in i word-
dokumentet). 
Specifikt för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
Varje divisions resultaträkning visas med motpart 1-3. 
När sedan hela FV50 sammanfattas i en särskild fil visas 
resultaträkningen med motpart 1 och 2. 

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,7 2,3 2,3

Övriga kostnader 0,6 1,0 1,0
Summa 1,3 3,3 3,3

Kommentera och analysera avvikelser. 
Omställningskostnader är de kostnader som finansieras 
via omställningsbidrag. Löner exkl sociala avgifter är 
kontogrupp 40+41, resten redovisas som övriga kostnader.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 2,9% 3,0% 3,5%

Kommentera och analysera avvikelser. 
Kostnadsutvecklingen beräknas: (Kostnader i 
resultaträkning minus Summa omställningskostnader) 
dividerat med Kostnader i resultaträkning föregående år. 
Kostnadsutvecklingen redovisas i procent.

Viktiga mål och händelser
Kommentera förvaltningens viktiga övergripande mål 
och/eller händelser.

Se även respektive divisions månadsrapport för mer 
detaljerade uppgifter om ekonomi.

Karin Stikå-Mjöberg
Förvaltningschef
Hälso och sjukvården
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Hälso- och sjukvården

Division Medicin
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Alla åtgärder inom ramen för struktur och förändringsplan 
I & II är genomförda eller under genomförande. 
Besparingsmålen för 2016 överträffades och för 2017 
har ett avkastningskrav på 18,2 mkr budgeterats förutom 
en ramminskning med 20 mkr, vilket inkluderar alla 
fattade beslut inkl bemanningsrelaterade besparingar 
motsvarande 6o mkr tom 2019.
Kompletterande åtgärder  
Fn ses inget behov av kompletterande åtgärder för 2017.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017** 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 784,7 2338,0 2 335,5 2 118,7
-varav 
Landstings-
bidrag

640,0 1920,9 1 920,9 1 714,6

Kostnader -782,2 -2 309,4 -2 317,3 -2 087,2
-varav löner 
inkl. soc. avg. -382,0 -1 135,3 -1 147,7 -1 097,3

-varav inhyrd 
personal -2,7 -5,2 -0,9 -10,1

-varav 
högspec-
vård

-67,4 -193,6 -193,6 -

Över-/
underskott +2,6 +28,7 +18,2 +31,5

Årets 
investering -3,6 -28,5 -27,7 -18,2

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år
** Från och med 2017 innefattar divisionens ekonomi även 
Högspecialiserad vård.

Prognosen efter mars pekar mot ett överskott på 
28,7 Mkr mot budgeterat 18,2 Mkr. Framförallt 
är det lönekostnaderna som har ett prognostiserat 
överskott mot budget på 16 Mkr. Fortfarande finns 
vakanta sjuksköterske- och läkartjänster men även 
rekryteringsläget för arbetsterapeuter, kuratorer och BMA 
har blivit svårare. Som en konsekvens av kombinationen 
läkarvakanser och läkare på föräldraledighet beräknas 
kostnaderna för inhyrd personal öka med 4,3 Mkr mot 
budget.

Patientintäkterna inkl. frikort ligger redan efter årets 
första tertial 1 Mkr sämre än budget. Prognosen försämras 
med 3 Mkr då inget talar för högre intäkter framöver. 
Möjligen kan det bli än sämre som ett resultat av 
införandet av e-frikort, vilka påverkat intäkterna till det 
sämre när de införts inom andra landsting.

Osäkerheten kring asylintäkter är stor. Att de flesta 
boendena i länet kommer att stängas innan sommar och 

de sista i höst ger indikationer på att årets budget är 
för positiv. Prognosförsämring med 2,9 Mkr med viss 
reservation för att försämringen inte är tillräcklig.

Prognosen för interna lab-kostnader har försämrats med 
4,2 Mkr samtidigt som prognosen för lab-intäkter hos 
divisionens basenhet Laboratoriemedicin har förbättrats 
med 8,1 Mkr. Intäktsskillnaden på 3,9 Mkr kommer 
därmed från andra divisioner. En eventuell återbetalning 
från Laboratoriemedicin senare i år kan därmed komma 
att försämra divisionens prognos.
Från att ha hanterats separat utanför divisionen har i 
år den högspecialiserade vården flyttats till respektive 
basenhet och inkluderas i budget och prognos 2017. 
Intäkter från försäkringspotten för extra dyra högspec-
patienter (kostnad >800 tkr) finns med i utfallet för 
högspec-vård från och med april men pga. släpande 
kostnader är utfallet svårbedömt och prognosen 
oförändrad och lika med budget.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl. soc. avg. 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0
Summa 0 0 0

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 7,9% 2,7% 3,4%
Kostnadsutveckling * % 4,3% 2,2% 3,0%

* Kostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande posten 
högspecialiserad vård.

I kostnadsutvecklingen ingår ökade lönekostnader för 
undersköterskor i och med lokala och centrala satsningar 
med ca 6 mkr och medicinsk utveckling (hemrehab, 
cancerläkemedel och diabeteshjälpmedel) med 14,5 mkr. 
Kostnader avseende samordnare har 2017 flyttats från 
Förvaltningsinterna till Landstingsinterna, vilket också 
påverkar jämförbarheten med tidigare år.

Viktiga mål och händelser
De ekonomiska målen ser ut att kunna förverkligas 
enligt plan. En viss förbättring av bemanningen kan 
skönjas på vissa håll. Men det saknas fortfarande 
sköterskor och läkare för att komma upp i full planerad/
budgeterad bemanning och produktion. Även kuratorer 
och arbetsterapeuter, liksom BMA är yrkesgrupper som 
är svåra att rekrytera. Akutvårdsavdelningen i Falun har 
glädjande nog öppnat; ännu så länge för 5 dygnsvård.
Vårdgarantiuppfyllelse är för divisionen 84%, med längre 
väntetider ffa till smärtrehab, men även väntetider för 
vissa endoskopier är besvärande långa. Belastningen på 
akutsjukvården har varit stor runt årsskiftet med stort 
inslag av infektionssjukdomar, både bland patienter och 
personal. Beläggningen har sedan varit något lägre under 
våren; hittills 95%, dvs fortfarande alldeles för hög. Den 
höga beläggningen tillsammans med ökat söktryck på 
akutmottagningarna ger ökade väntetider och belastning 
på alla som arbetar på akutmottagningarna.
Pär Lennart Ågren
Divisionschef
Division Medicin 
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division Kirurgi
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Invigning av den nya mottagningen inom Barn- och 
ungdomsmedicin är planerad till 170517, viket är 
den enda återstående aktiviteten inom struktur- och 
förändringsplan 1+2 (STF 1+2) som inte är genomförd. 
Alla övriga större beslut som omfattar centralisering 
av mottagningar och omfördelning av resurser inom 
divisionen till kirurgi- och ortopedi är effektuerade. 
Strikt följsamhet gäller avseende anställningsstopp för 
stafettsjuksköterskor, samtidigt som alternativa lösningar 
behövs för att möta ett alltmer bekymmersamt vakansläge 
på flera kliniker.

Kompletterande åtgärder 
Viktiga framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet 
för att få en ekonomi i balans är en anpassning 
till realistiska bemanningsnivåer utifrån aktuella 
rekryteringsmöjligheter, och att minska kostnaderna 
för köpt vårdgaranti- och valfrihetsvård inom 
ortopedin och ögonsjukvården. Med sikte på STF 
3 har flera möjliga besparingsåtgärder identifierats 
och efter att verksamheterna har genomfört många 
strukturförändringar förskjuts fokus mot:

1) Översyn av intäkter.

2) Följsamhet till reviderade prislistor för kirurgi, orto-
pedi och patienttransporter med ambulanshelikopter.

3) Accelererad utveckling av e-Hälsa.

4) Personcentrerad vård med ökad patientdelaktighet.

5) Elektronisk ankomstregistrering på mottagningar.

6) Webbtidböcker

7) Läkemedelsanvändning fortlöpande översyn.

8) Effektivisera patienttransporter.

9) Översyn av indikationsgränser av operationer.

10) Systematiskt prioriteringsarbete

11) Se över möjlig hemtagning av högspecialiserad vård.

12) VNS-projekt (Vårdnära Service) på kirurgkliniken, 
Falun så att vårdpersonal kan fokusera på patientar-
bete och öppna fler vårdplatser. 

