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Behandling av mötesärende 
 

§ 17 

Redovisning försäljningen av konsulttjänsterna till de 
samverkande kommunerna 
 
Verksamhetschef Kari Lindén presenterar en redovisning beträffande 
försäljningen av konsulttjänsterna till de samverkande kommunerna som 
efterfrågades av nämndsledamöterna på föregående sammanträde 2021-09-03. 
Redovisningen redogör hur försäljningen av konsulttjänsterna har sett ut till de 
samverkande kommunerna under 2021. KHS har jämfört den faktiska 
försäljningen med bland annat den budgeterade försäljningen av konsult-
tjänsterna. Kari uppger att utifrån den statistik som analyserats så har KHS inte 
kunnat dra några generella slutsatser gällande kommunernas följsamhet till det 
rådande avtalet. KHS:s generella uppfattning utifrån resultatet är att det 
faktiska behovet av konsulttjänsterna är det som har styrt kommunernas köp 
av KHS:s tjänster under året. Att det faktiska behovet av KHS:s tjänster ute 
hos kommuner har förändrats något är en detalj som KHS kommer att beakta i 
det kommande budgetarbetet för 2022.   
 
Kari berättar att KHS:s ledningsgrupp emellertid vill förtydliga hur ansvars- 
och arbetsfördelning ser ut mellan kommuner och KHS beträffande A-hjälp-
medel. De kommer därmed att skicka ut ett dokument till de samverkande 
kommunerna som ska klargöra att vissa arbetsuppgifter är självklara uppdrag 
för KHS:s tekniker. Exempel på arbetsuppgifter som KHS ska hantera är 
specialanpassningar och avancerad elektronik samt alla åtgärder på elrullstolar 
och besiktningar av lyftar. Dokumentet uppger vidare att andra åtgärder som 
behöver utföras på A-hjälpmedel kan även görs med fördel av förskrivarna 
eller personal som arbetar på kommunernas buffertförråden. Detta gäller 
främst hjälpmedel som finns i stora volymer ute i kommunerna som t ex 
Crossrullstolen. Enkla reparationer på en i övrigt fungerande A-hjälpmedel ska 
också kunna utföras av personal på plats ute i kommunerna. Dokumentet 
kommer att exemplifiera vilka enklare reparationer på A-hjälpmedel som 
kommunernas personal kan utföra. Kari uppger att dokumentet kommer också 
listar de tjänster och arbetsuppgifter som de samverkande kommunerna önskar 
att KHS ska ha fortsatt ansvara för. 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 18 

Budgetuppföljning till och med september 2021 
Dnr ON 2021/0207 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-08-25 
- Rapport: Budgetuppföljning till och med september 2021 
 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med september ett underskott på 1403,4 
tkr (augusti -1454,5 tkr).  Underskottet beror främst på personalkostnader och 
omsättning hjälpmedel.  
 
Personalkostnaderna uppvisar ett underskott på 649,3,2 tkr (augusti -594,2 tkr), 
driftkostnaderna ett överskott på 421,2 tkr (augusti 296,2 tkr), intäkter visar ett 
överskott på 50,9 tkr (augusti 45,8 tkr) och omsättning av hjälpmedel visar ett 
underskott på 1226,2 tkr (augusti 1202,2 tkr) gentemot budget. Vidare 
detaljerad förklaring ges i den medföljande rapportbilagan.  
 

 
 
 

Överläggning 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att gå igenom utfallet av den 
åtgärdsplan som hjälpmedelsnämnden godkände vid föregående sammanträde 
den 3 september. Kari berättar att tre av åtgärdspunkterna har lett till att 
underskottet inom vissa budgetposter, såsom värdeförändringen i lager, har 
åtgärdats till den grad att dessa budgetposter uppvisar ett överskott eller ett 
nollresultat. Verksamheten visar dock fortfarande på underskott i de 
budgetposter som berör personal samt försäljningen av konsulttjänster. Dessa 
underskott överstiger dock inte de överskott som gjorts i övriga budgetposter. 
Därmed visar prognosen på en budget i balans vid årets slut.     
 
Nämndsledamot Lars Sandberg (C) inkommer med ett påpekande som berör 
en tabell i den medföljande rapportbilagan som redovisar prognosticerat 
resultat till och med september 2021. Denna prognos uppvisar samma siffror 
som budget på alla poster vilket inte stämmer överens med den resterande 
texten i bilagan. Verksamhetschef Kari Lindén uppger att ett par justeringar/ 
rättelser måste göras i tabellen så att den redovisar de korrekta siffrorna. Den 

