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§ 4 Årsrapport 2019 Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS 

 

 Handlingar 
 Tjänsteskrivelse 2020-03-19 – ” Årsrapport 2019 Kommunal 

hjälpmedelssamverkan KHS” 

Bakgrund 

Under året har hjälpmedelsnämnden haft möte vid 6 tillfällen och 
ledningsgruppen har haft möte vid 6 tillfällen. Vid ett tillfälle har nämnd och 
ledningsgrupp haft gemensamt möte. 
 
Under 2018 genomfördes en extern granskning och revision av 
hjälpmedelsnämndens arbete. Resultatet av granskningen ledde till ett antal 
rekommendationer kring hjälpmedelsnämndens och KHS arbetssätt. Under det 
gångna året har det genomförts en översyn kring avtal, reglemente och 
arbetssätt för hjälpmedelsnämnden och KHS. Syftet har varit att förbättra 
internkontroll och att säkerställa så att uppföljning och återrapportering sker 
enligt fastställt avtal. 
 
I samband med översynen av arbetssätt gjordes en anpassning av KHS interna 
organisation genom att inrätta 2 nya enhetschefstjänster. Dessa tillsattes 
190901 i Kalmar samt 200101 i Västervik. 
 
I enlighet med verksamhetsplanen för 2019 fenomförde KHS en 
kundnöjdhetsundersökning via enkät. Enkäten skickades ut till 285 personer 
(förskrivare, förrådsarbetare och chefer) i alla 12 kommunerna. Antalet 
inkomna svar var 177. På frågan ”Hur nöjd är du med verksamheten på 
KHS?” svarade samtliga 177 personer att man var nöjd eller mycket nöjd.        
 
KHS har arbetat vidare med utvecklingen av KHS interna processer. Bland 
annat har det införts ett systematiskt arbetssätt kring lageroptimering och 
arbetats vidare med att införa en förrådsapplikation. Förrådsapplikationen 
beräknas vara i funktion under våren 2020. 
 
Den budgeterade totala omsättningen av hjälpmedel ökade med ca 6 miljoner 
kronor under 2019. Det beror på att utskrotning av hjälpmedel som inte längre 
är patientsäkra på grund av ålder eller annan orsak ökade, vilket i motsvarande 
omfattning ökade inköpen av nya hjälpmedel. 
 

Uppföljning mål-nyckeltal 
 

Kund 
 

Mål                      Nyckeltal 
 

God tillgänglighet. Kundorder avslutad inom 3 arbetsdagar 
75 %. Målet uppnått , resultat 91 %. 

Hög kundtillfredsställelse Utförd akut arbetsorder inom 1 dygn 90 
%. Målet ej uppnått, resultat 16 % 
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 Arbetsorder klar inom 10 arbetsdagar 80 
%. Målet uppnått, resultat 83%.  
Enkätundersökning, 90 % kundnöjdhet. 
Genomförd, målet uppnått, resultat 
100% 

 
      Användarvänlig hemsida.                   Uppdatera hemsida. Genomfört 

Hjälpmedelskonsulent, tid inom 15 
arbetsdagar. Målet ej uppnått,  
resultat 64% 

      Ekonomi 
 

 Mål                      Nyckeltal 
 Budget i balans.                      Uppdaterad upphandlingsplan (5 år).  

                    Genomfört 
 Förbättrat ekonomiskt resultat.         Inventeringsdifferens < 75000 kr. 

                       Målet uppnått, resultat -55 895 kr 
                    Uppdatera beställningspunkter. 
                    Genomfört 

 
 Medarbetare 

 
 Mål Nyckeltal 
 Rätt kompetens.  Utbildnings- och konferensplan för KHS   

personal.  
 Bra arbetsmiljö Individuell utvecklingsplan för alla  

medarbetare. Målet uppnått. 
 Bra samarbetsklimat  Årlig gemensam hälsoaktivitet. 

 Genomfört. 
 Värdegrund. Ej genomfört. 
    

 Verksamhet och process 
 

 Mål  Nyckeltal 
 Hjälpmedelsverksamhet i framkant. Extern (kund) utbildningsplan 2018. 

