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 Hjälpmedelsnämnden 

  
Sekretariatet  Mötesdatum 
  2018-05-25 

 

  

 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Lokal Rigel, Landstingshuset, Karlstad kl.09:00-12:00 

 

 

 

Beslutande Marléne Lund Kopparklint (M) (ordförande) (Landstinget i Värmland) §§5-10 

Ulla Carlberg (C) (Landstinget i Värmland) 

Pia Falk (S) (Landstinget i Värmland) 

Agnes Utter (MP) (Landstinget i Värmland) §§1-4 ersätter Marléne Lund 

Kopparklint (M) 

Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun) ersätter Åsa Olsson (M) 

Eva Frykenberger (C) (Kils kommun) 

Marianne Carlsson (KD) (Hammarö kommun) ersätter Jan Jansson (S) 

Birgitta Hagström (C) (Storfors kommun) ersätter Christina Skogström (S) 

Elvy Hansson (S) (Grums kommun) 

Anna-Greta Johansson (S) (Hagfors kommun) 

Monica Olsson (C) (Torsby kommun) ersätter Åke Gustavsson (S) 

Liv Pettersson (S) (Årjängs kommun) 

Ulrika Rodin (S) (Forshaga kommun) 

Britt-Marie Wall (S) (Filipstads kommun) (ordförande) §§ 1-4 (1:e vice 

ordförande) §§ 5-10 

Kenneth Johannesson (S) (Arvika kommun) §§5-10 

Carina Bönström (S) (Karlstad kommun) ersätter Lena Palmehn (M) 

 

 

 

Ersättare Agnes Utter (MP) (Landstinget i Värmland) §§5-10 

Ulla Olsson (L) (Landstinget i Värmland) 

Jomark Polintan (S) (Landstinget i Värmland) 

Siri Johansson (M) (Grums kommun)  

 

 

 

I tjänsten Minna Lindroos del Amo (Nämndsekreterare) 

Annica Lidén (Biträdande administrativ chef) 

Roger Almén (Verksamhetschef) 

Karin Selander (Revisionschef) §3 

Östen Högman (Revisionens ordförande) §3 

Anders Marmon (Revisor) §3 

Johanna Orre (Enhetschef sekretariatet) §4 

Curt Monfelt (Enhetschef utredningsenheten) §5 

 

 

 

Justering Elvy Hansson utsågs jämte ordföranden justera protokollet. 
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Underskrifter Sekreterare ...............................................    

 Minna Lindroos del Amo 

 

 

Ordförande ...............................................        ................................................ 

 Marléne Lund Kopparklint 

§§ 5-10 

Britt-Marie Wall 

§§ 1-4 

 

Justerande ...............................................         ................................................   

  Elvy Hansson  

 

ANSLAG/BEVIS Paragraf 1-4, 6-9 är justerade. Paragraf 5 och 10 justerades den 25 maj 2018. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ Hjälpmedelsnämnden 
Sammanträdesdatum 2018-05-25 
  

Datum då anslaget  
sätts upp 

 
Datum då anslaget  
tas ner 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

Underskrift ................................................. 

Minna Lindroos del Amo 
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Innehållsförteckning 

§ 1 Kallelse- och föredragningslista 

§ 2 Upprop 

§ 3 Information: Grundläggande granskning av hjälpmedelsnämnden 2017 

§ 4 Information: Regionbildning 

§ 5 Beslutsärende: Beslut om att utse dataskyddsombud 

§ 6 Beslutsärende: Förtydligande om beslut av intern kontroll 

§ 7 Beslutsärende: Internkontrollplan 2018 för hjälpmedelsnämnden 

§ 8 Verksamhetsplan inklusive budget för hjälpmedelsnämnden 2019 

§ 9 Beslutsärende: Delårsrapport 1 

§ 10 Beslutsärende: Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente 
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§ 1 

Kallelse- och föredragningslista 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föredragningslistan godkänns. 
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§ 2 

Upprop 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sekreterare förrättade upprop. 

 

 

  



 

  
Protokoll 

 Hjälpmedelsnämnden 

  
Sekretariatet  Mötesdatum 
  2018-05-25 

 

  

 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 

Information: Grundläggande granskning av 

hjälpmedelsnämnden 2017 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionschef Karin Selander, revisionens ordförande Östen Högman och revisor Anders 

Marmon går igenom den grundläggande granskning som genomförts för hjälpmedelsnämnden 

2017. 

Landstingets revisorer ansvarar för att årligen genomföra granskning av landstingets samtliga 

verksamheter. Den grundläggande granskningen handlar om den uppbyggnad som nämnden 

har för att uppfylla god styrning, uppföljning och kontroll och innefattar fördjupad granskning 

av årsredovisning och delårsrapport. Revisorerna bedömer även om förutsättningar för 

tillräcklig intern styrning och kontroll finns och om den fungerar i praktiken. 

