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Behandling av mötesärende 
 

§ 22 

Budgetuppföljning till och med oktober 2021 
Dnr ON 2021/0234 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
- Rapport: Budgetuppföljning till och med oktober 2021 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med oktober ett överskott på 937,4 tkr 
(september -1403,4 tkr). Personalkostnaderna uppvisar ett underskott på 597,7 
tkr (september -649,3), driftkostnaderna ett överskott på 516,1 tkr (september 
421,2 tkr), intäkter visar ett överskott på 48,5 tkr (september 50,9 tkr) och 
omsättning av hjälpmedel visar ett överskott på 970,5 tkr (september -1226,2 
tkr) gentemot budget. Vidare detaljerad förklaring ges i den medföljande 
rapportbilagan. 
 

Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska 
rapporten efter oktober månad. Han frågar om nämndsledamöterna kan 
godkänna den ekonomiska rapporten varvid rapporten godkänns av nämnden. 
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter oktober 
månad. 
 
  



 3 (10) 

Hjälpmedelsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2021-12-03 

 

§ 23 

Verksamhetsplan med budget för KHS 2022 
Dnr ON 2021/0235 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-11-24 
- Verksamhetsplan med budget – KHS – 2022 

Bakgrund 
KHS:s verksamhetsplan för 2022 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 verksamhet är att: ”Verksamheten 
skall bedrivas på affärsmässiga grunder med hög kompetens, och mer 
kostnadseffektivt än om varje kommun enskilt drivit sin 
hjälpmedelsverksamhet.” Målsättningen är nedbruten till konkreta mätbara mål 
för KHS verksamhet under 2022. Kommunernas fasta kostnader för 2022 är 
uppräknade med 7,7 %, och fördelas preliminärt enligt befolkningsprognosen 
den 31 december 2020. Avgiften kommer sedan att justeras utifrån 
befolkningsunderlaget 2021. 
 
Kommunernas fasta avgift 2022 till KHS blir totalt 28 544 tkr som fördelas 
enligt fördelningsprincipen till respektive kommun. Kalmar Kommuns full-
mäktige fattar beslut om Kommunal hjälpmedelssamverkans budget 2021. 
 

Överläggning 
Verksamhetschef Kari Lindén går igenom delar av verksamhetsplanen för att 
redovisa några av de nya mål och nyckeltal som har lagts till. Kari går även 
igenom avsnittet som berör utmaningar och prioriteringar som identifieras 
inom hjälpmedelsnämndens/KHS:s verksamhet. Nämndsledamot Chatrine 
Pålsson Ahlgren (KD) uppger att hon saknar ett avsnitt bland utmaningar och 
prioriteringar som berör Nära Vård. Chatrine uppger att denna omställning 
berör hela vården och omsorgen och därmed även hjälpmedelsnämndens/ 
KHS:s verksamhet. Även ledamöterna Per-Inge Pettersson (C), Stefan 
Nyström (M) och Lars Ljung (S) framför att verksamhetsplanen bör innehålla 
en formulering eller ett textavsnitt som berör hur omställningen till Nära vård 
kommer påverka KHS:s verksamhet. Utifrån dessa förslag så föreslår 
ordföranden att följande formulering läggs till som ett tillägg i avsnittet 
”Utmaningar och prioriteringar” under ”Omvärldsfaktorer”: ”Även omställningen till 
Nära vård berör och kommer att påverka verksamheten”. Övriga 
nämndsledamöter yrkar bifall till att detta tillägg läggs till i verksamhetsplanen.    
 
Vidare så föreslår Chatrine att ett tema för den aktivitet som KHS ska anordna 
för Hjälpmedlets dag 2022-09-23 kan vara Nära vård. Ordföranden uppger att 
till nästa nämndsammanträde i januari 2022 så vore det lämpligt att ha en 
informationspunkt på dagordningen som berör omställningen till Nära vård.  
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Kari går därefter igenom det nya budgetupplägget som KHS föreslås använda 
från och med 2022. Den nya ekonomiska redovisningen kommer dela upp 
budgeten i 4 delar; (1) en ”allmän del” som omfattar personalkostnader 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. Genom att dessutom 
redovisa hjälpmedelslagret för sig själv så undviker KHS att lagervärdet utgör 
grunden för t ex personal- och driftbudgeten. Nämndsledamot Per-Inge 
Pettersson (C) föreslår att till kommande sammanträden så vore det lämpligt 
att det tillkommer en rapporteringspunkt på dagordningen gällande 
lagerhanteringen. Med en återkommande rapporteringspunkt på dagordningen 
så kan nämndsledamöterna få en större inblick gällande hjälpmedelslagret så att 
de kan framöver fatta besluta om åtgärder om lagervärdet skulle påverka 
verksamhetens ekonomiska resultat negativt. 
 
Efter genomgången av verksamhetsplanen finner ordförande finner att det 
förekommer inget annat förslag till beslut utöver det liggande förslaget att 
nämnden godkänner KHS förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 
med tillägget att den föreslagna formuleringen om Nära vård läggs till i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen och budgeten kommer därefter att 
överlämnas till fullmäktige i Kalmar Kommun för beslut. Ordföranden frågar 
om nämndsledamöterna kan godkänna den verksamhetsplanen med tillägget 
om Nära vård varvid verksamhetsplanen godkänns av nämnden.   
 

Beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2022 med tillägget att formuleringen ”Även omställningen till Nära 
vård berör och kommer att påverka verksamheten” läggs till i verksamhets-
planen i avsnittet ”Utmaningar och prioriteringar” under textavsnittet som berör 
”Omvärldsfaktorer”.   
 
2. Verksamhetsplan och budget lämnas till fullmäktige i Kalmar Kommun för 
beslut. 
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§ 24 

Attestanter 2022 
Dnr ON 2021/0230 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
- Bilaga 1: Beslutsattestanter Kommunal Hjälpmedelsverksamhet KHS 2022 

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

Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden utser attestanter för 2022 i enlighet 
med bilaga 1. Ordförande finner att hjälpmedelsnämnden fastställer de 
föreslagna attestanterna för 2022.  
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden utser attestanter för 2022 enligt särskild förteckning  
bilaga 1.  
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§ 25 

Prislista KHS tjänster 2022 
Dnr ON 2021/0231 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2021-11-17 

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

Typ av service Pris 2021 Pris 2022 Kommentar 

Förebyggande underhåll 350 450 kr Debitering per FU 

Reparation 450 kr/tim 
+ material 

460 kr/tim + 
material 

Minsta debiterbara tid 
30min 

Anpassning 450kr/tim 
+ material 

460 kr/tim + 
material 

Minsta debiterbara tid 
30min 

Utprovning 450 kr/tim 
+ material 

460 kr/tim +  
material 

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

Akut åtgärd 700 kr/tim 
+ material 

715 kr/tim +  
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 650 kr/tim 
+förbrukn. 
material 

665 kr/tim 
+förbrukn. 
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. 
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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 
460kr/tim (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. 
 

Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden antar prislistan gällande KHS 
tjänster för 2022. Han frågar om nämndsledamöterna kan anta den föreslagna 
prislistan varvid den fastställs av nämnden. 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden antar prislista KHS tjänster för 2022. 
 
  

Förbrukningsartikel 50 kr/st 50 kr/st Artikel som registreras 
vid varje utförd 
arbetsorder, 
rekonditioneringsaktivitet 
eller extratvätt. 
Kostnaden avser bland 
annat skruvar, muttrar 
och smörjmedel. 

Akut leverans 
säng/hjälpmedel 

1100 kr 1125 kr Debiteras per leverans 

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

900 kr 920 kr Debiteras per flyttning 

Bomkörning 900 kr 920 kr Debiteras per 
bomkörning 
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§ 26 

Hjälpmedelsnämndens dokumenthanteringsplan 
Dnr ON 2021/0232 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
- Hjälpmedelsnämndens dokumenthanteringsplan 2021 

Bakgrund 
Kommunarkivet i Kalmar kommun genomförde 2021-05-10 en arkivtillsyn av 
Hjälpmedelsnämndens och KHS:s verksamhet. En av de rekommendationer 
som framfördes vid arkivtillsynen vara att Hjälpmedelsnämndens ska upp-
datera den befintliga dokumenthanteringsplan som finns inom KHS:s 
verksamhet då den var föråldrad.  
 
En dokumenthanteringsplan är en del av en myndighetens informations-
redovisning. Den är både ett styrdokument och ett hjälpmedel då den skapar 
förutsättningar för en konsekvent hantering av allmänna handlingar. Hjälp-
medelsnämndens dokumenthanteringsplan är ett tillägg till Kalmar kommuns 
kommungemensamma dokumenthanteringsplan med de delar som är 
verksamhetsspecifika för nämndens verksamhet. Den föreslagna dokument-
hanteringsplanen fastställer förvaring av dokument, bevarandetider och 
gallringsregler för olika typer av dokument inom Hjälpmedelsnämndens 
verksamhet.  
 
Den uppdaterade dokumenthanteringsplanen är genomgången och godkänd av 
ansvarig tjänsteperson på Kalmar kommuns kommunarkiv. Hjälpmedels-
nämnden kommer fortsättningsvis att årligen revidera dokumenthanteringsplan 
så att den kontinuerligt hålls uppdaterad.   
 

Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden fastställer den föreslagna 
dokumenthanteringsplanen. Han frågar om nämndsledamöterna kan fastställa 
dokumenthanteringsplanen varvid den fastställa av nämnden. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att fastställa KHS:s förslag till dokument-
hanteringsplan enligt bilaga. 
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§ 27 

Delegationsbeslut 
 
Verksamhetschef Kari Lindén meddelar att han har inga delegationsbeslut att 
redovisa för nämnden då det inte har fattats några delegationsbeslut under 
perioden 2021-10-19 till 2021-12-03.  
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 28 

Verksamhetschefen informerar 
 

Handlingar 
- Inkommen skrivelse till Hjälpmedelsnämnden från SACO och Vision  
 

Överläggning 
 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att berätta att KHS har genomfört 
en inventering av verksamhetens lagervärde. Resultatet av inventeringen från 
den 2021-11-17 visade på en inventeringsdifferens på 54 tkr, ca 0,6 % av det 
totala lagervärdet på 9 mkr. Detta resultat låg nära det angivna målet på 50 tkr i 
inventeringsdifferens som angavs i verksamhetsplanen för 2021. KHS har 
identifierat förbättringsområden gällande lagerhanteringen som ska möjliggöra 
att verksamheten uppnår det angivna målet under 2022.    
 