13) ”Task-shifting.

För mer detaljerad beskrivning av kompletterande 
åtgärder hänvisas till periodrapport (jan-mars) 2017. 
Verksamheterna har utöver att ha anpassat sig till nya 
arbetssätt relaterat till STF 1+2 tagit ett stort ansvar för 
att hitta ytterligare åtgärder med mål att nå ekonomisk 
balans.

Ekonomi
Månadsrapport efter april 2017 visar ack intäkter 1 033 
mkr och kostnader 1 056 mkr. Resultatet -23 kr är 5 mkr 
sämre än budgeterat.  
Budget för 2017 har efter en intern intäktsförstärkning (77 
mkr) för att bl.a. täcka omställningskostnader (-3,3 mkr) 
balanserats till 0 mkr, från ett utgångsläge på -97 mkr 
vilket inkluderar ytterligare sparbeting motsvarande -26 
mkr. I prognos saknas den interna intäktsförstärkningen, 
vilket förklarar -74 mkr av de -89 mkr för årsprognosen.

Resultat-
räkning 2017 2016

(tkr) Ack 
utfall

Avv 
Ack 

budget
Prognos Budget Resultat

Intäkter 1 033 -9 3 050 3 130 2 700
-varav 
Landstings-
bidrag

838 0 2 514 2 514 2 177

Kostnader 1 056 4 3 139 3 130 -2 751
-varav löner inkl. 
soc. avg. -512 12 -1 500 -1 520 -1 457

-varav inhyrdv 
personal -7 -3 -20 -15 -16

-varav förm. 
läkemedel -50 -1 -143 -140 -138

-varav rekv.
läkemedel

-45 -2 -133 -131 -128

-varav högspec-
vård

-95 7 -307 -307 -

Över-/
underskott -23 -5 -89 0 -51

 
Årets 
investering 20 94 93 25

Prognosticerat överskott 4 mkr för Bild- och 
funktionsmedicin kommer att fördelas ut till köpande 
kliniker. Prognosen exklusive Bild- och funktionsmedicin 
är -93 mkr.

Från att ha hanterats separat i den ”gemensamma 
divisionen” har högspecialiserad vård flyttats till 
respektive basenhet och inkluderas i budget och prognos 
2017. Divisionsspecifika intäkter och kostnader för 
högspecialiserad vård finns med i utfall ack april 
2017. Division kirurgis totala kostnader för den 
högspecialiserade vården är något bättre (7 mkr) 
jämfört med budget och följer prognos.  

De externa verksamhetsintäkterna är efter 4 månader 19 
mkr högre än budgeterat och 14 mkr högre än föregående 
år, främst relaterat till höga utomlänsintäkter från turismen 
i Sälen samt intäkter avseende helikoptertransporter. 
Samtidigt minskar asylintäkterna och därför sänks 
prognosen med 13 mkr jämfört med budgeterade 
asylintäkter. Vi saknar intäkter i bokföringen avseende 
statliga förlossningssatsningen.

Kostnaderna exklusive högspecialiserad vård är 3 mkr 
högre än budgeterat, främst beroende på högre kostnader 
för vårdgaranti- och valfrihetsvård, läkemedel, och övrig 
köpt verksamhet där kostnadsökningarna överstiger 
budgeterade nivåer. 
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Lönekostnaderna har ökat med 2,5 % (exklusive 
ambulanshelikoptern) men är avsevärt lägre än budgeterat 
med en prognos 20 mkr lägre än budget.

Kostnader för vårdgaranti-, valfrihet samt akut 
utomlänsvård utan remiss är per april 2017 är i nivå med 
2016, men kostnaderna är 5 mkr högre än budgeterat. 
Höga kostnader i början av året relateras till ett stort 
antal remisser från ortopeden andra delen av 2016. 
Första kvartalet 2017 har remissflödet minskat och 
därför förväntas den köpta vården hamna på samma 
nivå som 2016 inom ortopedin. Ögonsjukvården 
har fortsatta produktionsutmaningar beroende på 
rekryteringssvårigheter till ögonoperation och ökande 
produktionskrav. 

Läkemedelskostnaderna har ökat kraftigt, 6,4 %, främst 
inom ögonsjukvården och kirurgin. Detta leder till en 
försämrad läkemedelsprognos -4 mkr mot budget.

Kostnadsutveckling Utfall 
ack 2017

Prognos 
2017

Budget
2017

Kostnadsutveckling % 9,8 3,7 3,4
Kostnadsutveckling %* 3,6 2,8 2,5

* Kostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster som 
högspecialiserad vård och helikopter
Kostnadsutvecklingen ack april 2017 jämfört med 
föregående år är 3,6 % exklusive kostnader för 
jämförelsestörande poster (ambulanshelikoptern, 
högspecialiserad vård). Jämfört med kostnadsökning 5.9 
% för (jan-mars) 2017 har kostnadsökningstakten mattats 
av, men är fortfarande alldeles för hög. Verksamheterna 
har ålagts att kartlägga basenhetsspecifika orsaker till 
kostnadsökningarna. För att nå en budget i balans behöver 
den höga kostnadsutvecklingen brytas, samtidigt måste 
man beakta att kostnadsutvecklingen under 2016 var låg.

Bidragande orsaker till kostnadsutvecklingen är högre 
kostnader för läkemedel (6,4 %), stafettläkare 
(130 %), läkarkonsultationer, laboratorietjänster och 
hjälpmedel.

Tomas Riman
Divisionschef
Division Kirurgi
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division Psykiatri 
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Följsamhet till struktur och förändringsplan fas 1 och 
2 har genomförts, med avveckling och samordning av 
identifierade verksamheter, besparingar hemtagna. De 
utvecklingsuppdrag som har beslutats i fas 2, förstärkning 
inom missbruks och beroendevården och utveckling av 
vårdkvalitet inom rättspsykiatrin har påbörjats och projekt 
pågår enligt planering. Arbetet med fas 3 har initierats, där 
målet med ökade externa intäkter bekräftas av prognosen, 
samtidigt som målet med minskade kostnader för inhyrda 
läkare inte kan uppnås.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 307,2 934,1 928,2 904,9
-varav 
Landstings-
bidrag

251,7 755,3 755,3 740,0

Kostnader -296,3 900,9 -909,2 860,4

-varav löner 
exkl soc avg -122,5 359,7 -380,9 353,1

-varav inhyrd 
personal -20,9 -60,4 -44,2 59,2

-varav 
högspec vård -1,2 -4,9 -4,9 -

Över-/
underskott 10,9 33,2 19,0 44,5

Årets 
investering 0 -0,4 -0,4 -0,4

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Prognos för division Psykiatri efter April månad visar på 
överskott, + 33,2 mkr. 
Psykiatridivisionen har ett sparkrav i budget 2017 på 
9 mkr som har effektuerats i respektive verksamhets 
budget. För 2017 finns ett överskottsmål på 19 Mkr. 
Budgetmässigt beräknas målet uppnås genom lägre 
bemanning, minskade kostnader för hyrläkare och 
diverse ”gnet”, samt ökade utomlänsintäkter framförallt 
inom rättspsykiatrin. Därutöver finns effekter av 
höjda öppenvårdspriser inom divisionen, samt ökade 
asylintäkter inom divisionen, särskilt Allmänpsykiatriska 
kliniken Falun och Säter.
I prognosen beräknas ytterligare högre utomlänsintäkter. 
Till större delen hänförs detta till Rättspsykiatrin 
framförallt relaterat till förändrat avtal med Uppsala. 
Även för sektorerna skattas en högre intäkt för 
externt såld vård. För divisionen totalt beräknas +4 
mkr mot budget. Inom BUP och sektorn Mellersta/
Västerbergslagen beräknas en högre intäkt för asyl, vilket 
i sektorns fall kan relateras till verksamhetsförändringar 
(Kris- och trauma mottagningen).