Genomfört 
 Säkra och effektiva arbetsflöden. Intern auskultation, alla medarbetare 

skall ha auskulterat hos kollega. Ej 
genomfört. 
Samtliga funktioner skall ha genomfört 
ett studiebesök. Ej genomfört. 
Godsmottagning inom 1 dygn, 100%. 
Målet ej uppnått, ej mätbart. 
Retur hjälpmedel, till lagerplats inom 3 
arbetsdagar,  85%. Målet uppnått, 
resultat 92%. 
Retur elrullstol, till lagerplats inom 15 
arbetsdagar, 100%. Målet ej uppnått, 
resultat 93%. 
Revision Intern handbok. Ej genomfört, 
pågår. 

    Vision. Ej genomfört. 
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Resultat 

Resultaträkning 2019 (Tkr) 
 

 Över/underskott 

Personalkostnader 
 

 -249,7 

Driftkostnader 
 

 1174,5 

Intäkter 
 

 425,1 

Omsättning Hjälpmedel 
 

 -1704,9 

Resultat: 
 

 -355,0 

 
KHS uppvisar år 2019 ett resultat på -355 tkr. Resultatet har under 2019 
varierat kraftigt och det går att se i diagram 1 att resultatet står i direkt relation 
till omsättning hjälpmedel. Främsta anledningen till det negativa årsresultatet är 
att det funnits ett stort behov av att skrota ut ett utgående sortiment från 
lagret. 
 
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.  
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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 året 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 
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 1) KHS uppvisar för år 2019 ett negativt resultat. Personalkostna-
derna ökar något under årets sista månader. Driftkostnader samt intäkter från 
fast verksamhet uppvisar för helåret ett överskott. Omsättning av hjälpmedel 
uppvisar för 2019 ett underskott. 
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Diagram 2) Totalt antal kundorder för år 2019 är 14 632 stycken att jämföra 
med 14301 under 2018. 
 
 

 
 
Diagram 3) Totalt antal aktiviteter för år 2019 är 10 228 stycken att jämföra 
med 9879 stycken för 2018. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans 
årsrapport och bokslut för 2019.  

__________  
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§ 5 Information om förändring av tilläggsbudget för 
arvodering av hjälpmedelsnämndens ledamöter 

 

Handling 

- Tjänsteskrivelse 2020-03-19 – ”Information om förändring av 
tilläggsbudget för arvodering av hjälpmedelsnämndens ledamöter”  

- Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda 

   

Bakgrund 

I Hjälpmedelsnämndens Reglemente under 16 § Ersättning till förtroendevalda 
anges följande:  
 
Ledamöter och ersättare erhåller arvode enligt Kalmar kommuns arvodesregler för 
förtroendevalda. Ordförande erhåller ett fast års-arvode om 10%, vice ordförande erhåller ett 
fast årsarvode om 6 % och andre vice ordförande erhåller ett fast årsarvode om 3%. 
Arvodeskostnaderna ska belasta den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet.  
 
Nya arvoderingsregler för hjälpmedelsnämnden fastställdes av nämnden den 
2019-03-27. Underlaget till detta beslut beaktade dock inte att de fastställda 
årsarvodena enligt Kalmar kommuns arvodesregler utgår ifrån 85 % av 
riksdagsledamotsarvodet. Detta har gjort att de nya arvoderingsreglerna inte 
fullständigt följer Kalmar kommuns arvodesregler för förtroendevalda. 
 
KHS har därmed genomfört ett par åtgärder gällande tilläggsbudgeten för att se 
till att arvodering av nämndsledamöterna sker i enlighet med Kalmar kommuns 
riktlinjer. Enligt arvodesreglerna så ska alla ledamöter och ersättare erhåller 
ersättning som baseras på det grundarvode som utges till riksdagsledamöterna, 
vilket motsvara 802 800 kr. Årsarvoden för övriga förtroendevalda inom 
kommunen fastställs enligt kommunens riktlinjer med hänvisning till 
uppdragets omfattning till en viss procentandel av kommunalråd 2:s ersättning. 
Kommunalråd 2 har en fastställd ersättning om 85 % av riksdagsledamots-
arvodet, vilket motsvara 682 380 kr. Årsarvoden för hjälpmedelsnämndens 
ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande ska därmed beräknas 
utifrån 682 380 kr.  
 
