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Nämnd/Styrelse: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
  
Sekreterare: Dorentina Zukaj  
Tfn: 044-132767 
E-post: dorentina.zukaj@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 1 mars 2023 kl. 13:30 

Hjälpmedelscentrum, Kabelvägen 17  
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationsärende 2023/5 

4 Intern kontrollplan 2023 2023/8 

5 Bokslut 2022 2023/9 

 

Michael Anefur 
Ordförande 
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HÖSbladet   
Januari 2023 

Personalnytt  
Rekrytering av ny enhetschef är klar. 

Charlotte Olofsson har tackat ja till tjäns-

ten och börjar sin anställning 2023-03-06.  
 

Rekrytering till tjänsten som returmotta-

gare är också klar. Camilla Breitenfellner 

har anställts fr o m 2023-01-02. Camilla 

har jobbat på HÖS tidigare, om du tycker 

att du känner igen hennes namn ☺   
 

Simon Håkansson har anställts på lager/ 

returmottagning. Simon är redan varm i 

kläderna, efter att ha vikarierat på Hem-

transport under december.  

__________ 

__________ 

 

Säkerhetsmeddelande, taklyftar 
Etac kommer under våren att åka ut och 

kontrollera ca 180 st taklyftar Molift Air.  
 

En detalj kan ha blivit felmonterad på  

fabriken. Risken att något ska hända  

bedöms som mycket låg.  
 

HÖS vill meddela, för kännedom, att  

leverantören kommer att höra av sig till 

brukare och vårdboenden.  
 

Vid frågor kontakta  

paul.lyckfjord@kristianstad.se  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Från ledningsgrupp och nämnd 

Ny hjälpmedelsnämnd 
Valresultatet i höstas innebär nya politiker 

i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.  
   

HÖS kommer att anordna ett utbildnings-

tillfälle för nämnden, i februari, där vi bl a 

ska informera om vad vi gör på HÖS och 

hur verksamheten är uppbyggd. 

 

Viktigt att delge information  

inför besök 
Tänk på att bocka i ”förskrivare ska kon-

taktas” om du känner till att man inte ska 

vara ensam när man ska träffa en viss  

brukare. 
 

Du kan också använda funktionen om du 

har vetskap om att det i ett område eller 

stadsdel finns problematik som t ex  

tekniker och konsulenter behöver känna 

till vid hembesök. 

__________ 

 

Verksamhetssystemet Myloc 
Tester i det nya verksamhetssystemet har 

genomförts under januari.  
 

Mycket är bra, men en hel del återstår och 

behöver komma på plats innan vi kan göra 

acceptanstester fullt ut, vilket är de slutgil-

tiga tester vi måste göra för att kunna 

godkänna systemet enligt vår  

kravställning.  
 

Tre superanvändare från kommunerna har 

varit med och testat, förutom personal från 

HÖS.  
 

Beslut har tagits att senarelägga  

driftstarten till 2023-05-03.  
 

Anledningen är att vi inte fått förutsätt-

ningar att testa fullt ut det vi behöver för 

att godkänna driftstart i mars. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Införandet av Myloc… 
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Snart Påsk… 
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Leveransförseningar 
”Skånes Kommuner” har informerat om att 

hjälpmedelsföretagen räknar med fortsatta 

leveransförseningar under 2023.  
 

Det är fortfarande viss materialbrist men 

också fortsatt obalans vad gäller container-

transporterna för fraktbolagen. 
 

”Skånes Kommuner” håller, tillsammans 

med de skånska hjälpmedelscentralerna, 

uppföljningsmöte med Invacare varje månad, 

eftersom det är den leverantör som har störst 

bekymmer.  
 

Just nu är det leveransproblem med sängar, 

tillbehör och reservdelar till hygienstolar,  

gåstativ Asteria samt rollatorerna Melody, 

Futura och Soprano.  
 

Mercado har haft problem med att underle-

verantörerna inte kunnat leverera t ex 

batterier.  
 

Mercado meddelar att de nu kan leverera  

el-arbetsstolar av låg modell, enligt den 

överenskomna tiden i avtalet, men inte rik-

tigt ännu är i fas med stolar av hög modell.  