Stor osäkerhet råder kring asylintäkter överlag. Signaler 
om att flera boenden kommer att stängas framöver, vilket 
kommer att påverka inflödet och därmed intäktssidan. För 
division psykiatri påverkar det i mindre omfattning än 
övriga divisioner.
Vad gäller lönekostnader så är det alltjämt stora vakanser 
på flera håll inom divisionen. Inom BUP, HAB och 
vuxenpsykiatrins öppenvård finns många vakanser 
av psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter. Inom 
vuxenpsykiatrin finns även vakanser av sjuksköterskor. 
Inom heldygnsvården vägs vakansläget på sköterskor upp 
av en högre kostnad för undersköterskor. Vakanser finns 
även på läkarsidan framförallt inom allmänpsykiatriska 
kliniken. Inom rättspsykiatrin märks även ett vakansläge 
på teknisk personal. I prognosen beräknas i nuläget ett 
överskott på lönekostnader på 34,7 Mkr. 
En betydande del av överskottet på lönekostnader äts upp 
av högre stafettkostnader. Bedömningen i prognos är en 
avvikelse mot budget på -16,2 Mkr. Bedömd utfallsnivå 
2017 tangerar i stort utfallsnivån 2016. Beroende på 
hur rekryteringen av egna anställda läkare går, så kan 
prognosen komma att revideras. Inom HAB hoppas 
man kunna minimera nyttjandet av stafetter genom att 
samordna läkarresurserna inom en enhet.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,2 0,3 0

Övriga kostnader
Summa 0,2 0,3 0

Det finns en mindre kvarstående kostnad för avveckling 
av tränings/bassängverksamhet inom HAB som upphör 
30/6-2017.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 5,2 5,0 7,0

Kostnadsutveckling % * 4,4 5,0 6,4
* Kostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster avseende 
högspecialiserad vård.

Kostnadsökningen vid jämförelse med ackumulerat utfall 
mellan åren ligger till viss del i att kostnaderna för köpt 
vård (exkl högspec, utomläns) samt stafetter är högre. 
Störande inslag är att vissa kostnader flyttat från 
förvaltningsinternt till landstingsinternt vilket ger en 
högre kostnadsökning. Lönesatsning undersköterskor är 
en tillkommande kostnad innevarande år.
I budget2017 ingår en höjning med 14,7 % för inhyrd 
personal.
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Viktiga mål och händelser
Viktigaste mål under 2017 handlar om rekrytering och 
arbetsmiljö, bemanningssituationen måste komma i 
balans. Flera aktiviteter pågår för att rekrytera olika 
yrkesgrupper, särskilt för läkare, sjuksköterskor och 
psykologer.

Ett särskilt prioriterat mål är att kunna öppna avdelning 
95 i Säter, en avdelning som varit stängd sedan september 
2016. 

Per Söderberg
Divisionschef
Division Psykiatri
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division Primärvård
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Analyser och kommentarer till hur anpassningen till 
planen genomförs. 

Kompletterande åtgärder 
I de fall följsamheten till struktur- och förändringsplanen 
kräver kompletterande åtgärder för att uppnå beslutade 
nivåer kommenteras detta här.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 465 4% 1 372 1 378 1 350
-varav 
Landstings-
bidrag

27 3% 81 81 79

Kostnader -459 4% -1 336 -1 338 -1 297
-varav löner 
exkl soc avg -174 4% -496 -500 -475

-varav inhyrd 
personal -33 9% -99 -100 -105

Över-/
underskott

6
14% 37 40 53

Årets 
investering 1  1,5 1,5 1,2

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Målet för Primärvården är att nå ett positivt resultat på 40 
mkr. Detta inom direktiven för att Landstinget Dalarna 
skall få en långsiktigt hållbar ekonomi i balans. 

Antalet listade på vårdcentralerna budgeterades till 
237 785 stycken. I april var totalt 238 129 personer 
listade på någon av de offentligt drivna vårdcentralerna. 
Antalet i april är något lägre än i mars. Ökar antalet 
listade kommer det på sikt förmodligen ha effekt på 
Hälsovalsersättningarna. En viss effekt på kostnadssidan 
kan också uppstå i form av kostnadsökning.

Lönekostnaderna är betydligt lägre än vad som 
budgeterats. Främst gäller detta sköterskor, psykologer 
och kuratorer. Anledningen är vakanser och 
korttidssjukskrivningar. 

Primärvårdslyftet och ”Min vård” är två stora satsningar 
som beslutades införas 2017, det för att på sikt klara 
kompetensförsörjningen i primärvården med läkare 
anställda av Landstinget dalarna. Båda dessa satsningar 
ligger med i det budgeterade överskottet. 

Effekterna av Primärvårdslyftet är ännu ej synliga totalt 
sett. Dock finns det verksamheter som kommer att klara 
av att minska stafettveckor då det finns läkare som tackat 
ja till anställning eller högre tjänstgöringsgrad på grund 
av incitamenten inom Primärvårdslyftet.  

Den digitala vårdcentralen, Min vård, med möjlighet att 
träffa läkare eller fysioterapeut via videolänk startade i 
januari. Antalet besök i jan-april har varit 186 stycken. 
Majoriteten av dessa var läkarbesök. Förhoppningen är 
att fler invånare i länet upptäcker möjligheten att söka 
vård på denna enhet och på så sätt minska trycket på 
vårdcentralerna. 

I prognosen ligger dock en ökning av läkarkostnader, 
exklusive utbildningsläkare, med 8 mkr och enbart 1 mkr 
minskning av stafettkostnader. Vissa enheter har ökat sina 
kostnader på både anställda läkare och stafetter. Detta 
då de nyanställda i ett första skede behöver handledning 
vilket tar läkartid från ordinarie bemanning och då 
bemannas det upp med stafettläkare. 

I tidigare prognoser har anvisningarna varit att lägga 
röntgen och labkostnader som budget. Aprilprognosen 
är den första som tar hänsyn till utfallet. Tyvärr för 
primärvårdens del innebär detta en försämring då utfallet 
är högre än budgeterat. Vad det beror på är osäkert och 
utredning kring detta pågår.  

I denna prognos justeras även rehabgarantin ganska 
kraftigt. Detta beror på att antalet iKBT som budgeterades 
inte uppnås. Då varje avslutad iKBT innebär 10 tkr i 
intäkt blir effekten stor.

Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det ca 5 000 asylsökande i 
dalarna. I april har antalet minskat till 3 300. Prognosen är 
att det vid halvårsskiftet finns ca 2 000 asylsökande kvar 
i länet och de fem boenden som för närvarande finns kvar 
kommer vara avvecklade till hösten. Ersättningarna för 
besöken gjorda av asylsökande överstiger kostnaderna. 
I och med färre besök gjorda av asylsökanden kommer 
resultatet för primärvården påverkas negativt. I budget 
är intäkterna hela 9 mkr lägre än utfallet 2016, i denna 
prognos beräknas intäkterna bli 4 mkr lägre än budget. 

Skillnaderna i prognos per april mot mars är: asyl (-4 
mkr), lab (-1,7 mkr), röntgen (-1,4 mkr) och rehabgarantin 
(-1,8 mkr). 

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg -0,1 -0,2 -0,2

Övriga kostnader 0 0 0
Summa -0,1 -0,2 -0,2

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 5,62% 3,47% 3,67%

Ulf Börjesson
Divisionschef
Division Primärvård
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Division HS gemensamt
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Analyser och kommentarer till hur anpassningen till 
planen genomförs. 
Kompletterande åtgärder 
I de fall följsamheten till struktur- och förändringsplanen 
kräver kompletterande åtgärder för att uppnå beslutade 
nivåer kommenteras detta här.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016

(tkr) Ack 
utfall

Avv 
Ack 

budget
Prognos Budget Resultat

Intäkter 115 -9 368 369 863
-varav 
Landstingsbidrag 115 343 343 792

Kostnader -162 -12 -89 -447 -999
-varav löner inkl. 
soc. avg. -19 -6 -40 -36 -43

-varav inhyrdv 
personal
-varav förm. 
läkemedel -50 -5 -137 -134 -146

-varav rekv.
läkemedel

-5 0 -17 -17 -6

-varav högspec-
vård

-9 1 -34 -30

Över-/underskott -47 -20 -89 -77 -137

 
Årets investering
* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

I division HS gemensamt ingår en obalans från 2014 och 
avser ofinansierad verksamhet på övriga divisioner -40 
mkr. 
Utöver det finns ett budgeterat underskott motsvarande 
14 mkr vilket ska motsvaras av ett överskott på div 
primärvård. 
Ingående underskott -10 mkr läkemedel, 
Utbildningsläkare -14 mkr. 
1 jan 2017 flyttades Högspecvården från div gemensamt 
ut på resp division/BE. 
Prognosen pekar mot ett underskott på 89 mkr, vilket är 
12 mkr sämre än budget.
Högspec -4, Läkemedel -4, Utbildningsläkare -2 och 
Resursgruppen -2 jämfört med budget. 

