
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2021-05-25 

Hjälpmedelsnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2021-05-31 

 
 

Tid 
Tisdagen den 25 maj 2021 kl. 14:30 

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

Omfattning 
§ 9-13 

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 
Carl-Wiktor Svensson (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 
 

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 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 9 

Förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i 
Kalmar län 
Dnr ON 2021/0094 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
- Framtida förslag till förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län 
 

Bakgrund 
2019 redogjorde ledningsgruppen för hjälpmedelsnämnden att det fanns 
många lokala tillägg till förskrivningsanvisningarna som gör att kommunerna 
skiljer sig åt gällande de anvisningar som tillämpas vid förskrivning. För att 
skapa samsyn och få en mer likvärdig tillämpning av förskrivnings-
anvisningarna mellan kommunerna så har nu ledningsgruppen tagit fram ett 
förslag på nya anvisningar. Syftet med dessa anvisningar är även att det ska 
skapas tydligare riktlinjer för förskrivarna. 
 

Överläggning 
Nämndsledamot Per-Inge Pettersson (C) framför att de är bra att de föreslagna 
förskrivningsanvisningarna har tagits fram så att de kan utgöra ett tydligt stöd 
till alla förskrivare inom länet kommuner. Han uppger att det är också bra att 
det framkommer tydligt i förslaget att det förekommer lokala tillägg till 
anvisningar ute i kommunerna. Ledamot Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
instämmer i att det är bra att det anges i anvisningar att lokala tillägg kan 
förekommer.      
 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut än det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden godkänner förslaget till 
förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län och att anvisningarna 
skickas vidare till respektive kommun för beslut. Han frågar om nämnden kan 
godkänna förslaget till förskrivningsanvisningar varvid förslaget godkänns av 
nämndsledamöterna. 
 

Beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner förslaget till förskrivningsanvisningar 

för kommuner i Kalmar län. 
 

2. Förskrivningsanvisningarna skickas vidare till respektive kommun för 
beslut gällande anvisningarna.  
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§ 10 

Årsrapport 2020 för Kommunal hjälpmedelssamverkan, 
KHS 
Dnr ON 2021/0093 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
- Årsrapport 2020 för 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 ett gemensamt möte. 

Under 2020 genomfördes en extern granskning och revision av 
hjälpmedelsnämndens arbete. Resultatet av granskningen ledde till ett antal 
rekommendationer kring hjälpmedelsnämndens och KHS arbetssätt. Med 
utgångspunkt från revisorernas rekommendationer har det under året 
genomförts en översyn av lagerhantering samt utrangering av utgående 
produkter.  Övriga rekommendationer från revisorerna, bland annat översyn 
kring samstämmighet avseende benämningar och innehåll mellan styrande 
dokument planeras att genomföras under 2021. 

KHS har arbetat vidare med utvecklingen av KHS interna processer. Bland 
annat har det under året genomförts ett arbete kring roller och 
rollbeskrivningar för att förtydliga våra interna arbetsprocesser. 

I KHS arbete kring systematiskt arbetssätt med lager- och förrådshantering 
skulle vi ha infört en förrådsapplikation som ett led i det arbetet. På grund av 
tekniska problem så har införandet av förrådsapplikation fått skjutas upp.  De 
tekniska problemen beräknas vara lösta under våren 2021, och applikationen 
beräknas vara i drift under senare delen av 2021. 

Hjälpmedelsnämnden tog vid nämndsmötet 2020-05-29 beslut om att driva 
hjälpmedelstransporter och sänghantering i KHS regi från och med 
verksamhetsåret 2021. 

Under sommaren och hösten genomförde KHS planerings- och 
förberedelsearbete och verksamheten kunde starta upp som planerat 2021-01-
01. Utvärdering kommer att ske löpande under 2021 och 2022. 

Den budgeterade totala omsättningen av hjälpmedel ökade med ca 1,3 miljoner 
kronor under 2020. Precis som 2019 beror det på att det under året gjordes viss 
utskrotning av hjälpmedel som inte längre var patientsäkra på grund av ålder 
eller annan orsak, vilket i motsvarande omfattning ökade inköpen av nya 
hjälpmedel. 
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Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut än det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden godkänner KHS:s årsrapport och 
bokslut för 2020. Han frågar om nämnden kan godkänna årsrapporten varvid 
nämndsledamöterna godkänner årsrapporten för 2020. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal Hjälpmedelssamverkans (KHS) 
årsrapport och bokslut för 2020. 
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§ 11 

Budgetuppföljning till och med april 2021 
Dnr ON 2021/0092 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-05-17 
- Rapport: Budgetuppföljning till och med april 2021 
 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med april ett underskott på 1051,0 tkr 
(mars -728,9 tkr).  Underskottet beror främst på personalkostnader, 
driftkostnader och omsättning hjälpmedel.  
 