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

HÖS vill påminna om att det pris på  

hjälpmedel som visas i ersättningskedjan 

är anskaffningspris.  
 

Eftersom hjälpmedlet är begagnat är priset 

oftast lägre och individuellt för varje  

id-märkt produkt beroende på åldern.  
 

Så gott som alltid är hjälpmedlet inköpt på 

ett tidigare avtal och har därför varit 

mycket billigare vid anskaffningstillfället 

än vad det är om det skulle köpas in nu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Upphandlingar och avtal 
Upphandling av träningshjälpmedel pågår 

och upphandling av hygienhjälpmedel ska 

påbörjas 2023. 

__________ 

 

Konsulenterna hälsar 
… att deras arbetsfördelning har  

uppdaterats. Du hittar dokumentet under  

Allmän Info.   

 

 

 

The swedish word for happiness is semla 

 
n
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Glad alla hjärtans dag 
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HÖSbladet   
Jubileum 

Sänghantering på Kabelvägen 11 
HÖS övertog sänghanteringen 2015, en 

tjänst som tidigare köpts från privata  

aktörer.  
 

I samband med detta blev vi så trångbodda 

att vi fick hyra ytterligare en lokal under 

en period, på Kabelvägen 11.  
 

Ett år senare beslutades att möjliggöra 

transporter av fler hjälpmedel än sängar 

och avdelningen bytte namn till  

Hemtransport. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Kommunerna går samman 
För tjugo år sedan bestämde 10 kommuner 

att de skulle gå samman i en gemensam 

nämnd, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd, 

för att gemensamt säkerställa hjälpmedels-

försörjningen i kommunerna. 
 

Det var Kristianstad, Östra Göinge, 

Bromölla, Osby, Hässleholm, Skurup,  

Tomelilla, Simrishamn, Sjöbo och Ystad.  

Det beslöts att Kristianstad skulle vara 

värdkommun. 
 

2018 anslöt Hörby kommun.   
 

Kommunerna tog över de lokaler som 

Region Skåne dessförinnan drivit  

hjälpmedelsverksamhet i. 

 

10 personer anställdes för att sköta  

ruljangsen, men ganska snart upptäckte 

man att fler behövdes för att kunna ge bra  

service åt kommunerna.  
 

I skrivande stund finns 41 tjänster på HÖS. 

 

Under årens lopp, efterhand som verksam-

heten ökat, har personalen blivit fler, 

lokalerna på Kabelvägen 17 byggts om 

och byggts till. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Grattis HÖS 

20 år 

Nämnd och Ledningsgrupp 
Nämnden består av politiker från de olika 

kommunerna och de tar beslut om t ex HÖS 

budget och verksamhetens mål.  
 

I ledningsgruppen ingår tjänstemän som har 

mandat från sin kommun att föreslå  

inriktning av HÖS verksamhet, följa  

utvecklingen och förstås att bevaka  

kommunernas intressen. 

 

 

20-års kalas 
HÖS bjuder förskrivarna på  

”jubileumsfika” någon gång 

 under jubileumsveckan 
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Snart Påsk… 
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Ekonomi 
Varje kommun bidrar till HÖS budget där 

målet är att resultatet ska gå plus-minus-

noll vid årets slut.  
 

Blir det pengar över återbetalas de till 

kommunerna efter en fördelningsnyckel, 

utifrån respektive kommuns folkmängd. 

Om det blir minus skjuter kommunerna till 

beloppet som saknas. 
 

   De senaste 10 åren har  

HÖS kunnat göra 

återbetalningar till 

kommunerna 😊 

 

 

Uppdrag 
När HÖS bildades fastslogs speciella 

stadgar. 
 

I uppdraget ingår att tillhandahålla 

funktioner för inköp, lagerhållning, 

teknisk service, rådgivning, utprovning, 

recirkulation, distribution, utbildning, 

information och IT-stöd. 
 

En viktig grundpelare är recirkulationen av 

hjälpmedel som gör att kommunerna kan 

köpa och sälja hjälpmedel mellan varandra. 

