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§ 1  

Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 
 
Nämndsammanträdet inleds med att 2:e vice ordförande Rolf Lindström (M) 
informera att ordförande Michael Ländin (S) kan ej delta på detta 
sammanträde. Till följd av detta samt att detta sammanträde är det första som 
1:e vice ordförande Maud Ärlebrant (KD) deltar på så har Maud och Rolf 
kommit överens om att Rolf kommer vara ordförande för detta inledande 
sammanträde. Maud Ärlebrant föreslås därefter att justera protokollet 
tillsammans med ordförande, varvid Maud utses av nämnden som justerare. 
Den föreslagna dagordningen som skickats ut tillsammans med kallelsen inför 
sammanträdet fastställs därefter av hjälpmedelsnämndens ledamöter.  
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden fastställer den upprättade dagordningen för 
sammanträdet och utser 1:e vice ordförande Maud Ärlebrant (KD) att 
tillsammans med tjänstgörande ordförande Rolf Lindström (M) att justera 
protokollet för sammanträdet. 
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§ 2  

Presentation av KHS:s verksamhet 
 
Nämndsekreterare Peter Notini inleder med att kort informerar om ett antal 
nämndadministrativa detaljer såsom att hjälpmedelsnämnden från och med 
2023 kommer använda sig av digital signering av nämndens protokoll.  
 
Därefter påbörjar verksamhetschef Kari Lindén en presentation av den 
verksamhet som hjälpmedelsnämnden och Kommunal hjälpmedelssamverkan i 
Kalmar län (KHS) bedriver. Kari inleder med att berätta att hjälpmedels-
nämndens uppdrag är att fullgöra de samverkande kommunernas ansvar kring 
försörjning av medicintekniska produkter/hjälpmedel samt att nämnden har 
det yttersta ansvaret för driften av KHS:s länsövergripande verksamhet. Kari 
informerar därefter om att alla kommuner inom Kalmar län samverkar inom 
nämnden samt att verksamhetens gemensamma hjälpmedelscentraler finns i 
Kalmar och Västervik.  
 
Ledamöterna får därefter en genomgång av KHS organisation, dess uppdrag 
och uppgifter, dess personalstyrka samt en beskrivning av dess lokaler i Kalmar 
och Västervik.  
 
Kari redovisar hur kostnaderna och avgifterna för KHS är fördelade mellan de 
samverkande kommunerna samt hur kostnadsutvecklingen har sett ut mellan 
2012 och 2020. Kari klargör också vilket uppdrag/ansvar som varje enskild 
kommun har kring hjälpmedelshanteringen för att kontrastera detta med 
KHS:s ansvarsområde. Kari ger exempel på de hjälpmedel som KHS köper in 
som exempelvis el-rullstolar, lyftar och sängar. Därefter redogör Kari exempel 
på hjälpmedel där kommunerna själva hantera inköpen för, som exempelvis 
rollatorer och sittdynor.  
 
Avslutningsvis så informerar Kari om de utmaningar som KHS och de 
samverkande kommunerna står inför framöver. Kari nämner bland annat om 
vilka konsekvenser som EU:s nya medicintekniska direktiv, MDR, kommer ha 
på KHS:s och kommunernas verksamhet. Direktivet kommer framförallt ställa 
större krav på hjälpmedlens spårbarhet och att verksamheten verkligen beaktar 
den livslängd som hjälpmedelsproducenterna uppger att ett hjälpmedel/ 
medicintekniska produkter har. Vidare informerar Kari om de interna 
utmaningar som KHS står inför, såsom hur KHS ska kunna tillgodose 
verksamhetens kompetensförsörjning samt hur man ska kunna förbättra och 
utveckla samverkan med bland annat med Region Kalmar län.   
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 3  

Revidering avtal och reglemente för 
hjälpmedelsnämnden 
Dnr KHMN 2023/0013 

Handlingar 
• Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
• Förslag till ”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet/ 
hjälpmedelsnämnd” 
• Förslag till reviderad bilaga 3 –”Reglemente för hjälpmedelsnämnden” 
• Bilaga 1 – Verksamhetsbeskrivning för hjälpmedelsnämndens verksamhet 
inom kommunerna i Kalmar län 
• Bilaga 2 – Överenskommelse om delaktighet i upphandling och 
sortimentsgruppsarbete 
• Bilaga 4 – Budget och verksamhetsuppföljning 
 

