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§§ 50-54

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas sammanträde
Tid:
Plats:

2019-12-12 kl 09.00-12.00
LO Hjälpmedel, Skomakargatan 22, Borlänge

Beslutande

Lisbet Mörk-Amnelius (DSP), ordförande, Region Dalarna
Per Göransson (S), Region Dalarna
Lena Paajanen (KO), Region Dalarna, ersätter Nils-Åke Norman (M) Region
Dalarna
Susanne Berger (S), Avesta kommun
Barbro Ödlund (S), Falu kommun , ersätter Camilla Andersson Sparring (C)
Falu kommun
Owe Ahlinder (C) , Hedemora kommuntom§ 51, ersätts av Ingrid
Wennerström (M), Hedemora kommun fr o m § 52
Kenneth Dahlström (C), 2:e vice ordförande, Leksands kommun
Åsa Bergkvist (S), 1:e vice ordförande, Ludvika kommun
Bernt Persson (S), Mora kommun, ersätter Malin Höglund (M) Mora
kommun
Hans-Göran Olsson (S), Orsa kommun, ersätter Aina Eurenius (C), Orsa
kommun
Britt-Marie Essell (S) , Rättviks kommun, ersätter Jessica Junell (C), Rättviks
kommun
Bjarne Magnusson (C), Smedjebackens kommun, ersätter Monica Forsgren
(S), Smedjebackens kommun
Per-Inge Nyberg (S), Säters kommuntom§ 53
Annika Simm-Eriksson (C), Vansbro kommun
Ersättare

Ingrid Wennerström (M), Hedemora kommun, tom§ 51, ordinarie from§
52
Tjänstemän
Helena Strandberg, förvaltningschef
Linus Nielsen, verksamhetschef
Michael Leek, ekonom
Mats Nordin , tekniker avd KLOK,§ 50 D
Tobias Egerth, konsulent avd KLOK,§ 50 D
Katarina Nordin Kajblad, § 50 E
Lena Olovsson, sekreterare
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Informations- och anmälningsärenden
§50 Information
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Informationen antecknas till protokollet.

Information lämnas om:
A) Inomhusklimat
Verksamhetschef Linus Nielsen berättar att fler medarbetare har
rapporterat hälsokänningar som kan kopplas till inomhusklimatet på
Skomakargatan 20. Förvaltningen har fått tillgång till några flexplatser
vid Dalarna Sciencepark. Lokaler söks nu för den evakueringen som
ska göras för återstående verksamhet. Hjälpmedel Dalarna har höga
krav på lokalerna varför det finns få lokaler att välja på. Hjälpmedel
Dalarna har skickat in en prövan om att få anställa en projektledare
för själva flytten.
Linus Nielsen visar bilder från Sveriges Kommuner och Landsting
(numer Sveriges Kommuner och Regioner) som visar att medicinsk
tekniska hjälpmedel används i princip överallt i samhället och att
uppdraget är brett med många olika uppdragsgivare, se bilaga.
B) Lokaler
Linus Nielsen berättar att Hjälpmedel Dalarna har fått ett första
kostnadsförslag för de nya lokalerna. Dessa bedömdes som för
kostsamma och nu ses alternativa lösningar över, exempelvis
minskade ytor och möjlighet till förlängd avskrivningstid. För övrigt
inväntas en avsiktsförklaring mellan Regionfastigheter och Hushagen