Revisorerna bedömer utifrån en översiktlig granskningsinsats att hjälpmedelsnämnden har en 

tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Av protokollen framgår dock 

inte att internkontrollplan följts upp och protokollen har innehållit vissa otydligheter och 

felaktigheter. Felaktigheterna i protokollen har korrigerats. 

  

  

 

Beslutsunderlag 

• Grundläggande granskning av Hjälpmedelsnämnden  2017 
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§ 4 

Information: Regionbildning 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för sekretariatet Johanna Orre och biträdande administrativ chef Annica Lidén 

informerar om regionbildningen som träder i kraft från den 1 januari 2019. 

Från den 1 januari 2019 går nuvarande Region Värmland och Landstinget i Värmland ihop. 

Organisationen har uppdrag för hälso- och sjukvård, tandvård och regionalt 

utvecklingsansvar. En organisation innebär egen beskattningsrätt och direktvalda politiker. 

Några av de områden som kommer att ingå i den nya organisationen som idag ligger på 

kommunalförbundet Region Värmland är infrastruktur, kulturplan, kollektivtrafik, 

bredbandsutbyggnad och utveckling av folkhögskolorna. 
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§ 5 Dnr  LK/180596 

Beslutsärende: Beslut om att utse dataskyddsombud 

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämndens beslut: 

1.InTechrity (organisationsnummer 559136-8997), utses från och med 25 maj 2018 till 

Hjälpmedelsnämndens dataskyddsombud.  

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, föreskriver att 

Landstinget i Värmland måste utse ett dataskyddsombud. Med anledning av detta har ett 

förslag till avtal upprättats med företaget InTechrity. Personalen i företaget har genomgått 

Datainspektionens utbildning i den nya dataskyddsförordningen (GDPR).  

  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Hjälpmedelsnämnden 
 

Utdraget skickas till 

Administrativ chef Anna-Lena Wingqvist 

Enhetschef utredningsenheten Curt Monfelt 

Landstingsstyrelsen 

Värmlands alla kommuner 
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§ 6 Dnr  LK/180308 

Beslutsärende: Förtydligande om beslut av intern kontroll 

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämndens beslut: 

1. Grundläggande plan för intern kontroll godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet om intern kontroll som hjälpmedelsnämnden tog 2018-03-09 behöver förtydligas. 

Dokumentet beskriver allmänt innebörden av internkontroll, ansvar och rollfördelning, vilket 

bör framgå av beslutet. Internkontrollplanen ska ligga till grund för nämndens årliga beslut 

om plan för intern kontroll. 

  

 

Beslutsunderlag 

• Internkontrollplan för hjälpmedelsnämnden 

• Förslag till internkontroll 2018 för hjälpmedelsnämnden 
 

Utdraget skickas till 

Kompetenscentrum 
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§ 7 Dnr  LK/180930 

Beslutsärende: Internkontrollplan 2018 för 

hjälpmedelsnämnden 

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämndens beslut: 

1. Förslag till kontrollplan för hjälpmedelsnämndens verksamhet 2018 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Kommunallagen (1991:900) kap.6 § 7 föreskrivs att ”Nämnderna skall var och en inom sitt 

område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den 

interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 

sätt.” 

Landstingsstyrelsen har därför fastställt ett direktiv som beskriver ansvarsfördelningen i 

organisationen samt hur den interna kontrollen ska utövas. 

Hjälpmedelsnämndens verksamhetsplan innehåller inriktning och mål som 

hjälpmedelsnämnden systematiskt följer upp. 

  

Inriktningen för hjälpmedelsnämnden 2018  

Den gemensamma nämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god 

hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa brukaren. 

• Samordning - Under året genomföra fyra träffar. 

• Kompetensutveckling - Utifrån behov genomföra förskrivarutbildning för nya förskrivare. 

• Upphandling sker i samverkan inom 7-klövern (mellansvenska sjukvårdsområdet). Syftet är 

att åstadkomma en bra och kostnadseffektiv hjälpmedelsutveckling i regionen. 

• Kompetensutveckling - Från Kompetenscentrum sker sedan samordnad utleverans av 

hjälpmedel till kommunerna och olika delar av landstinget. 

• Teknisk beredskap - Under 2018 kommer behovet av den tekniska beredskapen utvärderas och 

ses över. 
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Mål och internkontrollplan för verksamheten 2018 

• En upphandling av eldrivna rullstolar slutförs, mäts genom egen undersökning.  