Bakgrund 
Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtalet med länets 
kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av reglemente 
för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde 2019-03-27. En ny revidering av 
avtal och reglemente behöver nu genomföras då kommunrevisorerna har 
rekommenderat att en översyn av avtal, bilagor och reglemente genomförs för 
att säkerställa att en samstämmighet råder mellan dokumenten. Hjälpmedels-
nämnden fattade också, på inrådan av kommunrevisorerna, ett beslut 2019-10-
23 om att ett förtydligande gällande värdkommunens uppdrag skulle lägga till i 
avtalet vid nästa avtalsrevidering.     

 

Hjälpmedelsnämnden föreslår därmed att följande förändringar tillkommer i 
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet/Hjälpmedels-
nämnden”: 

- Den har skett en översyn av dokumentet för att säkerställa att 
benämningen för hjälpmedelsnämnden används konsekvent i 
dokumentet. Detsamma har skett för beteckningen för Kommunal 
hjälpmedelssamverkan i Kalmar län (KHS).  

- Under 4 § i avtalet, som berör administration, har det tillkommit ett 
förtydligande av värdkommunens uppdrag och ansvar.  

- I och med revideringen av avtalet genomförs så tillkommer det en 
förändring under 10 § Avtalstid som berör avtalstiden. 

- Avslutningsvis så har det tillkommit ett tillägg i form av rubriken 
”Underskriftssida” på den sida där de samverkande kommunernas 
ordförande för respektive kommunstyrelse ska signera avtalet.    

 

I ”Reglemente för hjälpmedelsnämnden”, bilaga 3 till avtalet så föreslås 
följande förändringar: 

- Den har skett en översyn av dokumentet för att säkerställa att 
benämningen för hjälpmedelsnämnden används konsekvent i 
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dokumentet. Detta medför bland annat att titeln för dokumentet har 
förändrats.   

- Under 9 § så läggs det till ett nytt avsnitt som berör sammanträde på 
distans. Detta avsnitt grundar sig på det som är angivit i Kalmar 
kommuns styrdokument ”Allmänt reglemente för Kalmar kommuns 
nämnder”. Denna paragraf tillkommer för att förtydliga att 
Hjälpmedelsnämndens ledamöter har möjligheten att delta på 
sammanträden på distans.   

- Med tillägget av ett nytt avsnitt under 9 § så får följande paragrafer nya 
paragrafnummer:  

10 §    Justering och anslag av protokoll m.m. 
11 §    Reservation 
12 §    Delgivning 

 13 §    Undertecknande av handlingar 
 14 §    Rätt att delegera inom hjälpmedelsnämnden 
 15 §    Personuppgiftsansvarig 
 16 §    Arkiv 
 17 §    Ersättning till förtroendevalda 
 18 §    Revision 
 

I bilaga 1, ”Verksamhetsbeskrivning för hjälpmedelsnämndens verksamhet 
inom kommunerna i Kalmar län” så är det enbart dess titel som ändras. 
Innehållet i bilagan är i övrigt oförändrad. 
 
I bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning” sker det förändringar i 
avsnittet som berör uppföljning. Detta avsnitt kortas ner jämfört med 
föregående version av dokumentet.   
 
Inga förändringar tillkommer i bilaga 2, ”Överenskommelse om delaktighet i 
upphandling och sortimentsgruppsarbete”. Detta dokument föreslås därmed 
att vara oförändrat. 
 
Samtliga förändringar är gulmarkerade och redovisas i de medföljande 
bilagorna; förslag till avtal, förslag till reglemente och tillhörande bilagor 1-2 
och 4.  
 
Det reviderade förslaget till ny avtalstext, förändringarna i reglementet samt 
övriga bilagor ska därefter skicka ut till de samverkande kommunerna för 
beslut i respektive kommunfullmäktige. Nytt avtal ska sedan undertecknas av 
ansvarig i respektive kommun. 
 

Överläggning 
Verksamhetschef Kari Lindén går igenom den föreslagna revideringen av 
avtalet om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet/Hjälpmedels-
nämnden. Han presenterar även de förändringar och tillägg som tillkommer i 
hjälpmedelsnämndens reglemente samt i de tillhörande bilagorna 1, 2 och 4.  
 