Karin Stikå-Mjöberg
Förvaltningschef
Hälso och sjukvården
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Landstingsstyrelsen

Central förvaltning
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan 
Under 2017 förväntas centrala förvaltningen spara ytterligare 
2 miljoner kronor inom ramen för den övergripande struktur 
och förändringsplanen. En särskild plan har upprättats för 
detsamma under budgetarbetet inför 2017.

Ekonomi

Prognos totalt för Central förvaltning -35 mkr.
Kostnaderna för kollektivtrafiken är i prognosen ca 35 mkr 
högre än budgeterat. Bedömning gjord av kostnadsnivån för 
kollektivtrafiken utifrån bokförda värden t o m  april månad 
och jmf med föregående år . Inför 2017 tillfördes 40 mkr i 
detta segment.
Det råder osäkerhet kring asylintäkter/kostnader. Detta 
kopplat till att de flesta boendena i länet kommer att stängas 
under året. 
I övrigt inom Central förvaltning bedöms prognos totalt sett 
vara i nivå med budget. Indikationer finns dock på att IT-
kostnader kan öka i hög grad.
Resultat 2016 blev under april månad uppdaterad med 
historik avseende organisatoriska förändringar som skedde i 
början av 2017. 

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,8 2,8 2,8

Övriga kostnader 0,2 1,2 1,2
Summa 1,0 4,0 4,0

Omställningskostnader avser löner och arbetsgivaravgifter 
för personal 2017 där tjänster ej återbesätts inför 2018.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -1,1% 1,0% 0%

Låg kostnadsutveckling relateras till konsekvens av sparkrav 
inom administration.

Viktiga mål och händelser
Under 2017 har den centrala förvaltningen ett särskilt fokus 
på de övergripande målen i förvaltningen egna styrkort samt 
enligt nedan:

•	 Ledning och styrning, samt administrativt stöd, i 
samband med fortsatt arbete för en långsiktigt stabil 
ekonomi i balans inom centrala förvaltningen.

•	 Fortsatt planering och stöd i det pågående struktur och 
förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården. 

•	 Fortsatt utveckling av nya chefs- och ledarutbildningen.

•	 Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av vårt 
ledningssystem.

•	 Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling av vårt 
internkontrollarbete.

•	 Kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling och stöd 
i arbetet med styrkort inom de olika förvaltningarna

Karin Stikå Mjöberg
Landstingsdirektör 
Förvaltningschef Central förvaltning
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Landstingsstyrelsen

Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Förvaltningen följer planen.
Förvaltningen Hjälpmedel Landstinget Dalarnas budget 
minskades med 0,5 Mkr 2017 och 5 Mkr 2016 till följd av 
ett besparingsbeting. 5 Mkr är en minskning med över 10 
procent av förvaltningens ramanslag.
Kompletterande åtgärder 
Inga kommentarer

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 26,4 9,8 % 78,4 78,4 76,7
-varav 
Landstings-
bidrag

18,5 8,3% 55,5 55,5 51,3

Kostnader -25,0 8,1% -76,4 -78,4 -72,7
-varav löner 
exkl soc avg -9,0 1,9% -27,2 -28,4 -25,0

-varav inhyrd 
personal 0 0 0 0 0

Över-/
underskott 1,4 2,0 0 4,0

Årets 
investering -0,4 -3,2 -4,2 -1,4

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Största avvikelsen mot budget fortsätter att vara de 
lägre personalkostnaderna, -1,5 mkr till följd av hög 
sjukfrånvaro och med flera längre sjukskrivningar. Något 
högre intäkter för perioden, + 300 tkr vilket till största 
delen är ökad försäljning hjälpmedel på hörcentralen. 
Prognosen om 2,0 mkr kvarstår.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 8,1% 5,04% 7,8%

Viktiga mål och händelser
Förvaltningens övergripande målsättning är att patienten/
kunden och uppdragsgivaren upplever nytta samt är 
nöjd med Hjälpmedel Landstinget Dalarnas tjänster och 
hjälpmedel.
Väntetiden till behovsbedömning på Hörcentralen 
fortsätter att öka, väntetiden uppgår till ca 8 månader. 
Väntetiden beror bl.a. på hög sjukfrånvaro, korttids- och 
långtids. Åtgärder pågår för att korta ner väntetiden 
genom bl.a. rekrytering av två audionomer och arbete 
med  rehabiliteringsplaneringar. Företagshälsovården är 
inkopplad i flera ärenden på både individ- och gruppnivå. 
Ett utvecklingsarbete pågår gällande förändrat arbetssätt 
för att kunna minska väntetiden.
Syncentralen kan inte erbjuda alla patienter en tid 
till optiker inom 3 månader, detta p.g.a. att optikerna 
varit underbemannade p.g.a. föräldraledighet samt en 
uppsägning under 2016. Åtgärd har vidtagits i form av 
återrekrytering av en optiker under hösten 2016.
Arbetet inför nya lokaler i Borlänge är i en intensiv fas 
med arbetsgrupper och planering.  Inflyttning beräknas 
ske den 9 oktober och invigningen beräknas till början av 
november 2017. Syncentralen, Pedagogiska hörselvården, 
Tolkcentralen, Hörcentralen Borlänge samt delar av 
Hörcentralen Falun kommer att flytta till de nya lokalerna 
i Borlänge. Verksamheten i Mora berörs inte av flytten 
samt att större delen av Hörcentral Falun och Teknisk 
hörselvård blir kvar på Falu lasarett.
Sjukfrånvaron fortsätter inte längre att öka, ett trendbrott 
med minskad sjukfrånvaro går att utläsa. Sjukfrånvaron är 
dock fortsatt hög p.g.a. fler längre sjukskrivningar, privata 
orsaker och arbetsrelaterade orsaker. Ett antal medarbetare 
har signalerat att de upplever en hög stressnivå, 
dessa har fångats upp och det sker insatser enskilt 
och i grupp. Företagshälsovården är inkopplad i flera 
ärenden. Arbetsmiljö finns på dagordningen inom alla 
verksamheter och är ett fokusområde för förvaltningen.
I slutet av 2016 beviljades LD Hjälpmedel medel via 
Vinnova att utveckla en holistisk organisationsmodell för 
att på ett nytt sätt kunna leda, fånga upp och implementera 
innovationer (ex. nya arbetssätt eller nya hjälpmedel). 

Gunilla Lillhager
Förvaltningschef
Hjälpmedel Landstinget Dalarna
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Landstingsstyrelsen

Finansförvaltningen
Inom finansförvaltningen redovisas kostnader 
för pensioner, löneskatt på pensioner, premie för 
patientförsäkringen, interna ränteintäkter samt intäkter 
och kostnader för specialdestinerade statsbidrag. 

Verksamhetskostnader och 
intäkter
I budget ingår specialdestinerade statsbidrag med totalt 
90 mkr. Budgeterade kostnader för insatser relaterade till 
statsbidragen uppgår till 66 mkr. 

Pensionskostnader inkl löneskatt och ränta prognostiseras 
utgående från KPA:s prognos i enlighet med finansplan 
november 2016.

Omställningskostnadernas i anspråkstagande bedöms till 
12 mkr av de budgeterade 50 mkr. För övergripande ram 
och buffertutrymme bedöms överskott jmf budget med 
motsvarande 8 respektive 20 mkr.

Skatteintäkter, statsbidrag och 
finansiella kostnader och intäkter
Prognosen för skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning bygger på SKL:s prognos från februari e-nytt 
nr 03/2017. Skatteintäkterna är utifrån detta ca 20 mkr 
högre än budgeterat.

I juni 2016 träffades en överenskommelse mellan 
SKL och staten om bidrag för läkemedelsförmånerna.  
Bidraget till Landstinget Dalarna uppgick i denna 
överenskommelse till ca 717 mkr. Prognos för 2017 utgår 
från nivån i 2016 års överenskommelse.