 

 
 

HÖS tidslinje 
2002 HÖS bildas 

2003 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd bildas 

2004 WebSesam införs 

2005 Transport med stor lastbil i egen regi 

2007 Ombyggnad av rekonditioneringen 

2008 Sesam 2 ersätter Sesam Classic 

2009 Samtliga kommuner erbjuds Förebyggande Underhåll 

2009 HÖSbladet införs till våra kunder 

2009 Kundenkät vartannat år 

2011 HÖS övertar ansvaret för lyftservice 

2011 Trippelcertifiering av HÖS 

2015 HÖS övertar ansvaret för sänghanteringen 

2016 Förskrivning av GPS-larm möjliggörs 

2016 Sänghantering övergår till hemtransport 

2018 Hörby ansluter till HÖS 

2019 All verksamhet åter under samma tak 

2020 Tillbyggnad med fler kontor, större konferensrum och ny entré 

2021 Omorganisation. Två enhetschefer anställs 

2022 HÖS firar 20 år 

 

 
 

 

 

 

 

5



Tel 044-134245  Utfärdare: Kristina Björnlund 
Fax 044-123704  datum: 2022-11-30  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 

HÖSbladet   
Oktober - November 2022 

9/12 Inventering 
... på HÖS. Den dagen håller vi stängt.  
 

Det innebär att inga hjälpmedel plockas 

och att telefonerna är stängda.  
 

Uteservice och Hemtransport kör  

vid behov. 
 

13/12 Inventering externa lager 
… på Centralsjukhuset i Kristianstad,  

sjukhuset i Hässleholm och på Ystad  

lasarett. 
 

Listorna med utlämnade hjälpmedel från 

sjukhusen ska skickas senast kl 16.00 den 

12/12 till HÖS för registrering!  

__________ 

 

Förskriva hjälpmedel på rätt patient 
Tänk på att registrera rätt hjälpmedel på 

rätt patient!  
 

Som ni säkert känner till finns en ny  

EU-förordning, MDR.  
 

Spårbarhet av hjälpmedel har alltid varit 

viktig, men poängteras ännu tydligare i 

den nya förordningen.  
 

Om du är ute hos en användare och hittar 

ett hjälpmedel som är skrotat i systemet 

och vill att HÖS ska makulera skrot-

ningen, tänk på att det är viktigt att 

hjälpmedlet är säkert.  
 

Eventuellt behöver du skapa en  

arbetsorder. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Från ledningsgrupp och nämnd 

Nytt avtal 
Upphandlingen av vårdsängar är klar.  

Avtalet startar 2022-12-01. 
 

I avtalet ingår också upphandling av  

förhöjningsklotsar. Endast tre olika varian-

ter var godkända och blev upphandlade. 
 

Tidigare, när klotsarna inte fanns på avtal, 

gick det att välja mellan sju olika sorter i 

webSesam. 
 

Ledningsgruppen har beslutat att det nya 

avtalet ska följas. De klotsar som inte är 

godkända ska plockas bort ur sortimentet 

och inte gå att beställa.  

 

Myloc 
Arbetet med det nya verksamhetssystemet 

Myloc löper på.  
 

HÖS har haft workshop för superanvän-

dare och utbildning ska hållas den 13/12. 
 

Arbetet kräver mycket av HÖS och tiden 

tillsammans med Myloc prioriteras  

samtidigt som vi försöker hinna med det 

dagliga arbetet.  
 

Andra arbetsuppgifter, t ex statistik, kan 

inte alltid prioriteras. 
 

Statistik kommer med i årsbokslutet.  

__________ 

 

Personalnytt  
Rekrytering av hjälpmedelskonsulent  

är klar.  
 

Johan Svensson har fått tjänsten och  

började 28/11.  
 

Johan Lindgren har sagt upp sig som  

tekniker i rekonditioneringen.  
 

Rekrytering av ny tekniker är klar.  
 

Wilhelm Krook har anställts. Han har  

arbetat på HÖS hemtransport tidigare, om 

du tycker du känner igen namnet ☺ 

 
 

 

 

 

 

 

Utbildning för superanvändare  

den 13/12 i det nya  

verksamhetssystemet. 
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Snart Påsk… 
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OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 

Konsulenterna kommer att se över sina  

arbetsområden. Mer info kommer! 

 

Ombyggnadsnytt 
Arbetet med att bygga om i returen har  

påbörjats och beräknas pågå t o m  

vecka 49.  
 