Personalkostnaderna uppvisar ett underskott på 236,2 tkr (mars -267,6 tkr), 
driftkostnaderna ett underskott på 226,0 tkr (mars 97,6 tkr), intäkter visar ett 
överskott på 15,3 tkr (mars 16,5 tkr) och omsättning av hjälpmedel visar ett 
underskott på 679,1 tkr (mars -575,4 tkr) gentemot budget. Åtgärder som 
kommer att vidtas för att undvika ett negativt resultat framöver är att 
vakanssätta tjänster samt att införa ett inköpsstopp i verksamheten. Vidare 
detaljerad förklaring ges i rapportbilagan. 
 

Överläggning 
2:e vice ordförande Rolf Lindström (M) framför att det är bra att KHS har 
vidtagit åtgärder för att undvika ett fortsatt negativt resultat. Nämndsledamot 
Per-Inge Pettersson (C) efterfrågar ett förtydligande kring vad som omfattas av 
inköpsstoppet. Verksamhetschef Kari Lindén förtydligar att inköpsstoppet 
berör enbart sådana köp som hänger samman med driften av verksamheten 
såsom kontorsmaterial och övrig teknisk utrustning till kontorslokalerna. 
Inköpsstoppet berör ej de hjälpmedel som införskaffats för att tillgodose 
KHS:s uppdrag och kärnverksamhet. Ledamot Mathias Karlsson (S) framför 
att det vore bra med en tydligare orsaksanalys om hur budgetunderskottet har 
uppstått och att det läggs till en delårsjämförelse i budgetuppföljning där man 
följa den ekonomiska utvecklingen. Kari meddelar att KHS kommer att 
återkomma med en tydligare ekonomisk analys till sammanträdet i september.      
 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska 
rapporten efter april månad. Han frågar om nämndsledamöterna kan godkänna 
den ekonomiska rapporten varvid rapporten godkänns av nämnden. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter april månad. 
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§ 12 

Delegationsbeslut 
 
Verksamhetschef Kari Lindén redovisar för hjälpmedelsnämnden en 
sammanställning av de delegationsärendena där besluts har tagit av KHS under 
perioden 2021-03-30 till och med 2021-05-24. Dessa delegationsbeslut är tagna 
av verksamhetschefen Kari Lindén. 
 
De delegationsbeslut som har tagits under perioden 2021-03-30 till och med 
2021-05-24 är följande: 
 
- Förlängning av ramavtal ”Sängar och tillbehör”. Ref U-012-2018, Comfort 
System Scandinavia AB. 
 
- Ramavtal ”Aktivrullstolar”. Ref U130-2020, Sunrise Medical AB. 
 
- Ramavtal ”Manuella rullstolar”. Ref U-129-2020, Etac AB. 
 
- Ramavtal ”Manuella rullstolar”. Ref U-129-2020,Hea Medical AB. 
 
- Förlängning av ramavtal ”Elektriskt sängryggstöd”. Ref U-012-2018, Invacare 
AB 
 
- Ramavtal ”Manuella rullstolar”. Ref U-129-2020, Anatomic Sitt AB. 
 
- Ramavtal ”Manuella rullstolar”. Ref U-129-2020, Invacare AB. 
 
- Ramavtal ”Aktivrullstolar”. Ref U-130-2020, Invacare AB: 
 
- Tillägg till ramavtal ”Aktivrullstolar”. Ref U-130-2020, Panthera AB. 
 
- Ramavtal ”Aktivrullstolar”. Ref U-130-2020, Panthera AB. 
 
- Tillägg till ramavtal ” Manuella rullstolar”. Ref U-129-2020, Etac AB. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 13 

Verksamhetschefen informerar 
 
Verksamhetschef Kari Lindén informerar att Kalmar kommuns kommunarkiv 
har utfört en arkivtillsyn av hjälpmedelsnämndens/KHS:s verksamhet i 
enlighet med 7-9 § i arkivlagen, 5 § i arkivförordningen samt i 25 § arkiv-
reglementet. Denna tillsyn genomfördes den 10 maj och kommunarkivet har 
nu inkommit med en tillsynsrapport till KHS.  
 
I tillsynsrapporten så redogör kommunarkivet att det förekommer ett par 
avvikelser som KHS måste åtgärda. De största avvikelserna som förekom är att 
KHS har en föråldrad dokumenthanteringsplan, en föråldrad arkivbeskrivning 
samt saknar rutiner för gallring. Kari meddelar att han kommer lämna in en 
åtgärdsrapport till kommunarkivet med där han kommer uppge hur KHS 
planerar att åtgärda avvikelserna. Bland annat så kommer både arkiv-
beskrivningen och dokumenthanteringsplanen att uppdateras. I samband med 
uppdateringen av dokumenthanteringsplanen så kommer den att tas upp till 
hjälpmedelsnämnden för godkännande. Kari har för avsikt att dokument-
hanteringsplanen ska har varit uppe hos nämnden för beslut som senast på 
nämndsmötet i december.   
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 


