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Anslaget på kommunens anslagstavla den 2020-11-03 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 oktober 2020 kl. 13:00 

Plats 
Franska vägen 10, Kalmar men huvuddelen av ledamöterna deltog på distans 
via Microsoft Teams  

Omfattning 
§ 19-26 

Beslutande 
Michael Ländin (S), ordförande 
Ingela Svensson (C), 1:e vice ordförande, deltog på distans 
Rolf Lindström (M), 2:e vice ordförande, deltog på distans 
Mathias Karlsson (S), deltog på distans 
Mildred Persson (M), deltog på distans 
Marcus Schön (M), deltog på distans 
Per-Inge Pettersson (C), deltog på distans 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), tjänstgörande ersättare, deltog på distans 
Christina Lönnqvist (S), deltog på distans 
Stefan Nyström (M), deltog på distans 
Lars Ljung (S), deltog på distans 
Lars Sandberg (C), deltog på distans 
 

Ersättare 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) 
Conny Daag (M), deltog på distans 
Eva Folkesdotter Paradis (M), deltog på distans 
 

Övriga 
Kari Lindén, verksamhetschef 
Peter Notini, nämndsekreterare 
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Justeras 
 
 
 
Michael Ländin Lars Ljung 
ordförande  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 19 

Samverkan kring Digitala hjälpmedel 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 – ”Samverkan kring Digitala hjälpmedel” 

Bakgrund 
Det har framkommit intresse hos kommuner att undersöka om 
Hjälpmedelsnämnden med KHS som plattform skulle kunna fungera för att 
gemensamt hantera behovet av digitala hjälpmedel.  
KHS uppdrag kring tekniska hjälpmedel idag innefattar hela kedjan med 
upphandling, inköp, lagerhållning, distribution och service. 
Uppdraget kan överföras till att även innefatta digitala hjälpmedel. 
På nationell nivå, på många håll hanteras till exempel övervakningskameror 
och GPS-larm av hjälpmedelsverksamheterna. 
Dessa produkter skulle vara väl lämpade för Hjälpmedelsnämnden att prova en 
samverkan kring och ge erfarenhet för framtida samverkan kring digitala 
hjälpmedel. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att utreda om det finns intresse bland medlems-
kommunerna att KHS utökar sortimentet med tekniska hjälpmedel att även 
inkludera övervakningskameror och GPS-larm. 
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§ 20 

Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämnden 2021 
Dnr ON 2020/0149 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 – ” Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämnden 
2021” 
 

Bakgrund 
Enligt beslut i hjälpmedelsnämnden i september 2017, ska ledningsgrupp för 
KHS och hjälpmedelsnämnden ha ett gemensamt möte per termin. Datum för 
gemensamma möten med hjälpmedelsnämnd och ledningsgrupp föreslås bli 
2021-05-25 och 2021-09-03.  
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att under 2021 sammanträda vid följande 
tillfällen: 
Torsdag 2021-01-28 kl. 13-16 
Tisdag 2021-03-30 kl. 13-16 
Tisdag 2021-05-25 kl. 13-16, gemensamt med ledningsgrupp 
Fredag 2021-09-03 kl. 13-16, gemensamt med ledningsgrupp 
Torsdag 2021-10-28 kl. 13-16 
Fredag 2021-12-03 kl. 13-16 
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§ 21 

Budgetuppföljning till och med september 2020 
 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-10-02 – ”Budgetuppföljning till och med september 
2020” 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med september ett underskott gentemot 
budget på 131,9 tkr (augusti -268,4 tkr).  Underskottet beror främst på 
omsättning hjälpmedel och då främst på inventeringen av sänglagret under 
våren samt att försäljningen av både hjälpmedel och konsulttjänster hittills 
under året varit lägre än budgeterat.  
Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 62,8 tkr (augusti 70,5 tkr), 
driftkostnaderna ett överskott på 325,9 tkr (augusti 213,2 tkr), intäkter visar ett 
överskott på 54,3 tkr (augusti 55,3 tkr) och omsättning av hjälpmedel visar ett 
underskott på 574,8 tkr (augusti -607,4 tkr) gentemot budget. Vidare detaljerad 
förklaring ges under respektive rubrik.  
 

 
 
Diagram 1) KHS uppvisar ett resultat för september på -131,9 tkr. Både 
personalkostnader och driftkostnader visar t.o.m. september på överskott. 
Intäkter från fast verksamhet uppvisar t.o.m. september ett visst överskott och 
omsättning av hjälpmedel visar på underskott gentemot budget. 
 