Kostnaderna för arvodering av nämndens ledamöter som fastställdes vid 
sammanträdet 2019-03-27 utgick från nedanstående beräkning:   
 
Ordförande 10% av 802 800 kr = 80 280 kr 
Vice ordförande 6% av 802 800 kr = 48 168 kr 
Andre vice ordförande 3% av 802 800 = 24 084 kr 
10 st Ledamöter grundarvode 6 möten á 1070 kr = 64 200 kr 
10 st ledamöter timarvoden 10 tim á 214 kr = 21 400 kr 
Förlorad arbetsinkomst 10 ledamöter 2 tim á 214 kr = 4 280 kr 
 
Totalt summa arvoden = 242 412 kr 
 
Ovanstående beräkning beaktade följaktligen inte Kalmar kommuns riktlinjer 
för årsarvoden. Följande förändringar har därmed genomförts för att 
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säkerställa att arvoderingen för nämndsledamöterna fullständigt följer Kalmar 
kommuns riktlinjer. Notera att grundarvodet, sammanträdesarvodet och 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst har ändrats för att överensstämma med 
de ändringar som har gjort för år 2020 i Kalmar kommuns arvodesregler för 
förtroendevalda:  
 
Ordförande 10% av 682 380 kr = 68 238 kr 
Vice ordförande 6% av 682 380 kr = 40 943 kr 
Andre vice ordförande 3% av 682 380 = 20 471 kr 
Ledamöter och ersättare har ett grundarvode á 1094 kr  
Ledamöter och ersättare har timarvoden 219 kr från 2:a timmen 
Förlorad arbetsinkomst ersätts med 219 kr/tim. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen om förändringen av 
tilläggsbudget för arvodering av nämndens ledamöter till protokollet 

__________ 
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§ 6 Budgetuppföljning till och med februari 2020 

 

Handling 

 Tjänsteskrivelse 2020-03-05 – ”Budgetuppföljning till och med februari 2020”  

Bakgrund 

KHS uppvisar till och med februari ett överskott gentemot budget på 408,5 tkr 
(januari 427,8 tkr).  
 
Sammanfattning: Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 116,7 tkr (ja-
nuari 58,2 tkr), driftkostnaderna ett överskott på 180,1 tkr (januari 109,3 tkr), 
intäkter visar ett överskott på 30,7 tkr (januari 3,2 tkr) och omsättning av 
hjälpmedel visar ett överskott på 80,9 tkr (januari 257,2 tkr) gentemot budget. 
Vidare detaljerad förklaring ges under respektive rubrik.  
 

 
 
Diagram 1) KHS uppvisar ett resultat för februari på 408,5 tkr. Både 
personalkostnader och driftkostnader visar för årets två första månader på 
överskott. Intäkter från fast verksamhet uppvisar t.o.m. februari ett visst 
överskott och så gör även omsättning av hjälpmedel. 
 
Baserat på budgetuppföljningen till och med februari månad visar prognosen 
på ett nollresultat för 2020. 
 

Budget (tkr)   T.o.m. 202002   

Verksamhet Budget  Prognos  Avvikelse 

Personalkostnader 15393,4 15393,4 0 

Driftskostnader centralt 5106,7 5106,7 0 

Driftskostnader Kalmar 2568,7 2568,7 0 
Driftskostnader 
Västervik 2874,5 2874,5 0 

Intäkter fast verksamhet -23528,5 -23528,5 0 

Omsättning hjälpmedel -2414,8 -2414,8 0 

Summa 0 0 0 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Resultat KHS 2020 (Tkr)

Resultat KHS 2020
(Tkr)
Resultat Personal

Resultat Drift

Resultat Intäkter

Omsättning
hjälpmedel



10 

 

Personalkostnader   
Personalkostnaderna till och med februari visar på ett överskott på 116,7 tkr 
(januari 58,2 tkr). Nytt för 2020 är att nämndarvoden nu finns med i budgeten 
med 250 tkr.  
 
Driftkostnader 
Driftkostnaderna till och med februari visar på ett överskott gentemot budget 
på 180,1 tkr (januari 109,3 tkr). Överskottet beror främst på att leverantören av 
hjälpmedelstransporter släpar efter med faktureringen samt att IT-kostnader 
för årets två första månader har varit lägre än budgeterat. Även driftskostnader 
i såväl Kalmar som i Västervik har varit lägre än budgeterat.   
 