• Under 2017 påbörjades en utredning av gemensam hantering och lagerhållning av mindre 

frekventa och dyra hjälpmedel. Avsikten är att effektivisera logistik, leverans och 

kommunikation samt ärendehantering. Målsättningen är att utifrån utredningens förslag 

driftsätta den gemensamma hanteringen under 2018. Mäts genom egen handläggning. 

  

Allmänt kan sägas att gemensam upphandling och kompetensförsörjning är grunden i 

hjälpmedelsnämndens uppdrag. En förutsättning för genomförande av nämndens uppdrag är 

att kontrollmiljön, dvs tydligt dokument såsom t ex riktlinjer och rutiner, finns på plats och är 

kända. Hjälpmedelsnämnden har tagit beslut om ett sådant dokument. 

Med utgångspunkt från hjälpmedelsnämndens verksamhetsplan 2018 har risker och 

kontrollåtgärder identifierats inom ramen för den interna kontrollen. 

Uppföljning av genomförda kontrollåtgärder ska göras i samband med nämndens möten dock 

senast i samband med årsbokslut för 2018. 

Internkontrollplanen för 2018 ska granska denna samt se vilka områden som man önskar 

granska ytterligare. Det går även att följa upp detta ytterligare om nämnden önskar. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse intern kontroll för hjälpmedelsnämnden 2018 
 

Utdraget skickas till 

Kompetenscentrum 
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§ 8 Dnr  LK/180504 

Verksamhetsplan inklusive budget för hjälpmedelsnämnden 

2019 

 

Beslut 

1.Förslag till verksamhetsplan inklusive budget för hjälpmedelsnämnden 2019 godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan inklusive budget för hjälpmedelsnämnden, med förslag att en uppräkning av 

kostnaderna för hjälpmedelsnämnden inför 2019 sker enligt landstingets uppräkning för 2019, 

har sänts ut för samråd till länets alla kommuner under mars månad 2018. Inga synpunkter 

kring verksamhetsplan inklusive budget har inkommit från kommunerna. 

Sammanträdet ajounderades i 20 minuter för diskussion i partigrupperna. 

  

 

Beslutsunderlag 

• Verksamhetsplan inklusive budget för Hjälpmedelsnämnden 2019 

• Tjsk Verksamhetsplan och budget 2018 
 

Utdraget skickas till 

 Verksamhetschef Roger Almén 
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§ 9 Dnr  LK/181000 

Beslutsärende: Delårsrapport 1 

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämndens beslut: 

1.Redovisningen för delår 1, 2018 godkänns 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kompetenscentrum för hjälpmedel har tagit fram en ekonomisk redovisning för delår 1, 2018. 

Av redovisningen framgår att resultatet för perioden januari-april visar ett överskott på 221 

tkr. Kommunernas andel i överskottet är 110tkr. 

Prognosen för helåret beräknas ge ett positivt resultat då det delvis finns vakanser i 

organisationen. 

  

 

Beslutsunderlag 

• Delårsrapport 1 för hjälpmedelsnämnden 2018 - tjänsteskrivelse 
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§ 10 Dnr  LK/180988 

Beslutsärende: Revidering av hjälpmedelsnämndens 

reglemente 

 

Beslut 

Hjälpmedelsnämndens beslut: 

1.Reglemente för hjälpmedelsnämnden sänds på remiss till samtliga av nämndens kommuner 

och landstinget med ändring under paragraf 2 att nämnden ska ha minst 3 sammanträden 

per år. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

  
 

Sammanfattning av ärendet 

Den 29 augusti 2017 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka hos regeringen om att få bilda 

regionkommun i Värmland från och med den 1 januari 2019. Som ett led i bildandet av 

Region Värmland fastställde landstingsstyrelsen den 19 december 2017 ett inriktningsbeslut 

avseende förtroendemannaorganisationen på övergripande nivå, där nämndorganisationen i 

vilken hjälpmedelsnämnden ingår.  

Som planerat har det utifrån inriktningsbeslutet tagits fram bilagt reglemente, som föreslår 

uppdrag och ansvar för hjälpmedelsnämnden. Revideringen avser redaktionella ändringar. 

Revidering av reglemente förutsätter att samtligas deltagande kommuner och landstinget 

fattar likalydande beslut. Därför kommer förslaget till reglemente först skickas på remiss till 

kommunerna och landstinget för att inhämta synpunkter på föreslagna ändringar. Reglementet 

kommer fastställas i landstingsfullmäktige i december 2018. 

Under sammanträdet framkom förslag av revidering av antal sammanträden per år där 

nämnden föreslår ändra antalet sammanträden från två till tre per år. 
 

Beslutsunderlag 

• Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente 
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Utdraget skickas till 

Samtliga värmländska kommuner för kännedom 