Baserat på budgetuppföljningen till och med september månad visar 
prognosen på ett nollresultat gentemot budget för 2020. Det är framförallt 
personal - och driftskostnader som i nuläget visar på ett visst överskott samt 
omsättning hjälpmedel som visar på underskott. Dock kan en utrangering av 
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ett utgående sortiment på lager under hösten medföra ett minusresultat för året 
vilket gör att årsprognosen kan komma att behöva justeras. 
 

Budget (tkr)   T.o.m. 2020-09 

Verksamhet Budget  Prognos  Avvikelse 

Personalkostnader 15393,4 15343,4 50 

Driftskostnader centralt 5106,7 4956,7 150 

Driftskostnader Kalmar 2568,7 2518,7 50 

Driftskostnader Västervik 2874,5 2824,5 50 

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

Omsättning hjälpmedel -2414,8 -2114,8 -300 

Summa 0 0 0 

Personalkostnader   

Personalkostnaderna till och med september visar på ett överskott på 62,8 tkr 
(augusti 70,5 tkr). KHS har fått statliga bidrag på 40,8 tkr för de 
coronarelaterade sjuklönekostnader som uppkommit under vår och sommar.  

Driftkostnader 

Driftkostnaderna till och med september visar på ett överskott gentemot 
budget på 325,9 tkr (augusti 213,2 tkr). De flesta poster är i linje med budget 
men överskottet beror på att kostnader för övrig drift, utbildning och 
drivmedel har varit lägre än budgeterat. På grund av den rådande pandemin har 
kurser och utbildningar behövt ställas in och drivmedelskostnaderna har varit 
lägre på grund av minskat behov av exempelvis hembesök. Driftskostnader i 
Kalmar respektive i Västervik har till och med september varit något lägre än 
budgeterat.   

 
Intäkter Fast Verksamhet  
 
Intäkter fast verksamhet visar till och med september på ett överskott på 54,3 
tkr gentemot budget (augusti 55,3 tkr). Hälften av den fasta årsavgiften för 
kommunerna debiterades i mars och andra halvan i augusti. Intäkten har i 
budgetuppföljningen periodiserats jämnt över helåret för att skapa ett 
rättvisande resultat. Till och med september har 6 st turistlån fakturerats att 
jämföra med ca 25 för förra helåret. Stena Recycling har köpt skrot av KHS 
vilket genererat en intäkt på 32,9 tkr och leverantörer har ålagts vite på grund 
av försenade leveranser vilket genererat en intäkt på 51,4 tkr.  

Omsättning Hjälpmedel 

Omsättning av hjälpmedel visar till och med september på ett underskott 
gentemot budget på 574,8 tkr (augusti -607,4 tkr). Beloppen avseende inköp 
och försäljning har under månaden i princip varit identiska och sett över året 
har inköpen varit något större än försäljningen. Försäljningen hittills i år är 
ungefär 500 tkr lägre än budgeterat. Årsprognosen baserat på inköpen till och 



 7 (14) 

Hjälpmedelsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2020-10-27 

 
med september visar ett totalt inköpsbelopp för år 2020 på 25,4 mkr vilket är 
lägre än 2019 års inköp på 27 mkr. 
 
Vad gäller kassationer har det hittills i år gjorts färre än budgeterat och även 
under september månad har komponenter demonterats till ett större belopp än 
vad de monterats vilket skapat en intäkt.  
 
En stor anledning till underskottet avseende omsättning hjälpmedel är 
inventeringen av sänglagret i mitten på mars där verkligheten och Sesam 
diffade vilket genererade en kostnad. 
 
För 2020 uppgår försäljningsbudgeten gällande konsulttjänster till 144,5 tkr per 
månad och helår till 1734 tkr. Till och med september månad är intäkten 
avseende konsulttjänster 913,9 tkr vilket är ca 380 tkr lägre än budgeterat vilket 
därmed också bidrar till underskottet.  
 

KHS Internkontrollplan 

Till och med september månad finns inga avvikelser vad gäller ekonomi att 
rapportera. 

Statistik 

 

 
 
Diagram 2) Totalt antal kundorder till och med september är 11012 stycken att 
jämföra med 10907 stycken under samma period 2019. 
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Diagram 3) Totalt antal aktiviteter till och med september är 7571 stycken att 
jämföra med 7457 stycken under samma period 2019.  
 
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden tar informationen om budgetuppföljningen till 
protokollet 
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§ 22 

Genomgång av revisorernas granskning av 
hjälpmedelsnämnden 
 

Handlingar 
Revisionsrapport: Granskning av hjälpmedelsnämnden – Oktober 2020 
 

Bakgrund 

Verksamhetschef Kari Lindén informerar kort om den granskning av 
hjälpmedelsnämnden som revisionsföretaget PwC har utfört på uppdrag av 
revisorerna i Kalmar läns kommuner.  
 