I prognosen ingår även de extra medel som reserverades 
2016 för att hantera flyktingsituationen, 30 mkr 
generella stb. Merkostnader avseende detta beräknas i 
verksamheten motsvara ca 12 mkr. 
I prognos för generella statsbidrag ingår även 60 mkr av 
de sk välfärdsmiljarderna. I prognos utjämningsbidrag 
ingår Dalarnas resterande del av välfärdsmdr, 25 mkr. 
Initialt och vid finansplanens fastställande ingick dessa 
medel, dvs 60 respektive 25 mkr i finansförvaltningen 
driftbudget. Vid slutlig fördelning enligt uppgift 
från SKL, fastställdes den hantering som ingår i 
prognos, dvs uppdelning i utjämningsbidrag (utifrån 
befolkningsfördelning) och generellt stb (baserat 
på flyktingvariabler), därav föreslås en kommande 
omdisponering av Dalarnas andel av välfärdsmdr, 
dvs 85 mkr från finansförvaltningens driftbudget 
till resultatbudget, innebär en omfördelning inom 
finansförvaltningen. Detta även med hänvisning till SKL 
och Rådet för kommunal redovisning. I tabellerna i denna 
periodrapport är kommande föreslagna omdisponering 
beaktad. 

FV01 – drift, resultat +54 mkr

FV02

Peter Hansson  
Ekonomidirektör
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Fastighetsnämnd

Landstingsfastigheter
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Analyser och kommentarer till hur anpassningen till 
planen genomförs. 
Kompletterande åtgärder 
I de fall följsamheten till struktur- och förändringsplanen 
kräver kompletterande åtgärder för att uppnå beslutade 
nivåer kommenteras detta här.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 4 634,0 4,0% 6 916,1 6 877,4 6 722,1
-varav 
Landstings-
bidrag

3 527,0 2,9% 5 290,4 5 290,4 5 143,7

Kostnader -4 785,0 4,6% -7 281,6 -7 157,2 -7 009,6
-varav löner 
exkl soc avg -1 741,2 5,0% -2 643,2 -2 634,4 -2 526,1

-varav inhyrd 
personal -125,1 -1,7% -193,4 -137,4 -210,3

Över-/
underskott

-150,9 -365,4 -279,8 -287,5

Årets 
investering -46,8 -108,0

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Kommentera och analysera större prognosavvikelser. I 
det här avsnittet kommenteras även personalkostnader 
och kostnader för inhyrd personal. Kommentera även 
investeringar (gäller främst FV20, FV21 och FV50).
Resultaträkningen omfattar kontoklass 3-8 och motpart 
1-2 på förvaltningsnivå. Divisionernas resultaträkning 
omfattar kontoklass 3-8 motpart 1-3. Löner exklusive 
sociala avgifter är kontogrupp 40+41. Inhyrd personal 
omfattar kontoundergrupp 555.
Resultaträkningen finns att hämta som rapport i 
BILD. (OBS att rapporter i BILD inte får länkas eller 
klistras in direkt i word-dokumentet, då fungerar inte 
sammanställningen av dokumenten senare i processen. 
Använd skärmklippverktyget för att skapa ett klipp 
av resultaträkningen som sedan klistras in i word-
dokumentet). 
Specifikt för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
Varje divisions resultaträkning visas med motpart 1-3. 
När sedan hela FV50 sammanfattas i en särskild fil visas 
resultaträkningen med motpart 1 och 2. 

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 26 365 25 284 28 936

Övriga kostnader 5 254 5 300 5 250
Summa 2 667 2 674 2 395

Kommentera och analysera avvikelser. 
Omställningskostnader är de kostnader som finansieras 
via omställningsbidrag. Löner exkl sociala avgifter är 
kontogrupp 40+41, resten redovisas som övriga kostnader.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % x,x% x,x% x,x%

Kommentera och analysera avvikelser. 
Kostnadsutvecklingen beräknas: (Kostnader i 
resultaträkning minus Summa omställningskostnader) 
dividerat med Kostnader i resultaträkning föregående år. 
Kostnadsutvecklingen redovisas i procent.

Viktiga mål och händelser
Kommentera förvaltningens viktiga övergripande mål 
och/eller händelser.

Kristina Appelberg
Förvaltningschef
Landstingsfastigheter



15 Bilaga förvaltningar april 2017

Servicenämnden

Landstingsservice
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan 1, 2 och 3
Landstingsservice har genomfört de anpassningar som har 
varit möjliga till ovan angivna planer. 

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall* Prognos Budget Resultat
Intäkter 104,4 3,9% 308,3 310,3 307,8
-varav 
Landstings-
bidrag

0,0 0,0% 1,6 1,6 2,0

Kostnader -98,8 2,3% -301,8 -301,8 -297,7
-varav löner 
exkl soc avg -44,1 2,0% -134,7 -134,7 -128,1

Över-/
underskott 5,5 6,5 8,5 10,1

Årets 
investering -1,1 -12,3 -11,1 -0,9

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Resultatet efter årets första fyra månader uppgår till 5,5 
Mkr, vilket är 2,7 Mkr bättre än budget. I huvudsak består 
budgetavvikelsen i lägre personalkostnader till följd av 
temporärt vakanshållna tjänster samt hög sjukfrånvaro. 
En budgetavvikelse på drygt 0,4 Mkr avser kostnad för 
beställda arbetskläder till Fredriksbergstvätten som ännu 
inte levererats. Kostnaden för dessa kommer senare under 
året.
Även intäkterna ligger för tillfället högre än budget och 
avser beställningsuppdrag med stor säsongsvariation, 
där efterfrågan enligt erfarenhet sjunker under 
sommarperioden.
I samband med branden vid Akuten i Mora 170331, 
så har förvaltningen haft tillkommande kostnader för 
både personal och material. Bland annat förstördes en 
kombiskurmaskin, gasflaskor och diverse textilier. Det 
sammanlagda värdet kommer troligtvis uppgå till ca 300-
400 Tkr, varav endast delar av detta finns med i periodens 
resultat. Förhoppningen är att samtliga kostnader kommer 
regleras via försäkringsersättning, och en dialog förs med 
Landstingsfastigheter kring detta.
I budgeten som fastställdes i Servicenämnden under 
december månad, förutsattes att det nya Drift- och 
samarbetsavtalet med Landstingsfastigheter skulle 
baseras på koncernens faktiska kostnader och därmed 
generera en ökad ersättning med minst 2 Mkr/år 
jämfört med tidigare avtal. Då ersättningsnivån som 
nu debiterats är enligt det gamla avtalet, så genererar 
detta en landstingsintern intäktsförlust på ca 2 Mkr. 
Förutsättningarna har rapporterats till Servicenämnd, 

kommunicerats i Strategisk Styrgrupp För Service (SSFS) 
samt till ekonomidirektören specifikt. Beslutet i SSFS 
2017-03-29 om att inte justera obalansen på intäktssidan 
innebär därför betydande utmaningar för förvaltningen 
att uppnå avkastningskravet på 8,5 Mkr. Vårt förslag 
om prognosjustering till 6,5 Mkr har avslagits av 
ekonomidirektören. Förvaltningen har fått ett nytt riktat 
uppdrag från ekonomidirektören att i stället upprätta en 
handlingsplan för att nå ytterligare kostnadsreduceringar 
motsvarande 2 Mkr, utöver de 1,5 Mkr som redan har 
infriats i budget 2017. En justering av prognosen kommer 
genomföras när handlingsplanen tagits fram.
Årets investering på 1,2 Mkr avser en tung lastbil som 
beställdes under 2016 men som levererats under 2017. 
Eftersom denna ingick i investeringsramen för 2016, så 
ingår inte investeringen i årets investeringsbudget. Därför 
justeras prognosen för 2017 med motsvarande belopp. 
Upphandlingar som pågår är bland annat textilier till 
Fredriksbergstvätten på 5 Mkr samt två tunga lastbilar på 
totalt 3,4 Mkr.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg -0,3 -0,8 -0,8

Övriga kostnader -0,6 -1,9 -1,9
Finansiering via 
verksamhetsintäkter 0,6 1,6 1,6

Summa underskott -0,3 -1,1 -1,1

Omställningskostnaderna avser outsourcing av Café 
Hörnan Ludvika, som beslutades i Servicenämnden 
2016-12-09. Verksamheten beräknas göra ett 
underskott på ca 1,1 Mkr under 2017. Verksamhetens 
budgeterade kostnader 2017, finansieras dels via centralt 
omställningsbidrag, samt via intäkter från verksamheten. 
De ackumulerade kostnaderna på 0,9 Mkr ovan, 
finansieras via omställningsbidrag med ca 0,3 Mkr, och 
via verksamhetsintäkter med 0,6 Mkr.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 1,9% 1,3% 1,3%

Kostnaden för årets första fyra månader är 1,9 % högre 
än motsvarande period föregående år. Dock något lägre 
än den i budgeten, ackumulerade kostnadsnivån jan-april. 
Den största avvikelsen avser lägre personalkostnader som 
till och med april månad uppgår till drygt 97% av den 
budgeterade nivån.
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Viktiga mål och händelser
Fokusområden 2017:

- Strukturerad kunddialog på strategisk, taktisk 
och operativ nivå, även med Hälso- och sjukvår-
den

o Strategisk Styrgrupp För Service 
(SSFS) har pausats tillsvidare bl. a till 
förmån för en nyinrättad strategisk styr-
grupp för LD.

