
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2020-12-04 

Hjälpmedelsnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2020-12-11 

 
 

Tid 
Fredagen den 4 december 2020 kl. 13:00 

Plats 
Torsåsgatan 1B, Kalmar men huvuddelen av ledamöterna deltog på distans via 
Microsoft Teams 

Omfattning 
§ 27-33 

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), §§ 28-33, 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) 
Lars Sandberg (C), deltog på distans 
 

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

Övriga 
Kari Lindén, verksamhetschef 
Peter Notini, nämndsekreterare 
Hugo Carlsson, deltog på distans 
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Sekreterare 
 
 
 
Peter Notini 
 

Justeras 
 
 
 
Michael Ländin Stefan Nyström 
ordförande  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 27 

Utrangering av utgående reservdelar/tillbehör till 
hjälpmedel samt fakturering till de samverkande 
kommunerna inom den kommunal 
hjälpmedelssamverkan i Kalmar län 
Dnr ON 2020/0192 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-11-26 

Bakgrund 
Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av revisorerna i Kalmar läns 
kommuner under hösten utfört en granskning av Hjälpmedelsnämndens och 
KHS:s verksamhet. I den utförda revisionen konstaterar revisorerna att det 
finns brister i lagerhanteringen: 
”Vi bedömer att lagerhanteringen inte helt sker enligt god redovisningssed. Det baserar vi på 
att det inte skett utrangering av utgående produkter årligen under nämndens verksamhetstid 
utan att det byggts upp ett lagervärde som innehåller ej användbara artiklar. Enligt god 
redovisningssed ska utgående artiklar utrangeras löpande och vid varje bokslutstillfälle ska 
lagrets värde motsvaras av kuranta artiklar.” 
 
Revisorernas förslag till åtgärd är;  
”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”. 
 
Med utgångspunkt av revisorernas rapport och förslag till åtgärd kring 
lagerhantering, vill KHS rangera ut utgående artiklar och fakturera 
kommunerna motsvarande lagervärdet för artiklarna innan den 31 december 
2020. 
 
Det beräknade värdet av utgående artiklar beräknas uppgå till 1 588 901 kr. 
 
Vid fördelning enligt befolkningsunderlag blir fakturering per kommun enligt 
följande: 
 
Borgholm (4,4 %) 70 042 kr    
Emmaboda (3,8 %) 60 508 kr  
Hultsfred (5,8 %) 92 286 kr  
Högsby (2,4 %) 38 264 kr 
Kalmar (28,3 %) 449 790 kr 
Mönsterås (5,5 %) 87 521 kr  
Mörbylånga (6,2 %) 98 642 kr  
Nybro (8,3 %) 132 010 kr  
Oskarshamn (11,0 %) 174 930 kr  
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Torsås (2,9 %) 46 209 kr  
Vimmerby (6,4 %) 101 821 kr  
Västervik (14,9 %) 236 877 kr 
 
 
 

Beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS:s förslag till utrangering av utgående 
reservdelar/tillbehör till hjälpmedel. 
 
2. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS:s förslag till fakturering till de sam-
verkande kommunerna för utrangeringen av utgående reservdelar/tillbehör till 
hjälpmedel.   
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§ 28 

Verksamhetsplan med budget för KHS 2021 
Dnr ON 2020/0189 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24  
Verksamhetsplan med budget – KHS – 2021 

Bakgrund 
KHS:s verksamhetsplan för 2021 bygger på vad KHS behöver se över i sin 
interna organisation för att arbeta effektivare samt vilka omvärldsfaktorer som 
kan påverka hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
Den övergripande målsättningen för KHS:s verksamhet är att: ”Verksamheten 
skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög kompetens, och mer 
kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit sin hjälpmedels-
verksamhet.” Målsättningen är nedbruten till konkreta mätbara mål för KHS 
verksamhet under 2021. Kommunernas fasta kostnader för 2020 är 
uppräknade med 12,6%, och fördelas preliminärt enligt befolkningsprognosen 
den 31 december 2019. Avgiften kommer sedan att justeras utifrån 
befolkningsunderlaget 2020. 
 
Kommunernas fasta avgift 2021 till KHS blir totalt 26 499 tkr som fördelas 
enligt fördelningsprincipen till respektive kommun. Kalmar Kommuns full-
mäktige fattar beslut om Kommunal hjälpmedelssamverkans budget 2021. 