Revisorerna i länets kommuner har, utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk, funnit det angeläget att granska om hjälpmedelsnämnden säkerställer om 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll samt 
om lagerhanteringen sker enligt god redovisningssed och med tillräcklig intern 
kontroll.  
 
För att kunna bedöma om hjälpmedelsnämnden uppfyller dessa åtaganden så 
har revisionsrapporten bland annat granskat:  
- om roller och ansvar mellan Kalmar kommun som värdkommun, nämnden 
och förvaltningen är tydliggjorda?  
- om protokollen är ändamålsenligt upprättade?  
- om arbetet med intern kontroll är ändamålsenligt inklusive organisation, 
riskanalys, internkontrollplan, uppföljning och utvärdering? 
- om lagerhanteringen sker enligt god redovisningssed och med tillräcklig 
intern kontroll?  
 
Revisionerna bedömning är att hjälpmedelsnämnden inte helt säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. De 
bedömer även att hjälpmedelsnämnden inte helt säkerställer att lager-
hanteringen sker enligt god redovisningssed, men att lagerhanteringen sker 
med tillräcklig intern kontroll.  
 
Utifrån den genomförda granskningen så har revisonerna inkommit med ett 
antal rekommendationer till hjälpmedelsnämnden. De rekommenderar bland 
annat:   

• att Hjälpmedelsnämnden ta initiativ att tydliggöra roller och ansvar 
mellan Kalmar kommun som värdkommun och nämnden. 

• att överväga att fastställa riktlinjer för arbetet med intern kontroll. 

• att återstående del av lagret som bedöms sakna värde utrangeras så 
snart som möjligt och att kostnaden tas senast per 31 december 2020. 
Det är inte förenligt med god redovisningssed att dela upp 
utrangeringen under flera år för att undvika att redovisa ekonomiskt 
underskott. 
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• att utreda hur underskott jämfört med budget ska hanteras i relation till 
medlemskommunerna. 

• att rutinen för värdering av lagret stärks genom att det minst årligen 
sker en prövning av vilka utgående artiklar som bör utrangeras. Rutinen 
kan med fördel kopplas till beslut om upphandling av nya produkter 
och leverantörernas riktlinjer för användning av produkterna. När 
användningstiden för en produkt börjar närma sig sitt slut bör 
lagerhållning av tillbehör och reservdelar hållas på ett minimum. Det 
kan även bli aktuellt att överväga att inte återköpa vissa tillbehör och 
reservdelar om bedömningen är att de inte kommer att återanvändas. 

 
Kari berättar att revisorerna önskar få in hjälpmedelsnämndens svar som 
senast den 29 januari 2021. Kari ska sammanställa ett svar till revisonernas 
inför nämndsammanträdet den 4 december. Svaret kommer innefatta en 
redogörelse av de åtgärder som nämnden ämnar utföra utifrån de 
rekommendationer som framkommit i den revisionella bedömningen.   
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 23 

Uppföljning intern kontrollplan 
 

Verksamhetschef Kari Lindén informerar om KHS:s uppföljning av dess intern 
kontrollplan. Utifrån den upprättade kontrollplanen så har KHS utrett om det 
uppkommit några avvikelser inom följande riskområden:  
 
- Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor: Kari berättar att det 
finns upprättade kontrollmoment som ser till att det finns personal som kan 
täcka upp och sköta hantering av leverantörsfakturor ifall ordinarie personal är 
frånvarande p.g.a. sjukdom eller liknade. Därmed har det inte förekommit 
några avvikelser inom detta riskområde.  
     
- Risk för brister i redovisningen: Kari uppger att det finns upprättade 
kontrollmoment i form av dubbla redovisningssystem där KHS genomför en 
månadsvis avstämning mellan systemen för att se att redovisningen är korrekt. 
Kari rapporterar att inte förekommit några avvikelser gällande redovisningen. 
 