AB.
C) Månadsrapport
Linus Nielsen visar månadsrapporten för november månad 2019, se
bilaga.
D) Fjärrtillsynupphandling
Mats Nordin och Tobias Egerth från avdelningen KLOK informerar
om pågående upphandling av fjärrtillsynshjälpmedel. Tidigare har
dessa upphandlingar enbart gällt kameror men den här gången
kommer upphandlingen även att innefatta olika slags sensorer. Mats
Nordin och Tobias Egerth poängterar att de önskar att
användbarheten ska prioriteras under upphandlingen och de vill få
stöd i detta tänk från Hjälpmedelnämnden. Dalarnas
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Hjälpmedelscenter vill förenkla administrationen och hanteringen av
systemen och i upphandlingen ha som krav från leverantören att det
ska vara en inloggning till samtliga sensorer (en väg in) och inte,
som det ofta är, olika inloggningar till olika produkter. Svenska
Kommuner och Regioner (SKR) har kommit ut med ett ramavtal för
fjärrtillsynsupphandlingarna men där ingår inte användbarheten som
ett av kravkriterierna.
Det är Hjälpmedelsnämnden Dalarnas uppfattning att Dalarnas
Hjälpmedelscenter ska fortsätta arbetet utifrån den presenterade
inriktningen "en väg in". För att förenkla för användaren och minska
antalet system.
E) översyn av hjälpmedelsavgifter
Hjälpmedelsnämnden i Dalarna har fått i uppdrag från
Regionfullmäktige att se över ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.
Katarina Nordin Kajblad, projektledare för uppdraget, visar den
planerade tidsplanen för projektet, se bilaga. Hjälpmedel Dalarna har
valt att bredda uppdraget och kommer att göra en översyn av
patientavgifterna för hjälpmedel utifrån olika scenarion där
högkostnadsskydd är ett av alternativen.
F) Ansvarsfrihet för Hjälpmedelsnämnden
Förvaltningschef Helena Strandberg meddelar att länets samtliga
kommuner nu har beviljat Hjälpmedelsnämnden ansvarsfrihet för
2018. Regionfullmäktige har sedan tidigare beviljat nämnden
ansvarsfrihet för 2018. Det är önskvärt att processen går snabbare
nästa år.
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Beslutsärenden
§51

Verksamhetsplan 2020
Diarienummer RD19/05693
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Ordförande föreslår att Verksamhetsplan för Hjälpmedel Dalarna
2020, enligt bilaga b) fastställs.
Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedel Dalarna har beskrivit sin Verksamhetsplan enligt de fyra
perspektiven Medborgare, Medarbetare och Ledarskap, Hållbar utveckling
och Digitalisering. Verksamhetens övergripande mål är kopplade till Agenda
2030.

I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Verksamhetsplan Hjälpmedel Dalarna 2020

§52 lnternkontrollplan 2020
Diarienummer RD19/05697
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
lnternkontrollplan 2020 Hjälpmedel Dalarna FV 86, enligt bilaga
fastställs.
Sammanfattning av ärendet
En riskanalys är gjord som grund till internkontrollplanen. Riskanalysen är
framtagen av avdelningschefer inom Hjälpmedel Dalarna. Huvudfokus på
riskanalysen ligger på att hjälpmedel Dalarna ska kunna säkerställa sina
processer under pågående lokalförändringsarbete, evakuering, om- och
eventuell tillbyggnad.

I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2020 Hjälpmedel Dalarna FV86

§53 Budget 2020 Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Diarienummer RD19/02951
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Budget 2020 för förvaltning Hjälpmedel Dalarna, enligt bilaga fastställs
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Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens intäkter och kostnader har räknats upp utifrån den analysen
av de senaste årens trend. Framför allt syns skillnader i de ökande
hjälpmedelskostnaderna som kommer till följd av en ökad efterfrågan och
höjda priser från leverantör.

I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
Budget 2020 - Hjälpmedel Dalarna

§54 Budgetöverskott 2019
Diarienummer RD19/06032
Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
1.
Förvaltningen behåller resultatöverskottet för budgetår 2019, medlen
avsätts för strategiska verksamhetsutvecklande insatser i samband
med lokalförändringsprocessen i syfte att effektivisera verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Hjälpmedel Dalarna kommer att ha investeringskostnader och
utvecklingskostnader i samband med lokalprocessen som överstiger
kommande års budgetar. Hjälpmedel Dalarna har rätt att behålla
resultatöverskottet för år 2019 om medlen avsätts för strategiska
verksamhetsutvecklande insatser.

I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
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Protokollsjustering

Vid

pT okoil•I
I

.J.,ena Olovsson

Nämndsekreterare

Datum

Barbro Ödlund

Justering

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

