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Närvarande Peter Notini, nämndsekreterare 
 Ove Benzvi 
  
    
 
 

 
Sekreterare  Peter Notini 
 
 
 

 
Justeras  Michael Ländin Per-Inge Pettersson 
 Ordförande  
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2 

 

  

§ 1 Intern kontrollplan 2020 

 

 Handlingar 
 Tjänsteskrivelse 2020-01-17 – ”Intern kontrollplan 2020” 

Bilaga 1 - Intern kontroll 2020 
Bilaga 2 - Risk där riskvärdet överstiger 9 eller där konsekvensen är minst 4 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Hjälpmedelsnämnden, som ansvarig nämnd för Kommunal hjälpmedelssam-
verkan i Kalmar län (KHS), ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är 
tillräcklig.  
 
För upprättandet av en intern kontrollplan för KHS så har en anpassning av 
intern kontroll gjorts utifrån Kalmar kommuns riktlinjer. För att identifiera de 
områden där riskerna är störst i verksamheten har en riskanalys gjorts. Utifrån 
denna analys så har sedan de områden där risktalet är högst (över 9), eller där 
konsekvensen är minst 4, valts ut och lagt in i en egen bilaga (Bilaga 2) för att 
betona de områden där KHS anser att de största verksamhetsriskerna kan före-
komma. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till Intern kontrollplan 2020  
enligt bilaga 1.  

__________  
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§ 2 Budgetuppföljning för helåret 2019 

 

Handling 

 Tjänsteskrivelse 2020-01-08 – ” Budgetuppföljning för helåret 2019”  

 

Bakgrund 

KHS uppvisar år 2019 ett resultat på -355 tkr (november 710,4 tkr). Resultatet 
har under 2019 varierat kraftigt och det går att se att resultatet står i direkt 
relation till omsättning hjälpmedel. Främsta anledningen till det negativa 
resultatet är att det funnits ett stort behov av att skrota ut ett utgående 
sortiment från lagret. 
 
Sammanfattning: Personalkostnaderna uppvisar ett underskott på -249,7 tkr, 
driftkostnaderna ett överskott på 1174,5 tkr, intäkter visar ett överskott på 425 
tkr och omsättning av hjälpmedel visar ett underskott på -1704,9 tkr gentemot 
budget. Vidare detaljerad förklaring ges under respektive rubrik.  
 
 

 
 
Diagram 1) KHS uppvisar för år 2019 ett negativt resultat. Jämfört med 
november ökar personalkostnaderna under årets sista månad något. 
Driftkostnader samt intäkter från fast verksamhet uppvisar för helåret ett 
överskott. Omsättning av hjälpmedel uppvisar för 2019 ett underskott. 
 
Baserat på budgetuppföljningen till och med november månad visade 
prognosen för 2019 på ett nollresultat vilket för helåret blev ett minusresultat 
främst på grund av utskrotning av artiklar på lager. 
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Budget (tkr)   T.o.m. 201911   

Verksamhet Budget  Prognos  Avvikelse 

Personalkostnader 13780,1 14080,1 -300 

Driftskostnader centralt 5028,2 4528,2 500 

Driftskostnader Kalmar 2527,6 2527,6 0 

Driftskostnader Västervik 3053,7 2803,7 250 

Intäkter fast verksamhet -22099,0 -22099,0 0 

Omsättning hjälpmedel -2290,8 -1840,8 -450 

Summa 0 0 0 

 

Personalkostnader   

Personalkostnaderna för helåret 2019 slutar på ett underskott på -249,7 tkr 
vilket är enligt beräkning eftersom det under året gjordes förändringar i 
personalsammansättningen i och med tillsättandet av nya tjänster på konsulent- 
och chefssidan. Dessutom tillkom under året även arvoden för nämndens 
ledamöter vilket inte var budgeterat för.  

Driftkostnader 

För helåret 2019 visar driftkostnaderna på ett överskott gentemot budget på 
1174,5 tkr. Det beror främst på att kostnaderna för upphandling under året har 
varit lägre än budgeterat och enbart uppgår till 44 % av budgeterat belopp. 
Likaså utbildningskostnaderna har under året varit lägre än budgeterat och 
uppgår enbart till 40 % av totalt budgeterat belopp.  Även övriga centrala 
driftskostnader som exempelvis kostander för IT-system har varit lägre än 
budgeterat. I Västervik har driftkostnaderna för året varit lägre än budgeterat 
delvis på grund av att installation av skalskydd inte genomfördes.  

Intäkter Fast Verksamhet  

Den fasta årskostnaden för kommunerna debiterades i april och augusti. 
Intäkten har periodiserats jämnt över helåret för att skapa ett rättvisande 
resultat. Vid faktureringen i april räknades viss del av förra årets resultat av från 
kommunernas årsavgifter och 378 tkr behölls vilket delvis är anledningen till 
att intäkter fast verksamhet för helåret 2019 visar på överskott på 425 tkr. 
Dessutom har 23 st turistlån fakturerats under 2019 vilket har genererat en 
intäkt på 36 tkr. KHS har ålagt leverantören av transporter vite på grund av 
uteblivna transporter och skadat gods vilket har skapat en övrig intäkt på 12,5 
tkr som inte budgeterats för.  