Överläggning 
Första vice ordförande Ingela Svensson (C) framför en synpunkt gällande 
innehållet i verksamhetsplanen som hon vill ska tas till protokollet. Synpunkten 
berör stycket i avsnittet om Verksamhet och process som redogör att 
hjälpmedelsnämnden/KHS utför transporter och sänghantering i egen regi 
från och med 2021. Ingela framför att det saknas en formell tidpunkt i 
verksamhetsplanen för när KHS kommer genomföras en utvärdering av det 
nya uppdraget för att se om man uppnår de uttalade målen för uppdraget. 
Verksamhetschef Kari Lindén svara att KHS kommer genomföra 
utvärderingar av uppdraget under året för att säkerställa att transporterna och 
sänghanteringen utförs med hög kvalitet samt så konstadseffektivt och 
miljövänligt som möjligt. Första vice ordförande meddelar att hon är nöjd med 
verksamhetschefens svar beträffande den framförda synpunkten.   
 

Beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till verksamhetsplan och  
budget för 2021. 
 
2. Verksamhetsplan och budget lämnas till fullmäktige i Kalmar Kommun för 
beslut. 
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§ 29 

Attestanter 2021 
Dnr ON 2020/0186 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 
Bilaga 1: Beslutsattestanter Kommunal Hjälpmedelsverksamhet KHS 2021 
 

Bakgrund 
Enligt attestantreglementet skall attestanter och ersättare utses samt 
omfattningen av uppdraget anges årligen. 
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att utse attestanter för 2021 enligt särskild 
förteckning bilaga 1. 
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§ 30 

Prislista KHS tjänster 2021 
Dnr ON 2020/0187 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 

Bakgrund 
KHS har en prislista på de tjänster som kommunen beställer från KHS utifrån 
kommunens behov. 

Typ av service Pris 2020 Pris 2021 Kommentar 

Förebyggande 
underhåll 

330 350 kr Debitering per FU 

Reparation 420 kr/timme + 
material 

450 kr/timme 
+ material 

Minsta debiterbara tid 30 
minuter 

Anpassning 420 kr/timme + 
material 

450 kr/timme 
+ material 

Minsta debiterbara tid 30 
minuter 

Utprovning 420 kr/timme 
+ material 

450 kr/timme 
+ material 

Minsta debiterbara tid 1 
timme per utprovning. 
Kunden debiteras för en 
konsulent eller en tekniker, 
ej båda.  

Akut åtgärd 640 kr/timme 
+ material 

700 kr/timme 
+ material 

Registreras vid beställning. 
Beställningen skall ha 
inkommit till KHS före kl. 
14.00 för att åtgärd skall 
ske nästföljande vardag. 
Förutsatt att material finns 
i lager på KHS. 

Extra tvätt 640 kr/timme 
+ förbruknings- 
material 

650 kr/timme 
+förbruknings- 
material 

Tillämpas då hjälpmedlet 
kommer in till KHS i ett 
skick ej förenligt med 
överenskommelsen 
kommunerna emellan. 
Priset inkluderar tvätt av 
eventuella tillbehör 
återlämnade tillsammans 
med hjälpmedlet. Minsta 
debiterbara tid är 1 timme. 
 

Förbrukningsartikel 45 kr/st. 50 kr/st. Artikel som registreras vid 
varje utförd arbetsorder, 
rekonditioneringsaktivitet 
eller extratvätt. Kostnaden 
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FU – Förebyggande underhåll (besiktning av lyftar).  
 
Restid eller resträcka debiteras ej respektive kommun (förutsatt att det är KHS 
som utför åtgärden), det ingår i den fasta kostnaden.  
  
Order på reservdelar som kommer in via arbetsorder (där KHS endast plockar 
ihop vad kunden behöver och skickar ut det) tillkommer debitering av tid 420 
kr/timme (minsta debiterbara tid 15 minuter). KHS har inte prispåslag på det 
som köps in för att lagerhålla och sedan leverera ut.  
 
Vid debitering av utprovningar där både hjälpmedelskonsulent och 
hjälpmedelstekniker närvarar debiteras endast tidsåtgången för en av 
yrkeskategorierna. 
De inställningar/anpassningar som utförs på hjälpmedlet innan utprovningen 
registreras/debiteras ej.  
De inställningar som utförs efter utprovningen registreras av den som utfört 
arbetet, registreringen görs i datasystemet för hjälpmedelshanteringen. 
 
Tid debiteras ej vid normala tvätt- och rekonditioneringsaktivitet. 
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden antar prislista KHS tjänster för 2021 
 
 
 
  

avser bland annat skruvar, 
muttrar och smörjmedel. 

