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LD Hjälpmedel, Skomakargatan 22, Borlänge

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
Monica Forsgren (S) , Smedjebackens kommun
Ersättare

Anita Nordström (S), Borlänge kommun
Ingrid Wennerström (M), Hedemora kommun
Tjänstemän

Helena Strandberg, förvaltningschef
Linus Nielsen, verksamhetschef
Lena Olovsson, nämndsekreterare
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Informations- och anmälningsärenden
§1 Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut

1.

Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Inomhusklimat och evakuering
Linus Nielsen meddelar att det inte har gjorts några ytterligare
undersökningar av inomhusmiljön på Skomakargatan 20. Däremot är
det är fler medarbetare som signalerar känningar av inomhusklimatet
där. Dalarnas Hjälpmedelscenter har en tät dialog med
Regionfastigheter. Produktionen har börjat minska till följd av
rådande omständigheter. Radien för sökandet av evakueringslokaler
har utökats. Linus berättar att han och två avdelningschefer har tittat
på en lokal på lngarvet i Falun som de har valt att utreda vidare.
Hjälpmedel Dalarna kommer att anställa en projektledare för arbetet
med flytten.
Ärendet tas med som informationsärende vid Hjälpmedelsnämndens
möte den 6 februari.
B) Lokaler och arbetsmiljö
Helena Strandberg och Linus Nielsen berättar att de har en bra
dialog med Hushagen AB. Det är Fastighetsförvaltningen som sköter
förhandlingar och kommande avtal med dem. I dagsläget inväntas en
ny hyreskalkyl. Lisbeth Amnelius Mörk uppger att hon har tagit upp
lokalfrågan i rådsgruppen.
Linus informerar om att det pågår en arbetsmiljöinsats med inriktning
på den psykosociala arbetsmiljön på en av avdelningarna. HR deltar i
det arbetet. Det pågår även en chefsrekrytering till samma avdelning.
Under kommande flytt är det troligt att vissa hjälpmedel behöver
utplaceras tillfälligt i kommunerna. Det finns önskemål om att
kommunerna i sådana fall förbereds på det i god tid .
Ärendet tas med som informationsärende vid Hjälpmedelsnämndens
möte den 6 februari.
C) Uppföljning av arbetet med upphandling av digitala
trygghetslösningar
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Linus Nielsen informerar att Hjälpmedel Dalarnas mål om "en väg in"
för digitala trygghetslösningar står fast men att kommunerna inte ser
det som möjligt att genomföra i dagsläget. Det är viktigt att detta görs
tillsammans med dem och förändringen får ske i små steg.
Hjälpmedel Dalarna kommer därför att följa SKRs upphandling med
ett basutbud men samtidigt påbörja en dialog med leverantörerna.
Ärendet tas med som informationsärende vid Hjälpmedelsnämndens
möte den 6 februari.
D) Dialog kring verksamhetsuppföljning utifrån ledningsportalen
Linus Nielsen visar förvaltningens arbete så här långt i
ledningsportalen. Hans ambition är att i fortsättningen använda sig av
den vid nämndens uppföljningar av verksamheten.
Ärendet tas med som informationsärende vid Hjälpmedelsnämndens
möte den 6 februari.
E) Information om avsagt uppdrag
Lena Paajanen (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Hjälpmedelsnämnden. Det är Regionfullmäktige som utser hennes
efterträdare.
Ärendet tas med som informationsärende vid Hjälpmedelsnämndens
möte den 6 februari.
F) Resultat av N Kl
Linus Nielsen går igenom resultatet av Nöjd Kund Index (NKI) som
Dalarnas Hjälpmedelscenter har gjort tillsammans med
Hjälpmedelscentralerna i Södermanland och Gävleborg. Sammanlagt
kom det in 247 stycken svar i Dalarna.
Ärendet tas med som informationsärende vid Hjälpmedelsnämndens
möte den 6 februari.
G) lnternkontrollplan 2019
Linus Nielsen uppger att mycket i internkontrollplanen kretsar kring
kommande byggnation. Extra fokus läggs på ekonomin kring bygget,
hjälpmedelanvändarnas framtida behov samt hjälpmedlens funktion
snarare än produktion.
Ärendet tas med som beslutsärende i Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 6 februari.
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H) Bokslut och verksamhetsberättelse 2019
Linus Nielsen berättar att förvaltningen omsatte 166 miljoner kronor
under 2019. Totalt gick Hjälpmedel Dalarna i vinst med 3,3 miljoner
kronor under året. Hela vinsten kommer att behållas för strategisk
verksamhetsutveckling/ strategiska investeringar. Sjukfrånvaron har
gått ned vilket delvis kan kopplas till insatser som har gjorts för delar
av personalen.

Linus meddelar att han har deltagit i förhandlingar med Visma utifrån
de prishöjningar som företaget tidigare har meddelat.
Förhandlingarna har medfört att prishöjningarna blir något lägre än
utgångsförslaget. Det kommer inte heller att göras någon
indexuppräkning under 2020.
Ärendet tas med som beslutsärende i Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 6 februari.
Helena Strandberg och Lisbet Mörk Amnelius berättar att de är
inbjudna till en bokslutskonferens den18 februari. Det är en
konferens för politiker och tjänstemän inom Regionens samtliga
förvaltningar.

§2 Delegeringsbeslut
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut

1.

Inga delegeringsbeslut finns att anmäla.

§3 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts beslut.

1.

Inga övriga anmälningsärenden

§4 Övriga frågor

A) Regionens roll i totalförsvaret
Kenneth Dahlström tar upp funderingar som han har kring Regionens
roll i totalförsvaret. Är Regionen exempelvis involverad i några
totalförsvarsövningar? Hur säkerställer vi tillgången till hjälpmedel på
ett optimalt sätt vid ett eventuellt krig/ krisläge? Lisbeth Mörk
Amnelius får med sig frågorna till Regionstyrelsen tillika Regionens
Krisledningsnämnd.
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B) Butiksverksamheten
Helena Strandberg och Linus Nielsen berättar att
butiksverksamheten inte går runt rent ekonomiskt för Dalarnas
Hjälpmedelscenter. I samband med att Falu Lasarett bygger om
entren kommer butiken där att få en högre hyra. I dagsläget
bemannas butiken av personal från Rehab men fr o m 2021 har de
inte möjlighet att bemanna den längre. Helena och Linus vill att
nämndledamöterna funderar kring framtida butiksverksamhet. Ska
Dalarnas Hjälpmedelscenter ha kvar butiken i Falun? Ska den i
sådana fall bemannas av egen personal? Går det att samarbeta med
andra aktörer på plats som kan sälja våra produkter? Webshop?
Andra lösningar? På sikt uppger Helena att det bör göras ett större
arbete i frågan och att Dalarnas Hjälpmedelscenter, i dialog med
medborgarna, tar reda på vilka behov som finns hos dem.
Ärendet tas med som informationsärende i Hjälpmedelsnämndens
sammanträde den 6 februari.
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Protokollsjustering

Vid protokollet

L

lena Olovsson

Nämndsekreterare

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