 7 (13) 

Hjälpmedelsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2023-01-27 

 

 

Efter genomgången så finner ordförande Rolf Lindström (M) att det 
förekommer inga andra förslag till beslut än de liggande förlagen att 
hjälpmedelsnämnden beslutar att (1) godkänna förslaget till revidering av 
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet/ hjälpmedelsnämnd” 
(2) godkänna förslaget till revidering av ”Reglemente för hjälpmedelsnämnden” 
(3) godkänna förslagen till revidering av bilagorna med beteckningarna ”Bilaga 
1”, ”Bilaga 2” och ”Bilaga 4” och (4) att hjälpmedelsnämnden överlämnar 
förslagen för beslut och undertecknande till de samverkande kommunernas 
respektive fullmäktige. Ordförande finner att hjälpmedelsnämnden bifaller de 
liggande förslagen till beslut.  
 

Beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av 

”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet/ 
hjälpmedelsnämnd”. 

 
2. Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av 

”Reglemente för hjälpmedelsnämnden”. 
 

3. Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna förslagen till revidering av 
bilagorna med beteckningarna ”Bilaga 1 – Verksamhetsbeskrivning för 
hjälpmedelsnämndens verksamhet inom kommunerna i Kalmar län”, 
”Bilaga 2 - Överenskommelse om delaktighet i upphandling och 
sortimentsgruppsarbete” och ”Bilaga 4 - Budget och 
verksamhetsuppföljning”.  
 

4. Hjälpmedelsnämnden beslutar att överlämna förslagen för beslut och 
undertecknande till de samverkande kommunernas respektive 
fullmäktige. 
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§ 4  

Intern kontrollplan för KHS 2023 
Dnr KHMN 2023/0012 

Handlingar 
• Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
• Intern kontrollplan KHS 2023 
 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Hjälpmedelsnämnden, som ansvarig nämnd för Kommunal hjälpmedels-
samverkan i Kalmar län (KHS), ska därmed säkerställa att den interna kon-
trollen är tillräcklig. För upprättandet av en intern kontrollplan för KHS så har 
en anpassning av intern kontroll gjorts utifrån Kalmar kommuns riktlinjer. 
 

Överläggning 
Verksamhetschef Kari Lindén redovisar den förslagna intern kontrollplan för 
2023. Per-Inge Petersson (C) framför att han saknar ett riskmoment i den 
upprättade interna kontrollplanen som berör att KHS ska säkerställa att man 
upprätthåller en hög kvalité beträffande den service som de tillhandahåller de 
samverkande kommunerna. Som exempelvis att transport och leverans av 
sängar sker i tid. Per-Inge uppger att KHS bör lägga till ett sådant riskmoment i 
nästkommande intern kontrollplan. Stefan Nyström (M) instämmer att detta är 
något som bör tillkomma i den nästkommande kontrollplanen. Verksamhets-
chef Kari Lindén meddelar att detta tilläggsförslag är något som kan lyftas i 
samband med hjälpmedelsnämndens möte med KHS:s ledningsgrupp den 26 
maj. På detta möte så kommer förslag på tillägg till 2024 års verksamhetsplan 
och intern kontrollplanen att diskuteras.       
 
Efter genomgången av intern kontrollplan så finner ordförande att det 
förekommer inget annat förslag till beslut utöver det liggande att nämnden 
godkänner KHS:s förslag till förslag till Intern kontrollplan 2023 enligt bilaga. 
Ordförande finner att hjälpmedelsnämnden fastställer den föreslagna intern 
kontrollplanen för 2023.   
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner KHS förslag till Intern kontrollplan 2023 
enligt bilaga. 
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§ 5  

Aktualisering av hjälpmedelsnämndens 
delegationsordning 
Dnr KHMN 2023/0014 

Handlingar 
• Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
• Delegationsordning hjälpmedelsnämnden 

Bakgrund 
I samband med att en ny mandatperiod inleds så skall den tillträdande 
hjälpmedelsnämnden aktualisera och fastställa den delegationsordningen som 
ska gälla inom nämndens ansvarsområde. Den föreslagna delegationsordning 
ska därmed fastställas av den hjälpmedelsnämnden som tillträder från och med 
2023-01-01.  
 