Intäkter Fast Verksamhet  
Intäkter fast verksamhet visar på ett överskott på 30,7 tkr gentemot budget 
(januari 3,2 tkr). Den fasta årsavgiften för kommunerna kommer debiteras i 
mars och i augusti. Intäkten har i budgetuppföljningen periodiserats jämnt över 
helåret för att skapa ett rättvisande resultat. Till och med februari har 3 st 
turistlån fakturerats vilket har genererat en intäkt på 1,1 tkr. Dessutom har 
Stena Recycling köpt skrot av KHS vilket genererat en intäkt på 8 tkr samt 
leverantörer har ålagts vite på grund av försenade leveranser vilket genererat en 
intäkt på 29,9 tkr.  
 
Omsättning Hjälpmedel 
Omsättning av hjälpmedel visar till och med februari på ett överskott gentemot 
budget på 80,9 tkr (januari 257,2 tkr). Vad gäller relationen mellan inköp och 
försäljning har inköpen under februari varit något högre än försäljningen vilket 
skapar en kostnad. Årsprognosen visar ett totalt inköpsbelopp för år 2020 på 
30,1 mkr vilket är högre än 2019 års inköp på 27 mkr.  
 
Överskottet kan delvis förklaras av att det har demonterats komponenter på 
huvudhjälpmedel till ett större belopp än monterats vilket skapar en intäkt samt 
att det har gjorts färre kassationer under årets två första månader än budgeterat 
för vilket skapar en lägre kostnad. 
 
För 2020 uppgår försäljningsbudgeten gällande konsulttjänster till 144,5 tkr per 
månad och helår till 1734 tkr. Till och med februari månad är intäkten 
avseende konsulttjänster 249,2 tkr vilket är ca 40 tkr lägre än budget. 
 
KHS Internkontrollplan 
Till och med februari månad finns inga avvikelser att rapportera. 
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Statistik 
 

 
 
Diagram 2) Totalt antal kundorder till och med februari är 2574 stycken att 
jämföra med 2540 under samma period 2019.  
 
 

 
 
Diagram 3) Totalt antal aktiviteter till och med januari är 1817 stycken att 
jämföra med 1825 stycken under samma period 2019. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden tar informationen om budgetuppföljningen till 
protokollet.  

__________ 
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§ 7 Uppföljning av intern kontrollplan 

 
Verksamhetschef Kari Linden ger en rapport till nämndsledamöterna om 
KHS:s uppföljning av intern kontrollplan. Denna uppföljning berör de 
verksamhetsområden där den interna kontrollplanen hade identifierat att de 
största verksamhetsriskerna kan förekomma. Dessa verksamhetsrisker är;  
- Att det kan förekomma brister i hantering av leverantörsfakturor  
- Att det kan förekomma brister i redovisningen 
- Att det kan förekomma brister i hantering av kundfakturering 
- Att KHS kan göra felbedömning av omvärldsfaktorer 
 
Kari rapporterar att till och med februari månad så finns det inga avvikelser att 
rapportera inom dessa verksamhetsområden. 
 
Kari berättar att KHS kommer att göra uppföljningar varje månad av alla de 
verksamhetsområden där den intern kontrollplanen visar på ett risktal över 9 
eller där konsekvensen är minst 4. Nämnden kommer få kontinuerliga 
rapporter från Kari om uppföljningsarbetet vid varje nämndsammanträde.  
  

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet 

__________ 
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§ 8 Rapport från möte med revisionerna 

 
Verksamhetschef Kari Linden informerar om det möte som han och 
hjälpmedelsnämndens presidium hade med kommunrevisorerna. Revisorerna 
har efterfrågat en redogörelse från presidiet om vilka åtgärder som nämnden 
och KHS har vidtagit med anledning av revisionsrapporten från 2018. De vill 
också veta om nämnden/KHS har några områden där man under 2020 
kommer att vidtaga åtgärder. Kari går igenom några av de svar som han och 
presidiet lämnade till revisorerna samt presenterar några av de 
frågor/synpunkter som revisorerna framförde på mötet.   
 
En fråga som revisorerna lyfte på mötet gällde hur kommunstyrelserna inom 
de samverkande kommunerna har genomfört sin uppsiktsplikt. Framför allt så 

undrade de om någon kommun hade kontaktat nämnden/KHS under 2019 
med frågor eller begäran om information/uppföljning. Kari svar till revisorerna 
var att KHS har under 2019 bjudit in ansvariga tjänstemän och ekonomer från 
alla de samverkande kommuner för att informera om dess ekonomi och 
verksamhet. Flera ansvariga tjänstemän i kommunerna har också hört av sig 
under 2019 för att få information/statistik. Revisorerna rekommenderar dock 
att information från hjälpmedelsnämnden verksamhet såsom protokoll och 
liknade bör komma upp regelbundet på respektive kommuns kommunstyrelse 
för att uppsiktsplikten ska kunna tillgodoses. Hjälpmedelsnämndens ledamöter 
framför de bör lyfta denna rekommendation inom deras hemkommuner för att 
reda ut hur uppsiktplikten bör genomföras på lämpligast sätt inom respektive 
kommun.  
 