Det nya tvättkabinettet är planerat att 

monteras upp under vecka 50, om allt går 

enligt planerna. 
 

Arbetet kan innebära att det tar längre tid 

med returmottagning och  

rekonditionering. 
 

Golvet i verkstad specialanpassning fixas 

till samtidigt.  
 

Det kan ev påverka teknikernas arbete och 

innebära en viss fördröjning med att få 

klart specialanpassningarna. 

__________ 

 

Leveransförseningar 
Invacare har leveransproblem gällande  

hygienstol Ocean Ergo inkl tillbehör och 

reservdelar.  
 

Leverantören har just nu inget besked på 

när problemet är löst.  
 

Välj gärna hygienstol Clean i stället.  
 

Har du väntat länge på din beställning kan 

du kontakta konsulent för ev ersättnings-

produkt.  
 

Maila rikard.oberg@kristianstad.se och 

ange kundordernr och vilket artnr du vill 

ersätta hygienstol Ocean Ergo med. 

 

 

 

Teknikerna hälsar 
… att du ska komma ihåg att välja ”förskri-

vare ska kontaktas” om du t ex känner till att 

det finns en smitta i hushållet!  
 

Tänk också på att kolla att kontaktuppgif-

terna är rätt när du lägger en arbetsorder ☺ 

 

Förrådet hälsar 
… att det är viktigt att du valt rätt leverans-

adress och leveransprioritet på dina  

kundordrar.  
 

Ju mer rätt din order är desto fortare blir den 

levererad! 

Myloc 
 

Alla webSesamanvändare måste registrera 

in sin mailadress och telefonnummer i 

webSesam. Anledningen är att denna info 

behövs för att ni ska kunna få inloggning 

till det nya systemet. 
 

I webSesam går du in på ”Dina uppgifter” 

och klickar på ditt namn för att redigera 

uppgifterna. 
 

Detta måste göras senast den 13/12! 

n
y
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Trevlig advent 
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__ 

HÖSbladet   
December 2022 

 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar  

HÖS 
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Opus - Checklista

Ärende:

Årlig uppföljning  SAM - Årlig uppföljning HÖS övergripande 2022

Organisation:

Alla ansvarsområden

Datum 2022-10-23

Organisation Kristianstads kommun / Omsorgsnämnden / Omsorgsförvaltningen / OMS 

- HÖS / HÖS Övergripande / HÖS Övergripande

Ansvarig Kristina Björnlund (krbj001)

Rubrik Årlig uppföljning SAM övergripande nivå

Övrigt Övergripande sammanfattning arbetsplats HÖS utifrån arbetsgrupper 

administrationen, konsulenterna, verkstad special, lagret, 

uteservice, hemtransport, rekonditioneringen

Checklista Se bifogad bilaga "Checklista - Årlig uppföljning SAM övergripande 

nivå"

Åtgärder

Datum beslut Datum utfört Åtgärd Ansvarig
2022-11-30 Dialog Kristina Björnlund

Arbetsplatsen som helhet tänker och hoppas att alla anmäler 

tillbud/arbetsskador. Via att vi i vardagen påtalar för varandra 

när vi ser något som bör anmälas samt regelbunden information på 

APT, så påminns samtliga medarbetare om vikten av att anmäla samt 

varför. Vid APT ges informationen mestadels inom "områden" och 

inte i detaljer med hänsyn till individen. 

Tillbud/arbetsskador/sjuktal redovisas regelbundet men inte vid 

varje APT. Arbetsplatsen tar stöd av skyddsombuden.
2022-11-30 Informationsinsats Kristina Björnlund

Det finns en hög ambition att alltid undersöka risker inför 

förändringar i verksamheten. Dock behöver samtliga medarbetare, 

skyddsombud och arbetsgivare föra en kontinuerlig dialog så att 

inte delar missas som är av vikt.  

