
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2022-10-27 

Hjälpmedelsnämnden 
 

 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 2022-11-02 

  
 

Tid 
Torsdagen den 27 oktober 2022 kl. 13:00 

Plats 
Oskarshamns Folkhögskola, Axel Munthes stig 1, Oskarshamn, samt att tre 
ledamöter deltog på distans via Microsoft Teams  

Omfattning 
§ 19-23 

Beslutande 
Michael Ländin (S), ordförande 
Ingela Svensson (C), 1:e vice ordförande 
Rolf Lindström (M), 2:e vice ordförande 
Eva Folkesdotter Paradis (M), tjänstgörande ersättare, deltog på distans 
Mildred Persson (M), deltog på distans 
Magnus Jernetz Gustavsson (M), tjänstgörande ersättare 
Per-Inge Pettersson (C), deltog på distans 
Christina Lönnqvist (S) 
Stefan Nyström (M) 
Lars Ljung (S) 
Lars Sandberg (C) 
 

Övriga 
Kari Lindén, verksamhetschef KHS 
Peter Notini, nämndsekreterare 
Lena Meijer, enhetschef KHS 
Elisabet Bjelkfors Gisler, ekonom KHS 
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Sekreterare 
 
 
 
Peter Notini 
 
 
 

Justeras 
 
 
 
Michael Ländin Ingela Svensson 
ordförande  
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§ 19  

Komplettering av förskrivningsanvisningar för 
kommuner i Kalmar län 
Dnr ON 2022/0186 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
- Inledning till förskrivningsanvisningar 
- Komplettering till Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar län, 
ISO-kod 15, 22 och 24 
- Fullständig version av ”Förskrivningsanvisningar för kommuner i Kalmar 
län” 

Bakgrund 
Hjälpmedelsnämnden reviderade 2021-05-25 förskrivningsanvisningar för 
hjälpmedel och skickade ut det nya förslaget till de samverkande kommun för 
beslut. Förslaget som skickades ut för beslut 2021 saknade dock ett inlednings-
kapitel. KHS:s ledningsgrupp har nu sammanställt ett inledningskapitel som ett 
komplement till förskrivningsanvisningarna som bland annat redovisar de 
definitioner och begrepp som är viktiga att veta vid förskrivningen. 
Inledningen redogör också vilka förskrivnings- och prioriteringsgrunder som 
gäller vid förskrivningsprocessen.  
 
Utöver inledningskapitlet så tillkommer det en komplettering av förskrivnings-
anvisningarna i form av komplettering av ISO-koderna 15, 22 och 24. Dessa 
ISO-koder berör hjälpmedel i hushållet (ISO-kod 15), hjälpmedel för 
kommunikationen och information (ISO-kod 22) och hjälpmedel för hantering 
och transport av produkter (ISO-kod 24).   
 

Överläggning 
Verksamhetschef Kari Lindén redovisar de kompletteringar som läggas till i 
förskrivningsanvisningarna för kommuner i Kalmar län. Efter genomgången så 
finner ordförande Michael Ländin (S) att det förekommer inget annat förslag 
till beslut utöver det liggande förslaget att nämnden godkänner komplet-
teringen av förskrivningsanvisningarna och att kompletteringen skickas vidare 
till respektive kommun för beslut gällande dessa tillägg. Ordföranden finner att 
nämndsledamöterna bifaller det liggande förslaget till beslut. 
 

Beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden godkänner kompletteringen av förskrivnings-
anvisningar för kommuner i Kalmar län. 
 
2. Kompletteringen av förskrivningsanvisningarna skickas vidare till respektive 
kommun för beslut gällande dessa tillägg till anvisningarna. 
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§ 20  

Budgetuppföljning till och med september 2022 
Dnr ON 2022/0187 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
- Rapport: Budgetuppföljning till och med september 2022 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar till och med september ett överskott på 883,2 tkr 
(augusti 856,2 tkr). Om även omsättning hjälpmedel räknas med är överskottet 
till och med september 1590,8 tkr (augusti 1513,2 tkr).  
 
Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 387,9 tkr (augusti 374,2 tkr), 
lyftbesiktning ett överskott på 2,1 tkr (augusti -2,8 tkr), säng & transport ett 
överskott på 87,6 tkr (augusti 59,1 tkr), driftkostnaderna ett överskott på 365,4 
tkr (augusti 390,2 tkr) samt intäkter visar ett överskott på 40,2 tkr (augusti 35,5 
tkr) jämfört med budget. Omsättning hjälpmedel visar ett överskott på 707,6 
tkr (augusti 657,0 tkr). Vidare detaljerad förklaring ges i den medföljande 
rapportbilagan.  
 

Överläggning 
Ekonom Elisabet Bjelkfors Gisler redovisar det ekonomiskt resultatet samt 
den ekonomiska prognosen för KHS:s verksamhet efter september månad. 
Efter genomgången så finner ordförande Michael Ländin (S) att det före-
kommer inget annat förslag till beslut utöver det liggande förslaget att hjälp-
medelsnämnden 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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§ 21  

Inför valet av ledamöter och ersättare i gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamhet 
Dnr ON 2022/0185 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-17 
 

Bakgrund 
Kommunerna i Kalmar län samverkar sedan 2012 genom en gemensam nämnd 
kring rehabiliterings- och försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. 
Varje kommuns fullmäktige utser ordinarie ledamot och ersättare till den 
gemensamma nämnden. Tidigare så utsågs samma ordinarie ledamot/ 
ledamöter och ersättare till den gemensamma nämnden som fullmäktige 
tidigare valt att ingå i regionförbundets primärkommunal nämnd innevarande 
mandatperiod. Inför mandatperiod 2019-2022 så framförde Hjälpmedels-
nämnden ett önskemål till de samverkande kommunerna att de ledamöter som 
skulle utses för den kommande mandatperioden skulle istället ha en nära 
anknytning till hjälpmedelsverksamheten i sina respektive kommuner. 
 
Det skall nu utses nya ledamöter till hjälpmedelsnämnden för mandatperiod 
2023-2026. Hjälpmedelsnämndens rekommendation att de samverkande 
kommunerna återigen utser ledamöter som har en nära anknytning till hjälp-
medelsverksamheten i sina respektive kommuner. Hjälpmedelsnämnden bru-
kar ha sitt första nämndssammanträde för året i slutet av januari. Därmed 
rekommenderar nämnden också att de samverkande kommunerna skall som 
senast 2022-12-31 ha utsett en ordinarie ledamot samt en ersättare som ska 
tjänstgöra i hjälpmedelsnämnden under mandatperioden 2023-2026. 
 

Överläggning 
Ordförande finner att det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det 
liggande förslaget att nämnden rekommenderar att respektive kommun inför 
mandatperioden 2023-2026 skall som senast 2022-12-31 ha utsett ledamöter 
och ersättare till hjälpmedelsnämnden som har en nära anknytning till 
hjälpmedelsverksamheten inom sina respektive kommuner. Ordföranden 
frågar om nämndsledamöterna kan bifalla det liggandet förslaget till beslut 
varvid han finner att nämnden bifaller rekommendationen. 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden rekommenderar att respektive kommun inför mandat-
perioden 2023-2026 skall som senast 2022-12-31 ha utsett ledamöter och 
ersättare till hjälpmedelsnämnden som har en nära anknytning till hjälpmedels-
verksamheten inom sina respektive kommuner. 
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§ 22  

Delegationsbeslut 2022-10-27 
Dnr ON 2022/0010 

Handlingar 
- Tjänsteskrivelse 2022-10-19 
 

Bakgrund 
Delegationsärenden från KHS perioden 2022-08-23 till och med 2022-10-20 
redovisas för hjälpmedelsnämnden och avser beslut tagna av verksamhets-
chefen Kari Lindén. 
 