- Processorienterad organisation
o Servicenämnden beslutade 2015-09-30 

att lämna i uppdrag till förvaltningen 
att utreda och implementera en proces-
sorienterad FM-organisation, Uppdraget 
lades in i förvaltningens verksamhets-
plan och är ett fokusområde under plan-
perioden 2017-2020. Projektet går i allt 
väsentligt enligt plan.

- Strategisk logistik, i ett koncernperspektiv
o Strategisk logistik handlar om att 

skapa långsiktiga förutsättningar för 
en välfungerande operativ logistik som 
möjliggör en bättre och störningsfri 
vårdproduktion. Behovet av strategisk 
logistik har lyfts inom den strategiska 
styrgruppen för service. SSFS har nyli-
gen pausats tillsvidare bl.a. till förmån 
för en nyinrättad strategisk styrgrupp 
för LD.  

- Vårdnära Service (VNS)
o Landstingsdirektören tillika förvalt-

ningschefen för Hälso- och Sjukvården 
(HS) har nyligen fattat ett verkställig-
hetsbeslut avseende VNS i allmänhet 
och i synnerhet ett verksamhetsnära 
pilotprojekt på kirurgkliniken i Falun, 
med verksamhetschefen som projektä-
gare. Projektdirektiv och -plan är under 
fram-tagande för ett lokalt verksamhets-
nära VNS-projekt på kirurgkliniken i 
Falun. Verksamhetschefen på kirurgen 
är projekt-ägare och projektet rapporte-
ras till LG-HS.

Projekt nytt driftavtal för fastighetsservice och 
underhåll har inte nått i mål. Ärendet hanterades i 
Strategisk Styrgrupp För Service 2017-03-29 och 
beslut togs att inte ersätta uppdraget enligt beräknad 
kostnadsnivå. Detta innebär en oplanerad obalans i budget 
2017 med motsvarande -2 Mkr.
Uppdrag från Servicenämnden 2016-12-09 att utreda 
förutsättningarna för outsourcing av Café Hörnan. 
Uppdraget har påbörjats och går enligt plan. Inbjudan 
av presumtiva intressenter till en allmän information om 
upphandling har gått ut. Bedömningsvis kan en extern 
entreprenör överta verksamheten från tidigast årsskiftet 
2017-2018, förutsatt att intresse finns.

Permanent serviceuppdrag hkp-landningsplatser 
Uppdraget påbörjades i Falun 2017-02-27 med 
permanent bemanningslösning utgående från bevaknings-
organisationen. I Mora påbörjades uppdraget 2017-03-06 
men med en fortsatt temporär bemanning vilket bygger 
på en hybridlösning mellan vaktmästeri och bevakning.  
Den tillfälliga lösningen gäller tillsvidare intill dess att 
beslut har fattats avseende total säkerhetslösning för 
Landstinget. Utredning pågår genom säkerhetschefens 
försorg.

Ulf Cristoffersson
Förvaltningschef
Landstingsservice
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Kultur- och bildningsnämnd 

Kultur- och 
bildningsförvaltningen
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Förvaltningen följer landstingets struktur- och 
förändringsplan samt handlingsplan för Kultur- och 
bildningsförvaltningen 2017-2019, en handlingsplan som 
kommer att revideras något inför 2018.
Kompletterande åtgärder 
Verksamhet som ska öka över tid utgör i sig en 
målkonflikt mot de besparingar som krävs för att kunna 
bibehålla kvalitet och tillgänglighet. Förvaltningen ser 
därför över möjligheter att hitta samordningsvinster och 
omorganisera verksamheter så att medel frigörs så fortsatt 
utveckling, en åtgärd som finns med i den handlingsplan 
för besparingar som tagits fram.

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016 

**
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 85,3 5,5% 257,8 257,8 248,1
-varav 
Landstings-
bidrag

48,5 1,9% 145,5 145,5 142,8

Kostnader -83,7 1,6% -259,0 -257,8 -247,6
-varav löner 
exkl soc avg -22,6 6,5% -62,3 -62,7 -60,0

-varav inhyrd 
personal 0 0 -0,1 -0,1 -0,1

Över-/
underskott 1,6 -1,2 0 0,5

Årets 
investering -1,3 -3,0 -3,0 -2,6

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år
** För 2017 har kostnadsställen tagits över från central förvaltning 
avseende bidrag till funktionshindersföreningar. Det historiska 
resultatet följer med till Kultur- och bildnings organisation och 
förbättrar resultatet för föregående år.

Mora fhs räknar med ett lägre bidrag från 
Folkbildningsrådet motsvarande -131 tkr. 
Musikkonservatoriet kommer att få lägre interkommunala 
intäkter jämfört med budget motsvarande -1600 tkr 
Lönekostnaderna vid Film i Dalarna kommer att bli 
200 tkr lägre än budget på grund av vakant chefstjänst. 
Tjänsten tillsätts i juli. Ett bidrag från Falu kommun som 
skulle rekvirerats 2016 har bokförts under innevarande år 
vilket ger ytterligare plus med 234 tkr 
Mentalvårdsmuseet har ett överskott på personalkostnader 
med 120 tkr på grund av en tjänst som budgeterats till 
heltid men som är partiellt ledig med 25%
Ovanstående underskott kan komma att dämpas något 
med de interkommunala ersättningarna samt inom 
bidragsgivningen. Det är ännu för tidigt på året för att få 
en klar bild över bidragen.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg

Övriga kostnader
Summa

De tre kulturbasenheterna, Scen, Dans och konst, Film i 
Dalarna samt Länsbibliotek, kommer att samlokaliseras 
tidigast hösten 2017, troligen från årsskiftet. Det kommer 
då att uppstå omställningskostnader. Nivån av kostnaden 
kommer att räknas fram när beslut om flytt är fattat.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 1,5% 0,5% 4,9%

Jämfört med utfallet motsvarande period föregående år 
saknas en del bokningar avseende bidrag, se ovanstående 
kommentarer om utfallet. Jämfört med föregående år 
har Kultur- och bildningsförvaltningen fått ett utökat 
uppdrag med medföljande kostnader som påverkar 
kostnadsutvecklingen. 
Budget 2017 utökades med 4 mkr för föreningsbidrag 
till handikapverksamhet samt minskades med 1 mkr för 
bidrag samt ytterligare 1 mkr i generell besparing

Viktiga mål och händelser
Dalhalla Opera har införlivats i samverkansmodellen 
from 2017. Det innebär att statliga medel till 
operaverksamheten fördelas på samma sätt som övriga 
statliga medel till regional kultur och fördelas av Kultur- 
och bildningsnämnden. Dessutom knyts verksamheten 
närmare Musik i Dalarna, som kommer vara producent 
för operaverksamheten. Förändringen innebär att 
verksamheten får en tryggare och mer långsiktig grund att 
stå på. 