Budget (tkr) T.o.m. 2021-09

Verksamhet Budget Prognos Avvikelse

Personalkostnader 18367,2 19017,2 -650

Driftskostnader centralt 5151,2 4651,2 500

Driftskostnader Kalmar 2743,4 2743,4 0

Driftskostnader Västervik 3022,0 3022,0 0

Intäkter fast verksamhet -26499,2 -26499,2 0

Omsättning hjälpmedel -2784,6 -2934,6 150

Summa 0 0 0
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justerade tabellen bifogas till protokollet (se ovan). Prognosen för helåret visar 
fortfarande på ett nollresultat för året utifrån de åtgärder som har vidtagits.  
 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska 
rapporten efter september månad. Han frågar om nämndsledamöterna kan 
godkänna den ekonomiska rapporten varvid rapporten godkänns av nämnden. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter september 
månad. 
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§ 19 

Sammanträdesdatum för Hjälpmedelsnämnden 2022 
Dnr ON 2021/0206 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 

Bakgrund 
Enligt beslut i hjälpmedelsnämnden i september 2017, ska ledningsgrupp för 
KHS och hjälpmedelsnämnden ha ett gemensamt möte per termin. Datumen 
för de gemensamma mötena med hjälpmedelsnämnd och ledningsgrupp 
föreslås bli 2022-05-20 och 2022-09-01.  
 
Alla sammanträdena börjar klockan 13.00 om inget annat anges. Samman-
trädesort kommer var Oskarshamn om inget annat anges.   
 

Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden godkänna de föreslagna 
sammanträdesdatumen för 2022. Han frågar om nämndsledamöterna kan 
godkänna den föreslagna sammanträdesplanen för 2022 varvid den godkänns 
av nämnden. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att under 2022 sammanträda vid följande till-
fällen: 
Torsdag 2022-01-27  
Fredag 2022-03-25  
Fredag 2020-05-20, gemensamt med ledningsgrupp  
Torsdag 2022-09-01, gemensamt med ledningsgrupp  
Torsdag 2022-10-27  
Fredag 2022-12-02  
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§ 20 

Delegationsbeslut 
Dnr ON 2021/0209 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2021-08-25 

Bakgrund 
Delegationsärenden för perioden 2021-09-02 till och med 2021-10-19 
redovisas för hjälpmedelsnämnden och avser beslut tagna av verksamhetschef 
Kari Lindén.  
 

• Ramavtal ”Sittdynor- Förpositionerad”. Ref U-131-2020, Permobil 
Aktiebolag 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Förpositionerad”. Ref U-131-2020, Permobil 
Aktiebolag 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Invacare AB 

 

• Ramavtal ” Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Invacare AB 

 

• Ramavtal ” Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Invacare AB 

 

• Ramavtal ” Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Invacare AB 

 

• Förlängning av Ramavtal ”Gånghjälpmedel-Rollator”. Ref U-133-2019 
 

• Förlängning av Ramavtal ”Elrullstolar”. Ref U-110-2019, Decon Wheel 
AB 

 

• Förlängning av Ramavtal ”Elrullstolar”. Ref u-110-2019, Etac Sverige 
AB 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Etac Sverige AB 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Etac Sverige AB 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Anatomic Sitt 
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• Ramavtal ”Sittdynor-Tryckavlastande och positionerande”. Ref U-131-
2020, Etac Sverige AB 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Dyna med hål”. Ref U-131-220, BIMA 
Plastteknik AB 

 

• Ramavtal ”Sittdynor-Utjämnigsskiva”. Ref U-131-2020, Care of 
Sweden AB 

 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen om delegationsärenden från 
2021-09-02 till och med 2021-10-19 till protokollet. 
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§ 21 

Verksamhetschefen informerar 
 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att återkoppla till § 18 gällande 
budgetuppföljningen. Kari uppger att KHS behöver utveckla ett annat budget-
upplägg för 2022 samt hur redovisningen av verksamhetens ekonomi i övrigt 
går till. Kari presentera ett exempel på ett nytt ekonomiskt upplägg där KHS 
delar upp budgeten i 4 delar; (1) en ”allmän del” som omfattar personal-
kostnader m.m., (2) en del som avser lyftbesiktningar och förebyggande 
underhåll, (3) en del som berör transporter och sänghanteringen och (4) en del 
som berör hjälpmedelslagret. Det nya upplägget gör att den ekonomiska 
redovisningen blir mer överskådlig samt lättare att följa och förstå.        
 
Därefter informerar Kari att en av de åtgärdspunkter som infördes för att 
komma till rätta med verksamhetens budgetunderskott var att några tjänster 
som hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker vakanshålls. Kari uppger 
att KHS har börjat märka av effekterna av att dessa tjänster vakanshålls. Det 
har uppstått längre väntetider för utprovningar samt att verksamheten har 
behövt göra prioriteringar i sin ärendehantering. Kari uppger vidare att det är 
för tillfället svårt att rekrytera nya hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedels-
tekniker. Det råder stor konkurrens om personal vilket har lett till en ökad 
löneutveckling där KHS har svårt att konkurrera med t ex Regionen och 
enskilda kommuner vid löneförhandlingar. Kari ge en kort redogörelse för 
ledamöterna om hur löneläget skiljer sig mellan KHS och kommunerna.   
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 