• Förlängning av ”Avtal avseende Aktivrullstolar–länsupphandling”, Ref 
U-130-202, Panthera AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Manuella rullstolar– länsupphandling”, 
Ref U-129-202, Etac Sverige AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Elrullstolar – länsupphandling”, Ref 
U-110-201, Decon Wheel AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Manuella rullstolar– länsupphandling”, 
Ref U-129-202, Panthera AB 

• Förlängning av ”Ramavtal avseende "Gånghjälpmedel – 
länsupphandling”, Ref U-133-2019, Human Care AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Manuella rullstolar– länsupphandling”, 
Ref U-129-20, Anatomic Sitt i Norrköping AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Elrullstolar – länsupphandling”, Ref 
U-110-201, Permobil AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Manuella rullstolar– länsupphandling”, 
Ref U-129-20, HEA Medical AB 

• Förlängning av ”Ramavtal avseende Gånghjälpmedel – 
länsupphandling”, Ref U-133-2019, Swereco AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Elrullstolar – länsupphandling”, Ref 
U-110-201, Permobil AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Gånghjälpmedel – länsupphandling”, 
Ref U-133-201, Etac Sverige AB 

• Förlängning av ”Avtal avseende Elrullstolar – länsupphandling”, Ref 
U-110-201, Etac Sverige AB 
 

 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen om delegationsärenden från 
2022-08-23 till och med 2022-10-20 till protokollet.  
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§ 23  

Verksamhetschefen informerar 
 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att presentera ett utkast av 
verksamhetsplanen för 2023. Kari går igenom de avsnitt och verksamhetsmål 
som har uppdaterats jämfört med årets verksamhetsplan. Under genomgången 
av verksamhetsplanens ekonomiavsnitt så inkommer nämndsledamöterna med 
ett par förslag på justeringar i utkastet som KHS ska åtgärda. Kari redogör 
även för de avsnitt där KHS vill få in nämndens förslag på tillägg i verksam-
hetsplanen. Exempelvis så vill KHS veta om nämnden ha några förslag på hur 
hjälpmedelsnämnden/KHS ska utvecklas framåt utifrån ett 1 årsperspektiv, ett 
3 årsperspektiv samt 5 årsperspektiv. Verksamhetsplanen kommer att 
behandlas på nämndsammanträdet den 2 december. Därmed behöver KHS få 
in nämndsledamöternas förslag på tillägg under november månad.  
 
Kari redovisar även ett utkast av en miljö- och hållbarhetsplan som KHS har 
upprättat. Planen redovisar de riktlinjer och rutiner som finns inom 
verksamheten gällande miljöarbetet kring hjälpmedel, avfallshantering och 
verksamhetens fordon. Detta dokument föreslås ingå som en bilaga till 
verksamhetsplanen.  
 
Kari informerar därefter att KHS:s ledningsgrupp vill få in nämndens input 
gällande ett eventuellt forum för samverkan med Region Kalmar län. Lednings-
gruppen undrar om nämndledamöterna har någon uppfattning om Läns-
gemensam ledning skulle kunna vara ett forum där KHS kan lyfta samverkans-
frågor med Regionen. Nämndsledamöterna framför att Länsgemensam ledning 
inte är det mest optimala forumet där KHS kan lyfta samverkansfrågor med 
Regionen. Mer lämpligt vore om KHS kan finna ett forum där man kan 
samverka på ett mer direkt sätt med regionens verksamheter.  
 
Kari meddelar att rekryteringen av en ny enhetschef för KHS med placering i 
Kalmar är nu avklarad. Ny enhetschef blir Linda Kraft, som tillträder tjänsten 
som enhetschef från och med den 1 januari 2023.   
 
Avslutningsvis så informerar Kari att hjälpmedelsnämndens presidium ska ha 
ett möte med de samverkande kommunernas revisorer den 18 november.  
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 

 


