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§§ 23-23

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts
sammanträde

Tid:
Plats:

2019-11-21 kl 09.00-12.00
LO Hjälpmedel, Skomakargatan 22, Borlänge

Beslutande

Åsa Bergkvist (S) ordförande, Ludvika kommun, ersätter Lisbeth Mörk
Amnelius (DSP), Region Dalarna
Kenneth Dalström (C), Leksands kommun
Monica Forsgren (S), Smedjebackens kommun
Camilla Andersson Sparring (C), Falu kommun, ersätter Birgitta Floresjö
(C), Gagnefs kommun
Ersättare

Ingrid Wennerström (M), Hedemora kommun
Tjänstemän
Helena Strandberg, förvaltningschef
Linus Nielsen, verksamhetschef
Michael Leek, ekonom, §23 E-H
Lena Olovsson, nämndsekreterare
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Informations- och anmälningsärenden
§23

Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut
1.
Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Inomhusklimat- evakuering
Linus Nielsen informerar om att fler medarbetare har signalerat
påverkan på hälsan i de gamla lokalerna. Man har meddelat
Hushagens ledning att verksamheten måste flytta ut helt från huset.
Hushagen har intensifierat sökningen efter nya lokaler och det finns
några förslag. Det behövs mycket information till medarbetarna kring
evakueringen. HR och företagshälsan är involverade eftersom
processen upplevs som tuff bland flera av medarbetarna.
Ärendet kommer som informationspunkt på Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 12 december.
B) Lokaler
Linus Nielsen visar de senaste lokalskisserna. Hela den gamla
byggnaden kommer att rivas och nytt byggas. I planeringen av de
nya lokalerna finns det ett hållbarhetstänk med utifrån Agenda 2030.
Lokalerna bör även vara så utformade att det på sikt finns möjlighet
för Dalarnas Hjälpmedelscenter att växa.
Dalarnas Hjälpmedelscenter har fått en första kostnadskalkyl som
blev för kostsam. Därför tittas det på andra möjligheter: Går det
exempelvis att förlänga avtalstiden från 20- till 25 år? Skulle Dalarnas
Hjälpmedelscenter kunna bli självförsörjande på el genom solceller?
Finns det EU-medel att söka?
Ärendet är med som informationspunkt på Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 12 december.
C) Månadsrapport
Linus Nielsen visar oktober månads månadsrapport, se bilaga.
D) Fjärrtillsynsupphandling
Linus Nielsen berättar att det arbetas med hur Hjälpmedel Dalarna
strategiskt ska jobba med frågan om fjärrtillsynsupphandlingar. Det
behöver styras upp vilka redskap som tas in så att inte sortimentet
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blir alltför brett. Det är önskvärt att det görs lika inom länet, att det
finns en gemensam plattform i Dalarna.
Ärendet kommer som informationspunkt på Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 12 december. Då kommer verksamhetschef Jenny
Lerström och föredrar ärendet.
Linus informerar om att det kommer att hållas en minimässa om
fjärrtillsyn den 10 december på Fornby folkhögskola. Det beslutas att
Lena Olovsson ska skicka mail med inbjudan dit till samtliga
ledamöter i Hjälpmedelsnämnden.
E) översyn av hjälpmedelsavgifter
I Regionplan 2020-2022 har Hjälpmedel Dalarna fått i uppdrag av
Regionfullmäktige att utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.
Helena Strandberg uppger att Hjälpmedel Dalarna har valt att bredda
uppdraget så att det även innefattar att se över hjälpmedelsavgifterna
i stort. I dagsläget arbetas det utifrån tre spår: 1. Hur ser det ut idag?
2. Vad innebär ett högkostnadsskydd för kommunerna och
Regionen? 3. Hur skulle ett system med abonnemangsavgifter kunna
se ut?
En projektplan kommer att presenteras längre fram. AU understryker
vikten av att brukarperspektivet genomsyrar arbetet.
Katarina Nordin Kajblad har utsetts av verksamheten att vara
projektledare av hjälpmedelsavgifter. Flera aktörer kommer att
behöva involveras i arbetet och det kommer att behövas en styrgrupp
och en arbetsgrupp. Katarina kommer och informerar om
projektplanen på Hjälpmedelsnämnden den 12 december.
F) Ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2018
Helena Strandberg informerar om att länets alla kommuner nu har
beviljat Hjälpmedelsnämnden Dalarna ansvarsfrihet för 2018.
Ärendet kommer som informationspunkt på Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 12 december.
G) Verksamhetsplan Hjälpmedel Dalarna 2020 - 2022
Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas arbetsutskott går igenom förslag till
verksamhetsplan, se bilaga.
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Värdegrunden kommer att finnas med i verksamhetsplanens slutliga
version. Uppföljning av målen kommer att ske direkt i
ledningsportalen.
Ärendet lämnas vidare för beslut i Hjälpmedelsnämnden Dalarnas
sammanträde den 12 december 2019.
H) lnternkontrollplan 2020 Hjälpmedel Dalarna
Linus Nielsen meddelar att han har tagit bort de delar som rör
arbetsmiljön eftersom Hjälpmedelsnämnden inte har
arbetsmiljöansvaret.
Punkt 17 i planen, patientsäkerhet, diskuteras. Busstrafiken är
omfattande utanför Bangårdsgatan vilket bedöms utgöra en risk för
patienterna. Hjälpmedel Dalarna har kontakt med Keolis och under
2019 kommer det att göras ett riskidentifieringsarbete tillsammans
med dem.
Ärendet lämnas vidare för beslut i Hjälpmedelsnämnden Dalarnas
sammanträde den 12 december 2019.
I) Budget 2020
Hjälpmedelsnämnden i Dalarnas arbetsutskott går igenom förslag till
budget. Ekonom Michael Leek informerar. Inför 2020 kommer
sannolikt kostnaderna för hjälpmedel att öka. Det kan bli svårt att
hålla samma produktionsnivå på grund av omständigheterna med
lokalerna. I budgeten kalkyleras det med en försiktig ökning av
intäkterna. Enligt budgeten kommer Hjälpmedel Dalarna att få ett
överskott med 33 000 kronor år 2020. Det har då budgeterats för
samma hyreskostnader som 2019. Dessa kan dock komma att
reduceras vilket i sådana fall påverkar det ekonomiska resultatet
positivt.
Ärendet lämnas vidare för beslut i Hjälpmedelsnämnden Dalarnas
sammanträde den 12 december 2019.
J) Eventuellt budgetöverskott 2019
Linus Nielsen berättar att han har stämt av med en regionsjurist att
Hjälpmedel Dalarna har rätt att behålla hela överskottet för 2019 om
det används till strategiskt utvecklande insatser. Förslaget är därför
att förvaltningen behåller hela överskottet till strategiskt utvecklande
insatser i samband med arbetet med lokalerna.
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Ärendet lämnas vidare för beslut i Hjälpmedelsnämnden Dalarnas
sammanträde den 12 december 2019. Om Hjälpmedelsnämnden
säger ja till förslaget är det AUs uppfattning att Hjälpmedel Dalarna
löpande ska rapportera till Hjälpmedelsnämnden vad medlen
används till.
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Protokollsjustering

Vid protokollet

Lena Olovsson

Nämndsekreterare

Datum

JOlq-- I ;f-Oj

Monica Forsgren "

Ordförande

Justering

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