Malin Lagergren
Förvaltningschef
Kultur- och bildningsnämnd
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Tandvårdsnämnden 

Tandvårdsförvaltningen
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
2017 och 2018 kommer att bli utmaningens år 
ekonomiskt för Folktandvårdens verksamhet. Ett antal 
nya tandläkare kommer vid halvårsskiftet in i drift. 
Dessa är i behov av handledning och utbildning varpå 
produktionsnivån kommer att bli låg. Dessutom behövs 
ytterligare minst en till internationell rekryteringsinsats 
göras för att trygga upp tillgången på tandläkare i 
Dalarnas län. I dagsläget överstiger efterfrågan på 
tandvård kraftigt det utbud som Folktandvården och 
privattandvården tillsammans kan erbjuda samtidigt 
som antalet ansvarsbarn mellan 3-19 år har ökat 
med mer än 2 500 barn de senaste 2 åren. Ingen 
ytterligare ersättning har erhållits från Landstinget för 
att behandla och arbeta med förebyggande vård av 
denna målgrupp. Majoriteten av barnen är nyanlända 
som under de senaste två åren har fått uppehållstillstånd, 
merparten av målgruppen har stora behandlingsbehov 
med ökade kostnader som följd. Under 2016 har 
Folktandvården i Dalarna producerat tandvård till 
asylsökande barn och ungdomar uppgående 
till 12,7 mkr och medelbehandlingskostnaden per 
behandlat barn uppgår till 5679 kr, vilket inkluderar 
specialisttandvården men är exklusive de kostnader som 
privattandläkarna har behandlat asylsökande barn och 
ungdomar för under 2016. I takt med att även denna 
målgrupp får uppehållstillstånd skall dessa inkluderas 
i Folktandvårdens övergripande landstingsram varpå 
uppdraget ekonomiskt sätt för 2017 och 2018 kommer 
bli omöjligt att genomföra om inte omfattande medel 
tillskjuts. Skulle samtliga nuvarande asylsökande barn 
och ungdomar (4 037 st. i feb) få uppehållstillstånd 
under 2017 skulle detta innebära merkostnader 
uppgående till ca 23 mkr per år för Folktandvården som 
beställarfunktion. I augusti/september kommer de inte 
finnas kvar några asylboenden i Dalarna, vilket betyder 
att antingen har barnen blivit kommunplacerade eller 
flyttats till asylboenden i annat län. Vi vet i dagsläget inte 
hur många som blir kvar i Dalarna. Under 2017 ser vi 
att befolkningsgrupp (3-19 år) redan har ökat med 
drygt 300 personer, dvs ca 80-90 personer per månad 
ökar i dessa åldrar. Denna grupp kommer med största 
sannolikhet öka markant under sommaren i samband med 
att boenden stängs ned.

Statistik Utfall Ersättning 
2017

Total 
kostnad 
per år

Ökning ansvarsbarn 
0-19år (2017-2015) 
feb folkbokföringen

+2539 st. 0 kr 14,4 mkr

Asylsökande barn 
ungdomar 0-21 år 
(Melker feb)

4 037 st.
Delvis kostnads-

teckning via 
migrationsverket 

-

Medelbehandlings-
kostnad per asylbarn 
& ungdom 2016

5 679 kr
Full kostnads-

teckning via 
migrationsverket

12,7 mkr 
+ privat-

tandvården
Beräknad kostnad för 
nuvarande asylbarn 
vid kommunplacering

4 037 st. 0 kr 22,9 mkr

Sammanfattningsvis så kan konstateras att tandvården och 
Landstinget i Dalarna som ansvarig för tandvården till 
invånarna står inför massiva ekonomiska utmaningar 
under kommande år.
Kompletterande åtgärder 
Den beslutade aktivitetsplan och handlingsplan som 
fastställdes i samband med verksamhetsplan fortlöper 
som planerat. Sammanslagning av kliniken i Ludvika 
har dock dragit ut på tiden på grund av tröghet i 
upphandlingsprocessen. Förhoppningsvis kan en 
sammanslagning träda i kraft kring årsskiftet 2017/2018. 
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Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 129,8 142,0 395 452,7 404,4
-varav 
Landstings-
bidrag

72,8 68,5 220,4 220,4 205,3

Kostnader -133,4 -136,6 -399 -447,2 -393,9
-varav löner 
exkl. soc. 
avg.

-59,2 -56,6 -173 -177,7 -159,8

-varav inhyrd 
personal 0 0 0 0 0

Över-/
underskott

-3,6 5,4 -4 5,5 10,5

Varav resultat 
enheten för 
tandvårds-
stöd

0,9 1,3 1 0 3,7

Resultat 
exkl. 
enheten för 
tandvårds-
stöd

-4,5 4,1 -5 5,5 6,8

Årets 
investering 0 0,1 5 5 4,3

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Till och med april månad har Folktandvården ett 
underskott på totalt 3,6 mkr vilket kan jämföras med ett 
överskott på 5,4 mkr föregående år. Ser man till resultatet 
exklusive Enheten för tandvårdsstöd har Folktandvården 
ett resultat på -4,5 mkr som kan jämföras med föregående 
år på 4,1 mkr. Resultatet beror till stora delar på det 
stora antalet vakanser som vi har på tandläkarsidan inom 
allmäntandvården. Vi har under slutat av 2016 överanställt 
tandsköterskor för att kunna matcha behovet, när våra 
utlandsrekryterade tandläkare kommer till sommaren och 
kan börja arbeta. 
Att intäkterna har minskat beror framförallt på det 
ovannämnda att vi har mycket färre tandläkare än 
föregående år. Att kostnaderna är i stort sett lika beror på 
att vi har mycket fasta kostnader kring vår utrustning och 
våra lokaler som tyvärr inte påverkas av hur många vi är 
i vår verksamhet. Lönekostnaderna har ökat vilket är till 
följd av den lönerevision som precis gjorts och vi har valt 
att göra en lönesatsning på tandläkarna.
Bedömningen är att Folktandvården kommer att få det 
svårt att klara det avkastningskrav vi har, då vi har många 
nya tandläkare i vår verksamhet som vi måste handleda 
för att vi ska kunna erbjuda en god vård för våra patienter. 
Prognosen har justeras och vår bedömning är att vi 
kommer hamna på -4 mkr för hela Folktandvården.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0 0 0

Övriga kostnader 0 0 0
Summa 0 0 0

Vi ser att vi under de fyra första månaderna att vi har 
samma kostnader för vår HR- och ekonomifunktion som 
under 2016, detta trots att vi har betydligt färre resurser 
kopplade till tandvården. Någon kostnadsjustering mot 
den centrala enheten har ej gjorts utan Folktandvården 
har belastats med dessa kostnader. Det är av yttersta 
vikt att tandvården framledes betalar för den del av 
resurserna som man faktiskt nyttjar för att en kvalitativ 
transperensredovisning skall kunna upprättas enligt 
gällande lagstiftning.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -2,3 % 0,8 % 13,5 %

Kostnadsutvecklingen till och med april månad 
uppgår till minus 2,3% vilket till största delen beror på 
vakanser och minskad antal tjänster jämfört mot fjolåret 
och därmed minskade lönekostnader. Prognosen för helår 
bedöms till kostnadsutveckling på ca 0,8 %, detta då vi 
kommer att göra en lönesatsning, vilket kommer påverka 
kostnaderna framöver. Nuvarande kostnadsutvecklingen 
är mycket allvarlig och har stor negativ inverkan på 
antalet vårdtimmar som Folktandvården kan erbjuda 
Dalarnas medborgare tandvård.

Viktiga mål och händelser
Förvaltningens huvuduppdrag består framförallt att 
erbjuda akuttandvård som en del i sistahandsansvaret, 
barn och ungdomstandvård samt specialisttandvård. 
Prognosen är att vi kommer att klara av vårt 
huvuduppdrag under 2017 men att tillgängligheten av 
revisionstandvård för den vuxna befolkningen kommer 
vara begränsad även under 2017 och 2018.

Karin Gunnars Hellgren
Förvaltningschef
Tandvårdsförvaltningen
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Patientnämnden 

Patientnämnden 
Verksamhet
Under jan- febr 2017 har 208 ärenden registrerats 
jämfört med 324 ärenden under samma period 2016. 
Den ganska stora skillnaden av antalet ärenden har 
flera orsaker. Under första halvåret 2016 hade vi ett 
nytt dokumentationssystem som inte hade ett helt 
färdigutvecklat rapportsystem. Jan-febr 2017 har 
vi haft en sämre tillgänglighet pga sjukskrivning 
hos medarbetare. Dessutom har vi i det nya 
dokumentationssystemet: Synergi arbetat på ett delvis 
annat sätt vilket kan ha medfört lägre antal ärenden något 
som vi betraktar som lärotid.

Flest klagomål berör Vård och behandling t ex: klagomål 
på undersökning och utredning med därtill följande 
försenad diagnos och felaktig behandling samt missnöje 
med resultat. 64 % av de som klagar på Vård och 
behandling är kvinnor. Därefter kommer Kommunikation 
t ex dåligt bemötande men främst har patienterna 
synpunkter på brister i information samt dialog och 
delaktighet. Det brukar vara fler kvinnor än män under 
ärenden som rör kommunikation men för första gången 
ser vi en jämn fördelning mellan könen.  Synpunkter på 
Organisation och tillgänglighet handlar främst om att det 
är svårt att komma fram till vården samt lång väntan på 
besökstid.