Akut leverans 
säng/hjälpmedel 

- 1100 kr Debiteras per leverans 

Flyttning av säng i 
samband med att 
patienten flyttar inom 
KHS 
samverkansområde 

- 900 kr Debiteras per flyttning 

Bomkörning - 900 kr Debiteras per bomkörning 
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§ 31 

Budgetuppföljning till och med oktober 2020 
Dnr ON 2020/0188 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 
Rapport: Budgetuppföljning till och med oktober 2020 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med oktober ett underskott gentemot 
budget på 611,1 tkr (september -131,9 tkr).  Underskottet beror på omsättning 
hjälpmedel och då främst på inventeringen av sänglagret i mars och oktober 
samt att försäljningen av både hjälpmedel och konsulttjänster hittills under året 
varit lägre än budgeterat.  
 
Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 76,3 tkr (september 62,8 tkr), 
driftkostnaderna ett överskott på 313,8 tkr (september 325,9 tkr), intäkter visar 
ett överskott på 51,3 tkr (september 54,3 tkr) och omsättning av hjälpmedel 
visar ett underskott på 1052,6 tkr (september -574,8 tkr) gentemot budget.  
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter oktober 
månad. 
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§ 32 

Hjälpmedelsnämndens svar till revisorerna i Kalmar 
läns kommuner 
 

På det föregående nämndsammanträde så informerade verksamhetschef Kari 
Lindén om revisionsrapporten rörande hjälpmedelsnämndens verksamhet som 
revisorerna i länets kommuner hade överlämnat till nämnden. Utifrån den 
genomförda granskningen så inkom revisorerna med en rad 
rekommendationer på verksamhetsåtgärder. Revisonerna meddelade att 
hjälpmedels-nämnden ska inkommer med ett svar beträffande granskningen 
som senast 2021-01-29.  

Kari meddelar att han håller fortfarande på att sammanställa nämndens svar på 
de rekommendationer som lyftes i granskningen. Kari presenterar för 
nämndsledamöterna några av de svar som han har färdigställt. En av 
revisorernas rekommendation, som berörde utrangering av den återstående 
delen av lagret som bedömdes sakna värde så att kostnaden tas senast per 31 
december 2020, har åtgärdats i och med detta sammanträde (se § 27). Det 
slutgiltiga svaret från nämnden kommer att presenteras och behandlas på nästa 
nämndsammanträde den 28 januari 2021.  
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 33 

Verksamhetschefen informerar 
 

Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att informera om de punkter som 
avhandlades på senaste mötet för KHS:s ledningsgrupp. En av de punkter som 
behandlades var att ledningsgruppen informerades om att förslaget på gemen-
samma förskrivningsanvisningar är nu ute på remiss hos alla de samverkande 
kommunerna. Kommunerna har fram till 2020-12-04 att inkomma med 
synpunkter på anvisningarna. Arbetsgruppen som arbetar med förskrivnings-
anvisningarna kommer att gå igenom de inkomna synpunkterna innan 
anvisningarna lämnas över till hjälpmedelsnämnden för beslut. Förskrivnings-
anvisningarna kommer att behandlas antingen på nämndssammanträdet den 28 
januari 2021 eller vid nästföljande sammanträde den 30 mars 2021. Utöver 
detta så hade ledningsgruppen en genomgång av den inkomna revisions-
rapporten och de förslag på åtgärder som framfördes i rapporten. De fick även 
ta del av en genomgång av KHS:s förslag på verksamhetsplan och budget för 
2021.  
 
Avslutningsvis så meddelar Kari att nätverket för Sveriges hjälpmedelschefer 
kommer ha ett par digitala möten den 7/12–8/12. En av de punkter som ska 
diskuteras på dessa möten är EU:s förordning för medicintekniska produkter 
MDR 2017/745 (Medical Device Regulation) som ska trädda ikraft från och 
med maj 2021. Syftet med den nya förordningen är att stärka delar kring 
patientsäkerheten genom att reglerna för klinisk evidens stärks och att det ställs 
hårdare krav på produkter som släpps ut på marknaden. Förordningen ställer 
även ökade krav på både leverantörer och distributörer av hjälpmedlen. Vidare 
så kommer mötena i nätverket avhandla kompetensförsörjningen, i form av 
utbildning för hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulenter, samt att SKR 
och Socialstyrelsen kommer rapportera kring diverse projekt rörande 
hjälpmedel.  
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 


