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Beslutande 

Lisbet Mörk-Amnelius (DSP), Ordförande, Region Dalarna 
Åsa Bergkvist (S), 1:e vice ordförande, Ludvika kommun 
Kenneth Dahlström (C), 2:e vice ordförande, Leksands kommun 
Birgitta Floresjö (C), Gagnefs kommun 
Susanne Berger (S), Avesta kommun, ersätter Monika Forsgren (S), 
Smedjebackens kommun 

Ersättare 

Lena Paajanen (KD), Region Dalarna 
Ingrid Wennerström (M), Hedemora kommun  
 
Tjänstemän 
Linus Nielsen, verksamhetschef Hjälpmedel Dalarna 
Lena Olovsson, nämndsekreterare  
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Inledning och protokollsjustering 

§16 Justering av närvarolistan 

Ledamoten kallar själv sin ersättare. 

Ledamoten eller ersättare som är förhindrad att delta i (eller del av) 
sammanträde ska snarast anmäla detta till Hjälpmedelnämndens 
sekretariat, tfn 0243-49 78 50, ldhjalpmedel@ltdalarna.se. 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut 

1. Närvarolistan fastställs. 

§17 Godkännande av dagordning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut 

1. Godkännande av föreliggande dagordning. 

§18 Protokollsjustering 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut 

1. Åsa Bergkvist utses att efter ordföranden justera protokollet. 
Justeringen ska vara klar senast 14 dagar efter sammanträdet. 

Hjälpmedelsnämndens protokoll ska tillkännages på varje samverkande 
kommuns webbaserade anslagstavla senast två dagar efter att protokollet 
justerats, enligt 8 kap.12 § och 9 kap. 32 § KL. Anslagstiden ska vara tre 
veckor - kopia av protokollet med "anslagssida" e-postas till kommunernas 
officiella e-postadresser. 
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Informations- och anmälningsärenden 

§19 Information 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut 

1. Informationen antecknas till protokollet. 

Information lämnas om: 

A) Internkontroll utifrån Riskanalys, se bilaga §19 A. 

 

Förslag till ändringar i internkontrollplanen diskuteras under mötet. 
Hjälpmedelnämnden i Dalarnas Arbetsutskott uppdrar åt Linus Nielsen 
att arbeta vidare med förslagen.  

 

B) Inomhusklimat och evakuering 

Linus Nielsen informerar. Han berättar att tillkommande kostnader följs 
noga. Det har varit svårt att hitta bra lösningar för de 
utprovningsprocesser som är kopplade till avdelning Rörelse. Lokalerna 
på Bangårdsgatan är inte helt ändamålsenliga. Rekryteringar pågår inom 
avdelningen Rörelse. HR är med i det arbetet. HR deltar även i arbetet 
med den psykosociala arbetsmiljön inom avdelningen då den upplevs 
som tuff i dagsläget bland många anställda.  

 

Fler delar i den äldre byggnaden kommer att stängas av då medarbetare 
har reagerat på miljön där. Kontinuerlig dialog sker med 
Regionfastigheter och Hushagen. 

 

C) Lokalförändring 

Linus Nielsen informerar om de förändringar som skett sedan den 7 
oktober. 

 

Den äldre byggnaden kommer att behöva rivas och ny byggas, då den 
inte uppfyller verksamhetens krav. Den 7 november ska ärendet upp i 
Regionens beredningsgrupp för lokalförändringar. Då ska en kalkyl 
gällande framtida hyreskostnader presenteras. Om förslaget får godkänt  
kommer arbetet att gå vidare på en mer detaljerad nivå för att 
sammanställa förslagshandlingar som i sin tur ligger till grund för ett 
upphandlingsunderlag.  

 

D) Dialogdagen 

Lisbet Mörk-Amnelius informerar, se bilaga § 19 D. 
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E) Månadsrapport 

Linus Nielsen informerar, se bilaga § 19 E. 

 

F) Budget 2020 

Budgetarbetet för år 2020 pågår. Bland annat tittas det på förhållandena 
mellan verksamhetens intäkter och kostnader för hjälpmedlen. Det görs 
även en analys av efterfrågan inför nästa år. Inköpspriserna på 
hjälpmedel går upp vilket påverkar de förskrivande enheterna.  

 

Hjälpmedel i Dalarna kommer att ha kostnader relaterade till 
lokalförändringarna under 2020. Om förvaltningen får ett ekonomiskt 
överskott för år 2019 är det därför önskvärt att få behålla hela det 
överskottet. Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas arbetsutskott uppdrar åt 
Linus Nielsen att ta kontakt med jurist för att se om detta är möjligt.  

 

G) Verksamhetsplan 

Linus Nielsen informerar. Den version som tidigare har delgetts  
ledamöterna har uppdaterats men är inte klar än. Det har bland annat 
gjorts en tydligare koppling till målen i Agenda 2030. Kontinuerliga 
uppföljningar av målen kommer att göras via ledningsportalen.    

 

H) Ansvarsfrihet 2018 

Lena Olovsson informerar om att samtliga länets kommuner, förutom 
Säter, nu har inkommit med handlingar där det framkommer att 
Hjälpmedelnämnden i Dalarna har beviljats ansvarsfrihet för år 2018.   

 

I) Riktlinje dynamiska ståstöd  

Linus Nielsen informerar, se bilaga § 19 I.  

 

Det finns önskemål om att hjälpmedelskonsulent Mia Dammvik kommer 
och föredrar ärendet vid Hjälpmedelsnämndens sammanträde den 31 
oktober.  

 

J) Bisysslor 

Det finns fem medarbetare vid Hjälpmedel Dalarna som har anmält 
andra bisysslor. Ärendet kommer med som anmälningsärende vid nästa 
sammanträde med Hjälpmedelsnämnden.  

§20 Delegeringsbeslut 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut 

1. Inga delegeringsbeslut finns att anmäla. 
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§21 Anmälningsärenden 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut. 

1. Inga övriga anmälningsärenden finns anmälda.  
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Sändlista 

§22 Sändlista 

Se bilaga. 
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Protokollsjustering 

 

Vid protokollet 

 _________________________  
Lena Olovsson  

Nämndsekreterare 

Datum 

______________________________ 

 _________________________   ________________________  
Lisbet Mörk-Amnelius Åsa Bergkvist 

Ordförande  Justering  

Tillkännagivande av justerat protokoll finns på Landstinget Dalarnas 
officiella anslagstavla, https://www.regiondalarna.se/politik/officiell-
anslagstavla/  
Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. 
Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida www.ltdalarna.se 
 

https://www.regiondalarna.se/politik/officiell-anslagstavla/
https://www.regiondalarna.se/politik/officiell-anslagstavla/
http://www.ltdalarna.se/