Vid APT redovisas vad som är på gång i verksamheten.
2022-11-30 Informationsinsats Kristina Björnlund

Skriftliga riskbedömningar genomförs inför förändringar i 

verksamheten men ett samarbete mellan alla parter på arbetsplatsen 

krävs för att inte missa viktiga delar. Via samverkan, dialoger i 

vardagen och information om vad som görs och är på gång 

uppmärksammar alla på vilka riskbedömningar som är på gång, ska 

följas upp etc. Information sker på APT och ibland även via 

verksamhetsmöten
2022-11-30 Uppföljning av vidtagna åtgärder Kristina Björnlund

Arbetsgivaren, skyddsombud, medarbetare jobbar dagligen med att 

uppmärksamma risker och hantera det som behöver åtgärdas i 

verksamheten. En hel del åtgärdas skyndsamt. Vad gäller 

fastigheten så finns det en upprättad lista som ska åtgärdas och 

inte är genomfört. Då åtgärder går via förvaltare till 

fastighetsägare kan vi enbart påminna, lyfta fram behoven 

kontinuerligt samt hur vi ser på problemen. Ofta påtalas problemen 

av verksamheten via tillbud, skyddsrond, genomgång efter att 

arbete är utfört på fastigheten etc. Vid APT kommuniceras hur 

läget ser ut.
2022-11-30 Dialog Kristina Björnlund

2022-11-30 Sida 1 av 2
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Opus - Checklista

Ärende:

Årlig uppföljning  SAM - Årlig uppföljning HÖS övergripande 2022

Organisation:

Alla ansvarsområden

Det finns en hög ambition att alltid följa upp åtgärder som 

beslutats. Dock behöver samtliga medarbetare, skyddsombud och 

arbetsgivare föra en kontinuerlig dialog så att inte delar missas 

som är av vikt.   

Vid APT redovisas vad som är på gång i verksamheten, hur delar 

ligger till och vad vi tänker framöver. Detta görs även via lokal 

samverkan. Detta så att samtliga parter kan hjälpas åt.

2022-11-30 Sida 2 av 2
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Datum
2022-10-23Årlig uppföljning SAM övergripande nivå

Opus - Checklista

Årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete, likabehandling och 

samverkan på övergripande nivå

Denna checklista används för verksamhet/avdelning, förvaltning samt kommunövergripande. Dvs på de nivåer i organisationen där man gör 

en summering av underliggande arbetsplatser. 

Kristianstads kommun följer årligen upp systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkansavtalet i enlighet med lagstiftning och 

riktlinjer inom respektive område. Uppföljningen ska omfatta perioden 1 januari - 31 december innevarande år. Bearbetning av underlaget ska 

ske inom ramen för samverkan. Ta ställning till hur väl respektive påstående stämmer in utifrån en samlad bild av verksamheten. I det fall ett 

påstående stämmer i viss mån eller inte alls ska åtgärder vidtas för att undanröja risken/bristen. Ordförklaring: SAM = systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Ja Ja, i viss mån NejNaturlig del i verksamheten

Arbetsmiljöfrågor ska naturligt ingå som en del i den dagliga verksamheten och beslutsprocessen.

SAM, likabehandling och samverkan ingår naturligt 

i den dagliga verksamheten

•

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare 

bidrar till att verksamheten fortlöpande utvecklas 

vad gäller effektivitet, kvalitet och service

•

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare avser både direkt 

inflytande (medarbetarens) och indirekt inflytande (genom facklig 

organisation)

Våra arbetsplatser är fria från kränkande 

särbehandling och trakasserier

•

Medarbetare och skyddsombud medverkar i SAM

•

Vi genomför introduktion av nya medarbetare och 

går igenom arbetsmiljörisker som medarbetaren 

kan utsättas för samt går igenom hur man skyddar 

sig mot riskerna

•

Vår kommunövergripande riktlinje (policy) för 

arbetsmiljö är känd och aktuell

•

Vår kommunövergripande riktlinje (policy) för 

arbetsmiljö är konkret och uppföljningsbar

•

Ja Ja, i viss mån NejUppgiftsfördelning och kunskaper

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet behöver fördelas från förvaltningschef och nedåt i organisationen utifrån att frågeställningar om 

arbetsmiljön hanteras i rätt sammanhang. Det är av vikt att det finns en allmänt god kunskap hos medarbetarna och särskilt goda kunskaper 

hos chefer om arbetsmiljön, likabehandling och samverkan och de regelverk påverkar området.