Omsättning Hjälpmedel 

Omsättning av hjälpmedel visar för helåret 2019 ett underskott gentemot 
budget på -1704,9 tkr. Under året har försäljningen varit 456 tkr högre än 
inköpen vilket skapar en intäkt. Dock gjordes det som planerat under 
december månad ett stort antal kassationer eftersom KHS har haft ett delvis 
utgånget sortiment på lager. Detta är den största anledningen till att omsättning 
hjälpmedel totalt sett visar på ett underskott gentemot budget och därmed 
också ett negativt årsresultat.  
 
I november visade årsprognosen på ett totalt inköp för året på 26,1 mkr och 
utfallet blev ett totalt inköp på 27 mkr. Detta innebär att årets totala inköp blev 
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lägre än förra årets rekordinköp på 31 mkr men högre än 2017 års inköp på 20 
mkr.   
 
För 2019 uppgår försäljningsbudgeten gällande konsulttjänster till 136,2 tkr per 
månad och helår till 1634 tkr. För helåret 2019 landade försäljningen av 
konsulttjänster på 1567,9 tkr vilket är något lägre än budgeterat.  

Statistik 

 

 
 

Diagram 2) Totalt antal kundorder för år 2019 är 14632 stycken att jämföra 
med 14301 under 2018.  
 

 
 
Diagram 3) Totalt antal aktiviteter för år 2019 är 10228 stycken att jämföra 
med 9879 stycken för 2018.  

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden tar informationen om budgetuppföljningen till 
protokollet.  

__________  
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§ 3 Verksamhetschefen informerar 

 
 Verksamhetschefen Kari Linden inleder med att informera om det lagervärde 

som KHS har samlat på sig av ej förbrukade tillbehör och reservdelar för 
utgående sortiment av hjälpmedel. Detta lagervärde har nu minskat till följd av 
att KHS har gjort ett stort antal kassationer under december månad, vilket 
redovisades i budgetuppföljningen för helåret (se § 2 i protokollet). Vidare så 
arbetar KHS med en åtgärdesplan för att hantera det resterade lagervärdet. Ett 
förslag är att KHS upprättar ett konto för avsättning till en lagerreserv och 
sedan göra skrotning av de utgående hjälpmedlen gentemot detta konto. Kari 
meddelar att ett förslaget till åtgärdesplan kommer att tas upp till hjälpmedels- 
nämnden för behandling i mars.  

 
Kari Linden redogör därefter de punkter som var uppe på dagordningen på det 
senaste mötet för KHS:s ledningsgrupp.  

 Första punkten som ledningsgruppen diskuterade var de gemensamma 
förskrivningsanvisningar. Arbetesgrupp för detta uppdrag har nu arbetat 
fram ett exempel på hur anvisningarna kan se ut. Kari presenterar detta 
exempel för nämnden och meddelar därefter att de gemensamma för- 
skrivningsanvisningarna kommer vara klara till sommaren 2020.  

 En annan punkt som ledningsgruppen diskuterades var uppdraget från 
nämnden om att ta fram ett förslag på gemensamma avgifter för hjälp- 
medel. Kari berättar att ledningsgruppen efterfrågar ett förtydligande från 
hjälpmedelnämnden om uppdraget. Bland annat så önskar gruppen ett 
förtydligande om när det är tänkt att avgifterna ska börja gälla. Nämndens 
ledamöter ber Kari att framför till ledningsgruppen att gruppen ska arbeta 
fram rekommendationer om avgifter som de samverkande kommunerna 
kan förhålla sig till när de fastställer de avgifter som ska tas ut för diverse 
hjälpmedel. Det föreslås vidare att rekommendationer ska kunna börja 
användas av kommunerna från och med år 2022.   

 Ledningsgruppen vill vidare se över det hjälpmedelsortimentet som 
kommunerna har då det pågår ett arbete inom vissa kommuner kring det 
förskrivningsbara sortimentet såsom elrullstolar/skoter. I samband med att 
hjälpmedelssortimentet ses över så föreslår nämndsledamöterna att det 
vore även lämpligt att utreda om det är möjligt att lägga till digitala hjälp- 
medel bland sortimentet. Ledamöterna föreslår att KHS kan lyfta frågan 
med bland annat Socialchefsnätverket inom länet om att hjälpmedels-
samverkan via KHS ska utökas till att även gälla digitala hjälpmedel.  

 Avslutningsvis så berättar Kari att ledningsgruppen vill att KHS tar fram 
ett underlag om att driva sänghantering och transporter i egen regi. Kari 
meddelar han kommer jobba fram ett utkast till ett förslag som nämnden 
kommer får information om vid nästa nämndsammanträde i mars. Ett 
eventuellt förslag om att KHS:s ska sköta sänghantering och transporter i 
egen regi kommer därefter att tas upp till nämnden för beslut som tidigast i 
maj.   
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
__________