Övriga frågor/synpunkter som revisorerna hade berörde bland annat hur 
nämndens protokoll och kallelser redovisas inom de samverkande 
kommunerna samt diverse iakttagelser som revisorerna gjort beträffande 
nämndprotokollen från 2019.  
 
Avslutningsvis så informerar Kari om att revisorerna har varit i kontakt med 
honom i efterhand där de har framfört nya frågor och synpunkter kring KHS:s 
verksamheten. Kari har därför efterfrågat en skriftlig återkoppling från 
revisorerna om det som hjälpmedelsnämnden och KHS behöver åtgärda 
framöver.    

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.  

__________  
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§ 9 Verksamhetschefen informerar 

 
 Verksamhetschefen Kari Linden inleder med att informera om att KHS håller 

på att utarbeta ett förslag till nämnden om att bedriva hjälpmedelstransporter/ 
sänghantering i egen regi. Kari uppger att bakgrunden till detta förslag är att 
det har förkommit avvikelser i samband med leveranserna av vårdsängar vilket 
gör att det finns en risk att patientsäkerheten. KHS upplever också att 
administrationen kring det nuvarande upplägget, med externa leverantörer som 
sköter sängleveranserna, är tungrodd. Detta gör att verksamheten inte kan 
utnyttja deras administrativa system på ett effektivt sätt. Ekonomin har även 
påverkats då inventeringsresultat för sänglagret har varierat kraftigt genom 
åren. Kari uppger att syftet med att sköta sänghantering i egen regi är därmed 
att minska avvikelserna och att förbättra patientsäkerheten. KHS vill även 
optimera arbetssätt kring sängleveranser, sängreparationer och hjälpmedels- 
transporter. Genom att samordna rutiner för inköp, lageroptimering, förråd-
logistik, ”tur-bilar” o.s.v. så skulle KHS kunna förbättra och minska 
administration kring sänghanteringen samt förbättra inventeringsresultatet. 
Kari presenterar därefter en övergripande kalkyl med kostnader för säng- och 
transporthantering i egen regi kontra de kostnader som finns med det 
nuvarande upplägget. Kari berättar att KHS kommer ta fram en mer detaljerad 
kalkyl samt ett omfattande beslutsunderlag inför sammanträdet i maj som 
nämnden kommer få ta del av i god tid innan sammanträdet. 

  
 Kari informerar därefter om de åtgärder som KHS har gjort till följd av 

coronaviruset. KHS följer Folkhälsomyndighetens och Kalmar kommuns 
direktiv och riktlinjer gällande smittan. För tillfället så har dessa direktiv inte 
haft någon större påverkan på verksamheten avseende genomförandet av dess 
uppdrag och hur det har påverkat KHS:s personalsituationen Det finns dock 
potentiella risker framöver såsom att leverantörer småningom inte kan leverera 
enligt avtal. Dessa risker medför därmed att ett kommande prioriteringsarbete 
kan bli nödvändigt vilket som kan påverka befintliga tjänster såsom turistlån av 
hjälpmedel.   

   
Avslutningsvis så informerar Kari om en skrivelse från Länsgruppen Kognition 
som inkommit till hjälpmedelsnämnden. Skrivelsen uppger att kommunerna i 
Kalmar län är mitt upp i en ny upphandling av tyngdtäcken. Med anledning av 
att det på kommunala ledningsnivåer förs diskussioner kring om tyngdtäcken 
ska vara egenvårdsprodukter eller förskrivningsbara vill Länsgruppen 
Kognition förordar att tyngdtäcken ska vara fortsatt förskrivningsbara inom 
länet och att det råder en samstämmighet kring synen på tyngdtäcket hos länets 
kommuner. Nämndsledamöterna föreslår att denna skrivelse lyfts upp till 
KHS:s ledningsgrupp så att ledningsgruppen kan inkomma med synpunkter 
och rekommendationer kring frågan till nämnden inför sammanträdet i maj.  
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
__________