Information är en viktig del av vår verksamhet.  
Våra informationsinsatser innefattar bland annat 
kliniker, vårdcentraler, studerande, AT-läkare samt till 
organisationer, mässor och liknande större samlingar 
där vi kan träffa många medborgare.  Vi märker att 
information om Patientnämnden har effekt. Vi är mera 
kända ute i verksamheterna och bland befolkningen och 
flera patienter hör av sig till oss med synpunkter och 
klagomål. 

Chefläkare fortsätter att vara med på våra sammanträden. 
Förvaltningschefen deltar även regelbundet i chefläkarnas 
möten. 

Patientnämndens kansli har regelbundna träffar med 
Hälso- och sjukvårdsdirektören där vi utbyter information 
om det aktuella läget.

From 1 jan 2017 läggs Patientnämndens ärenden in 
i Synergi. Med undantag för små inkörningsproblem 
fungerar det bra.  Ur ett analysperspektiv är det positivt 
att alla synpunkter och klagomål ligger samlat och 
gemensamt med hälso- och sjukvårdens avvikelser för 
att på ett samlat sätt få med det i  arbete med ständiga 
förbättringar. 

Ekonomi

Viktiga mål och händelser
Den tidigare Klagomålsutredningen har nu resulterat i en 
Lagrådsremiss, Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem 
i hälso- och sjukvården. Regeringen går på utredarens 
förslag att det är vårdgivarna som ska ta emot och besvara 
klagomål från patienter och deras närstående. Man 
föreslår också att en ny lag ska reglera patientnämndernas 
verksamhet. Tillsammans med vårdgivarna ska 
patientnämnderna utgöra första linjen i det föreslagna 
klagomålssystemet. IVO:s utredningsskyldighet ska 
begränsas till att endast utreda ärenden där patienten, i 
samband med hälso- och sjukvård. fått en sjukdom eller 
skada som är bestående.  

Marita Albinsson
Förvaltningschef
Patientnämnden Dalarna
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Revisorerna

Revisorerna och 
tjänstemannabiträde
Ekonomi

Kostnadsutveckling Utfall Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % 6,5% 3,2% 3,2%

Årets kostnader beräknas rymmas inom fastställd budget.

Viktiga mål och händelser
Revisorernas uppdrag är att granska om landstingets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I granskningsarbetet stöds revisorerna av sakkunniga, 
dels i form av en anställd revisionschef, dels av inhyrda 
konsulter, vilka utför huvuddelen av granskningsarbetet.

Granskningsarbetet följer en årligen fastställd 
revisionsplan och planeras med utgångspunkt från anvisad 
budget.  

Kjell Johansson
Förvaltningschef
Revision
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Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna
Följsamhet till struktur- och 
förändringsplan
Utmaningen i att belysa och visa den samhälleliga och 
samhällsekonomiska nyttan ska genomsyra alla de 
övergripande åtgärder som Hjälpmedel Dalarna vidtar. 
Den inre effektiviteten bl a gällande inköp av hjälpmedel, 
fakturering och lagerhållning ska särskilt beaktas under 
året.
Kompletterande åtgärder
Se under viktiga mål och händelser 

Ekonomi
Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 23,4 5,4% 146,0 146,0 140,1
-varav 
Landstings-
bidrag

0,4 1,4% 2,7 2,7 2,6

Kostnader -21,3 -1,1% -146,0 -146,0 -139,8
-varav löner 
exkl soc avg -4,7 -1,0% -30,9 -30,9 -27,8

-varav inhyrd 
personal
Över-/
underskott 2,1 0 0 0,3

Årets 
investering -3,8 -27,2

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Det positiva resultatet beror till största delen av att 
lönekostnaderna fortfarande är lägre än planerat, - 1 
mkr. Till stor del beroende på sjukfrånvaro och ännu 
ej tillsatta tjänster. Lägre hjälpmedelsinköp än planerat 
för perioden, -700 tkr. Positiv resultatpåverkan för 
genomgång och utrangering av lager, + 300 tkr. Ingen 
prognosförändring då höstens flytt troligtvis kommer att 
påverka driftskostnaderna mer än beräknat.

Omställningskostnader
(mkr)

Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg

Övriga kostnader
Summa

Ej aktuellt i nuläget.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -1,2% 3,4% 4,6%

Viktiga mål och händelser
Ett av de övergripande målen är att tillhandahålla tjänster 
samt säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar till 
att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer 
med funktionsnedsättning. För att bidra till det prioriteras 
informations- och utbildningsinsatser till chefer och 
förskrivare inom landsting och kommuner samt till 
patientgrupper. Vi vill också effektivisera de processer 
vi äger eller ingår i så att ledtider minskar för bla 
utprovningstider men också för leveranser av hjälpmedel. 

I slutet av 2016 beviljades LD Hjälpmedel medel via 
Vinnova att utveckla en holistisk organisationsmodell för 
att på ett nytt sätt kunna leda, fånga upp och implementera 
innovationer (ex. nya arbetssätt eller nya hjälpmedel). 

Under året kommer också förvaltning 51 att 
samlokaliseras med Hjälpmedel Dalarna vilket genererar 
ett ökat samarbete och effektivare användning av resurser. 

Gunilla Lillhager
Förvaltningschef
Hjälpmedel Dalarna
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Nämnden för kostsamverkan Mora

Kostsamverkan Mora
Ekonomi

Resultat-
räkning 2017 2016
(mkr) Ack utfall * Prognos Budget Resultat
Intäkter 11,1 -0,1% 33,8 34,0 33,1
-varav 
Landstings-
bidrag

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader -11,1 -0,2% -33,8 -33,8 -33,1
-varav löner 
exkl soc avg -3,7 6,6% -10,6 -10,6 -10,6

Över-/
underskott 0,0 0,0 0,2 0,0

Årets 
investering 0,0 -1,3 -1,3 0,0

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med 
föregående år

Resultatet för perioden januari-april 2017 är 0 Mkr. 
Intäkterna ligger på samma nivå som under samma 
tidsperiod föregående år, dock något lägre än budget. 
Personalkostnaderna ligger något högre än budget, bland 
annat beroende på inskolning av medarbetare inom de 
olika enheterna. Livsmedelskostnaderna är något lägre. 
Totalt sett finns inga större budgetavvikelser under 
perioden. 
I samband med bokslut kommer Nämndens över-/
underskott att fördelas mellan parterna i enlighet med 
den prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell 
som framgår av tilläggsavtalet från 2014. Därav har 
årsprognosen justerats till 0 Mkr.  
Årets budgeterade investering avser en vagntvätt 
till Produktionsköket. Upphandling av denna är i 
inledningsfasen.

Omställningskostnader
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Löner exkl soc avg 0,0 0,0 0,0

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0 0,0

Inga omställningskostnader finns under perioden.

Kostnadsutveckling
Utfall 
Ack 
2017

Prognos 
2017

Budget 
2017

Kostnadsutveckling % -0,2 2,1 2,1

Kostnadsutvecklingen för perioden är 0,2 % lägre 
än motsvarande period 2016, och 1,8 % lägre än den 
budgeterade, förväntade kostnadsutvecklingen för 
perioden. Den största avvikelsen jämfört med budget 
avser kostnad för livsmedel som ligger ca 300 Tkr lägre 
än budgeterad kostnad. Anledningen till detta är dels 
minskade måltidsvolymer, samt livsmedelsupphandlingen 
från hösten 2016 som medfört lägre livsmedelskostnader.

Viktiga mål och händelser
Samverkansavtalet mellan Mora kommun och Landsting-
et Dalarna löper t.o.m. 2019-12-31. Mora kommun har 
inkommit med en framställan till Landstinget Dalarna att 
utreda kostsamverkans framtida arbete. Utredningen skall 
belysa två alternativ:

o Mora kommun tar över produktionen i 
befintligt eller annat kök

o Parterna skiljs åt. 

Det bedöms vara av yttersta vikt att utredningen blir klar 
i god tid innan avtalet löper ut, för att säkerställa kostför-
sörjningen på Mora och Ludvika lasarett.

Ulf Cristoffersson
Förvaltningschef
Kostsamverkan Mora
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