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till dele-
gaten, det vill säga ger en person i uppdrag att fatta beslut på nämndens väg-
nar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat 
dem och kan överklagas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, 
däremot kan nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Hjälpmedels-
nämnden delegerar (överlämnar) därmed rätten att fatta beslut inom nämndens 
ansvarsområde på det sätt som framgår i denna föreslagna delegationsordning.  
 
Ett par tillägg och justeringar görs i den föreslagna delegationsordningen. Det 
tillkommer ett avsnitt i inledningen som redovisar när hjälpmedelsnämnden 
tog beslut om delegationsordningen samt när tillägg/ändringar beslutades av 
nämnden. Det görs även en justering där den föregående benämningen 
”Hjälpmedelschef” ändras om till ”Verksamhetschef KHS”. De ändringar som 
tillkommer i och med denna aktualisering är gulmarkerade. 
 

Överläggning 
Verksamhetschef Kari Lindén presenterar den delegationsordningen som den 
tillträdande hjälpmedelsnämnden förslås godkänna. Kari meddelar att det kan 
förekomma ett fel i delegationsordningen under avsnitt 4 ”Inköp” beträffande 
det angivna prisbasbeloppet på 586 907 kr. Den fastställda summan för 
prisbasbeloppet är något som kan ha förändrats sedan delegationsordningen 
fastställdes 2019-03-27. Kari behöver därmed se över prisbasbeloppet för att 
säkerställa att rätt belopp står angivet i delegationsordningen. Om detta belopp 
ska justeras så kommer KHS återkomma till hjälpmedelsnämnden med en 
revidering av delegationsordningen där rätt prisbelopp står angivet.   
 
Ordförande Rolf Lindström (M) finner därmed att det förekommer inget annat 
förslag till beslut utöver det liggande förslaget att hjälpmedelsnämnden beslutar 
att godkänna framtaget förslag för delegationsordning. Ordförande frågar 
därefter om nämndsledamöterna kan anta den föreslagna delegationsordningen 
varvid den fastställs av nämnden. Hjälpmedelsnämnden antecknar emellertid 
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att det angivna prisbasbeloppet på 586 907 kr i delegationsordningen kan 
behöva justeras/revideras framöver.  
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden beslutar att godkänna framtaget förslag för delegations-
ordning.  
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§ 6  

Budgetuppföljning för KHS:s verksamhet helåret 2022 
Dnr KHMN 2023/0011 

Handlingar 
• Tjänsteskrivelse 2023-01-13 
• Rapport: Budgetuppföljning för KHS helåret 2022 

Bakgrund 
Sammanfattning: KHS uppvisar för helåret 2022 ett överskott på 1312,0 tkr 
(november 1127,9 tkr). Om även omsättning hjälpmedel räknas med är 
överskottet för helåret 1466,4 tkr (november 1449,8 tkr). Hela överskottet på 
1466,4 tkr har förts över till 2023 och kommer dras av på 
medlemskommunernas avgift. 
 
Personalkostnaderna uppvisar ett överskott på 557,5 tkr (november 498,9 tkr), 
lyftbesiktning ett överskott på 4,8 tkr (november 3,8 tkr), säng & transport ett 
överskott på 144,6 tkr (november 129,1 tkr), driftkostnaderna ett överskott på 
361,8 tkr (november 456,2 tkr) samt intäkter ett överskott på 43,2 tkr 
(november 39,9 tkr) jämfört med budget. Omsättning hjälpmedel visar ett 
överskott på 354,4 tkr (november 321,9 tkr). Vidare detaljerad förklaring ges i 
den medföljande rapportbilagan.  
 

Överläggning 
Ekonom Elisabet Bjelkfors Gisler redovisar det ekonomiska resultatet för 
helåret 2022. Efter genomgången så finner ordförande Rolf Lindström (M) att 
det förekommer inget annat förslag till beslut utöver det liggande förslaget att 
hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska budgetuppföljningen för 
helåret 2022. Han frågar om nämndsledamöterna kan godkänna budgetupp-
följningen för helåret 2022 varvid den godkänns av nämnden. 
 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden godkänner den ekonomiska budgetuppföljningen för 
helåret 2022. 
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§ 7  

Delegationsbeslut 
Dnr KHMN 2023/0002 

Handlingar 
•  Tjänsteskrivelse 2023-01-16 

Bakgrund 
Delegationsärenden från KHS period 2022-11-23 till och med 2023-01-16 
redovisas för hjälpmedelsnämnden och avser beslut tagna av verksamhets-
chefen Kari Lindén. 
 