- Risk för brister i hantering av kundfakturering: Liksom föregående 
riskområde så har KHS upprättat kontrollmoment i form av månadsvis 
avstämning mellan Exceluträkningar och månadsfakturor till kommunerna för 
att säkerställa att kundfaktureringen stämmer. KHS har inte funnit några 
avvikelser inom detta riskområde 
 
- Risk för felaktiga behörigheter i system: Kari rapporter att detta 
riskområde dessvärre saknar kontrollmoment vilket gör att det finns en ökad 
risk för avvikelser. Kari berättar att KHS ska lägga till ett kontrollmoment i 
form av att en anställd inom verksamheten kommer få behörighet att dela ut 
diverse systembehörigheter till övriga medarbetare. På så sätt kan KHS:s 
kontrollera att alla medarbetarna har rätt behörigheter till de system som de ska 
arbeta i samt minimera felaktiga behörigheter till andra verksamhetssystem.  
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 
 
  



 12 (14) 

Hjälpmedelsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2020-10-27 

 

§ 24 

Information om verksamhetsplan 2021 
 
 

Verksamhetschef Kari Lindén informerar att arbetet med verksamhetsplanen 
för 2021 pågår för fullt. Ett utkast ska vara klart inför presidiemötet den 2020-
11-20. Verksamhetsplanen för 2021 kommer att tas upp för beslut på 
hjälpmedelsnämndens sammanträde den 2020-12-04.   
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 25 

Information om budget 2021 
 

Verksamhetschef Kari Lindén informerar att arbetet med att fastställa 
budgeten för 2021 pågår. Ett utkast för budgeten ska vara klart inför 
presidiemötet den 2020-11-20. 
 
Budgeten kommer innefatta en indexreglering samt kommer även innefatta 
kostnaderna för sänghantering och hjälpmedelstransporter i egen regi. Kari 
meddelar vidare att KHS kommer att budgetera för ökade kostnader för IT-
stödsystem. Den ökade kostnaden tillkommer då företaget Visma har meddelat 
att licenskostnaden för systemet Sesam2 kommer att öka samt att kostnaderna 
för systemet webSESAM kommer vara transaktionsbaserade. Detta kommer 
innebära en ökad årskostnad med ca 144 000 kr för Sesam2 och ca 225 000 kr 
för webSESAM. Totalt beräknas kostnader för IT-stödsystem att öka med ca 
369 000 kr år 2021.  
 
Kari meddelar också att Corona-pandemin har även lett till ökande kostnader 
gällande tvätt av arbetskläder samt beställning av nya arbetskläder. Detta 
kommer leda till ökande kostnaderna för KHS på ca 100 000 kr. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 26 

Verksamhetschefen informerar 
 

Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att återkoppla till en av de 
rekommendationer som revisionsrapporten framförde; att återstående del av 
lagret som bedöms sakna värde utrangeras så snart som möjligt och att 
kostnaden tas senast per 31 december 2020. Kari presenterar en beräkning för 
hur kostnaderna för utrangeringen skulle se ut, fördelat mellan alla medlems-
kommunerna. För att kunna genomföra den föreslagna utrangeringen så 
behöver hjälpmedelsnämnden ta ett beslut om detta på nämndsmötet den 4 
december så att KHS kan fakturera kommunerna innan den 31 december. 
Nämndsledamöterna framför att Kari ska ta fram ett förslag till beslut gällande 
utrangeringen av det utgångna lagret som de kan ta ställning till på samman-
trädet den 4 december.  
 
Kari informerar därefter om hur arbetet med KHS:s nya uppdrag, att sköta 
hjälpmedelstransporter och sänghantering i egen regi, fortgår. Kari uppger att 
arbetet kring uppstarten löper enligt plan. Rekryteringen av nya medarbetare är 
mer eller mindre avklarad och lokalplanering också snart avklarad. Upp-
handlingen av två lastbilar för det nya uppdraget pågår, men kommer dessvärre 
inte hinna bli klar innan den 1 januari 2021. Därmed kommer KHS att tillfälligt 
hyra lastbilar till dess att de upphandlade lastbilarna är på plats och klara för 
användning.  
 
Vidare informerar Kari att ledningsgruppens har meddelat att arbete med 
förskrivningsanvisningarna fortgår. Dessutom håller ledningsgruppen på att 
föra en diskussion kring reparationer av A-hjälpmedel.  
 
Kari informerar därefter om att Region Kalmar län håller på att genomföra en 
upphandling av nutritionspumpar. Regionen har meddelat att de kommer att 
skicka ett förslag till KHS om ett hängavtal som kommer möjliggöra att de 
samverkande kommunerna kan köpa nutritionspumpar av leverantören när 
upphandlingen är avklarad.  
 
Avslutningsvis så meddelar Kari att han och ledningsgruppen har fått in en 
skrivelse från en privat person beträffande Fritt val av hjälpmedel. I skrivelsen 
så frågar privatpersonen bland annat om det är möjligt att genom fritt val 
kunna beviljas hjälpmedel utanför det sortimentet av elrullstol som KHS har 
att erbjuda. Kari berättar att han kommer sammanställa ett svar till privat-
personen och sedan återkoppla till nämnden ifall privatpersonen vill att frågan 
om Fritt val ska lyftas till nämnden.    
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 