Därefter informerar Kari att KHS har under hösten haft två samverkansmöten 
med Kommunförbundet Kalmar län och Region Kalmar Län. Vid mötena så 
diskuterades bland annat ett uppdrag gällande regional samverkan beträffande 
utbud av digitala hjälpmedel. Kari berättar att Kommunförbundet och Hjälp-
medelsnämnden/KHS kommer föra en dialog ska om hur de tillsammans kan 
utveckla en samverkan inom detta område. Vidare uppger Kari att KHS och 
Regionens hjälpmedelsverksamhet för en fortsatt dialog kring samverkan kring 
gemensamma upphandlingar av hjälpmedel samt framtagande av länsgemen-
samma anvisningar för hjälpmedel. Regionen och KHS för även en dialog om 
hur de ska hantera omställningen till Nära vård och på vilket sätt de kan 
samverka i denna fråga.      
 
Avslutningsvis så informerar Kari att det har inkommit en skrivelse till hjälp-
medelsnämndens presidium från SACO:s och Visions fackliga representanter 
inom KHS. I denna skrivelse så framför de fackliga representanterna en rad 
synpunkter som berör löner och löneprocessen inom verksamheten. Kari 
uppger att KHS har bokat in ett möte den 9 december med facken där även 
representanter från värdkommunens HR-enhet och omsorgsförvaltningen, 
som är den förvaltning inom Kalmar kommun som har det personal-
administrativa ansvaret för KHS:s medarbetare, kommer att delta. Kari 
meddelar att skrivelsen från SACO och Vision kommer att bifogas som en 
bilaga till protokollet för kännedom (se bifogad handling nedan).  
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 



 

Till Hjälpmedelsnämnden 

 

 

Till Hjälpmedelsnämnden  
 
Sedan samverkans start 2011 har en orättvisa ärvts och fått fortgå och hotar nu 
kompetensförsörjningen för KHS. 
 
Vid verksamhetsövergången från dåvarande Landstinget fanns det inget alter-
nativ att se över huruvida lönerna var adekvata för att försäkra sig om framtida 
konkurrenskraft och attraktionskraft, man fick gå in efter en lönepolitik som 
Landstinget hade haft utan någon möjlighet till att påverka. 
 
Löftet från arbetsgivaren till de anställda som gick över och anställdes var att 
nästa år, 2012, då skulle det korrigeras. Detta gjordes aldrig och enda justering-
arna som skett är de årliga revisionerna på 1,5 - 2%.  
 
KHS hamnade som bekant under Kalmar kommun som värdkommun som då 
också ska sköta löneprocesserna och all administration kring dessa. Det har 
tyvärr inte fungerat alls då Kalmar kommun och Omsorgsförvaltningen inte 
har visat något intresse för KHS, det har faktiskt medgetts under löneproces-
sen 2017 att arbetsgivaren ”hade glömt” extra satsningar till en av yrkesgrup-
perna på KHS. Året efter hade man en central satsning på en annan yrkesgrupp 
på KHS som dock aldrig heller kom den gruppen till godo. Arbetsgivaren lo-
vade att kompensera dessa grupper efterföljande år men året efter hade arbets-
givaren ”glömt” det igen. 
 
Transparensen i Kalmar kommuns process är under all kritik men för KHS del 
är det bara en del av problemet. Det stora problemet är att löneläget är allvar-
ligt och trots att de fackliga organisationerna påtalat detta under flera år så talar 
vi för döva öron som hänvisar till ett budgetutrymme som inte löneutrymmet 
tas ifrån, den budgeten bestämmer Ni. 
 
Nu har det ännu inte hänt att Kalmar kommun inser allvaret när man inte kan 
attrahera och behålla kompetent arbetskraft. Men ponera för ett ögonblick att 
de skulle inse detta och vilja rätta till situationen och ge det tillskott som krävs 
för att skapa en konkurrenskraftig och rättvis lönesituation för de anställda på 
KHS. Det beslutet skulle inte heller ha något att göra med den budget som 
löneutrymmet tas ifrån. 
 
Grundproblemet är att löneprocessen ligger fel. Den skulle aldrig ha hamnat 
under värdkommunen och den bör snarast möjligt återföras till Hjälpmedels-
nämnden. Först då kan vi ha en dialog och först då kan vi göra något bättre – 
förhoppningsvis innan våra mest kompetenta och erfarna medarbetare tröttnar 
på att vara underbetalda och söker sig bort. 
 
 
 
 
 
Fredrik Thunberg Elisabet Bjelkfors-Gisler        Jörgen Hultgren  
Fysioterapeuterna/FSA Vision         Vision 
SACO 
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