• Förlängning av ”Avtal avseende Lyftar och lyftselar och överflyttnings-
plattformar – länsupphandling”, Ref U-019-202. Human Care HC AB. 

 

• Förlängning av ”Avtal avseende Lyftar och lyftselar och överflyttnings-
plattformar – länsupphandling”, Ref U-019-202. Guldmann Sverige 
AB. 

 

• Förlängning av ”Avtal avseende Lyftar och lyftselar och överflyttnings-
plattformar – länsupphandling”, Ref U-019-202. Arjo Sverige AB. 

 

• Förlängning av ”Ramavtal Sittdynor”, Ref U-131-2020. Etac Sverige 
AB. 

 

• Förlängning av ”Avtal avseende Lyftar och lyftselar och överflyttnings-
plattformar – länsupphandling”, Ref U-019-202. Etac Sverige AB. 

 

• Förlängning av ”Avtal avseende Lyftar och lyftselar och överflyttnings-
plattformar – länsupphandling”, Ref U-019-202. Direct Healthcare 
Group Sverige AB. 

 

• Förlängning av ”Ramavtal Sittdynor”, ref U-131-2020. B.i.m.a. 
Plastteknik AB. 

 
 

Beslut 
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen om delegationsärenden från 
2022-11-23 till och med 2023-01-16 till protokollet.  
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§ 8  

Verksamhetschefen informerar 
 
Verksamhetschef Kari Lindén inleder med att upplysa om att som en del av 
introduktionen för de nya nämndsledamöterna så vore det lämpligt att 
hjälpmedelsnämnden framöver gör ett studiebesök till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd är ett samarbete mellan 
11 skånska kommuner kring hjälpmedelsförsörjning där Kristianstads kommun 
är värdkommunen för nämnden. Kari uppger att denna nämnd har ett 
snarliknande upplägg som KHS och därmed vore det fördelaktigt för 
nämndsledamöter att se hur man arbetar med hjälpmedelsfrågor i andra 
kommuner.  
 
Kari informerar vidare att den 23 maj så kommer hjälpmedelsriksdagen att 
anordnas. Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten 
av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Riksdagen arrangeras som en 
fristående konferens parallellt med Vitalis den 23 maj 2023. Föreläsningar från 
riksdag ska gå att ta del av digitalt via deras hemsida: hjalpmedelsriksdagen.se 
 
Kari meddelar därefter nämndsledamöterna om att han kommer den 15 mars 
att avsluta sin tjänst som verksamhetschef för KHS. Rekryteringen av en ny 
verksamhetschef pågår och slutintervjuerna för de sökande kommer att ske 
under vecka 5.  
 
Avslutningsvis så påminner Kari nämndsledamöterna om att den 26 maj så 
kommer hjälpmedelsnämnden har ett möte med KHS:s ledningsgrupp. Kari 
uppger att det är rekommenderat att ledamöter bokar upp för en heldag den 
26/1. Tanken är dagen inleds med ett förmiddagspass där mötet mellan 
nämnden och ledningsgruppen inträffar för att sedan har ett eftermiddagspass 
där nämndsammanträdet anordnas. Information om upplägget för mötet med 
ledningsgruppen samt det efterföljande nämndsammanträdet kommer att 
skickas ut till ledamöterna framöver.  
 
Ordförande Rolf Lindström (M) avslutar sammanträdet med att tacka 
verksamhetschef Kari Lindén för ett gott samarbete samt för hans fina insatser 
som verksamhetschef för KHS. På hjälpmedelsnämndens vägnar så över-
lämnar Rolf en gåva till Kari som ett tack hans tjänstgöring inom KHS. Kari 
passar på att tackar nämnden för det goda samarbetet som han har fått ta del 
av under hans tid som verksamhetschef. 
 
 

Beslut 

Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 

https://hjalpmedelsriksdagen.se/