2022-11-30 Sida 1 av 4
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Datum
2022-10-23Årlig uppföljning SAM övergripande nivå

Opus - Checklista

Ja Ja, i viss mån NejUppgiftsfördelning och kunskaper

Arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet behöver fördelas från förvaltningschef och nedåt i organisationen utifrån att frågeställningar om 

arbetsmiljön hanteras i rätt sammanhang. Det är av vikt att det finns en allmänt god kunskap hos medarbetarna och särskilt goda kunskaper 

hos chefer om arbetsmiljön, likabehandling och samverkan och de regelverk påverkar området.

Vi har en tydlig organisation för samverkan mellan 

arbetsgivare och arbetstagare

•
Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare avser både direkt 

inflytande (medarbetarens) och indirekt inflytande (genom facklig 

organisation)

Uppgiftsfördelningen i SAM är genomförd och 

anpassad efter verksamheten

•

Uppgiftsfördelningarna i SAM är skriftliga

•

Befogenheter, resurser och förutsättningar är 

tillräckliga

•

Skyddsombud erbjuds utbildning i arbetsmiljö

•

Cheferna har de särskilda kunskaper som krävs 

rörande SAM, likabehandling och 

samverkansavtalet samt de riktlinjer och policys 

som kompletterar detta avtal

•

Riktlinjer som kompletterar samverkansavtalet finns i bilaga till 

samverkansavtal

Medarbetarna har kännedom om SAM, 

likabehandling, samverkansavtalet samt de riktlinjer 

och policys som kompletterar detta avtal

•

Riktlinjer som kompletterar samverkansavtalet finns i bilaga till 

samverkansavtal

Medarbetarna är väl insatta i sitt uppdrag, vilket 

resultat som förväntas samt var man kan vända sig 

för att få stöd vid hög arbetsbelastning

•

Medarbetarna har tillräckliga kunskaper om arbetet 

och dess risker med ohälsa och olycksfall samt hur 

dessa förebyggs

•

Vi har en tydlig skyddsorganisation

•

Vår skyddsorganisation är indelad i skyddsområden som är lämpliga 

utifrån vår organisation

Ja Ja, i viss mån NejRiskbedömningar, åtgärder och uppföljning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det ska ske i det dagliga arbetet men också inför beslut i verksamheten 

som kan påverka arbetsmiljön.

2022-11-30 Sida 2 av 4
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Datum
2022-10-23Årlig uppföljning SAM övergripande nivå

Opus - Checklista

Ja Ja, i viss mån Nej RiskRiskbedömningar, åtgärder och uppföljning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det ska ske i det dagliga arbetet men också inför beslut i verksamheten 

som kan påverka arbetsmiljön.

Vi undersöker regelbundet alla kända risker utifrån 

ett arbetsmiljö- och likabehandlingsperspektiv

•

Åtgärder

Datum utfört Åtgärd AnsvarigDatum beslut

2022-11-30 Informationsinsats

Det finns en hög ambition att alltid undersöka risker inför förändringar i 

verksamheten. Dock behöver samtliga medarbetare, skyddsombud och 

arbetsgivare föra en kontinuerlig dialog så att inte delar missas som är av vikt.  

Vid APT redovisas vad som är på gång i verksamheten.

Kristina Björnlund

Skriftliga riskbedömningar görs inför förändringar i 

verksamheten

•

Åtgärder

Datum utfört Åtgärd AnsvarigDatum beslut

2022-11-30 Informationsinsats

Skriftliga riskbedömningar genomförs inför förändringar i verksamheten men 

ett samarbete mellan alla parter på arbetsplatsen krävs för att inte missa 

viktiga delar. Via samverkan, dialoger i vardagen och information om vad som 

görs och är på gång uppmärksammar alla på vilka riskbedömningar som är på 

gång, ska följas upp etc. Information sker på APT och ibland även via 

verksamhetsmöten

Kristina Björnlund

Vi tar fram skriftliga handlingsplaner när risker och 

utvecklingsbehov i arbetsmiljön inte kan åtgärdas 

omedelbart

•

Åtgärder

Datum utfört Åtgärd AnsvarigDatum beslut

2022-11-30 Uppföljning av vidtagna åtgärder

Arbetsgivaren, skyddsombud, medarbetare jobbar dagligen med att 

uppmärksamma risker och hantera det som behöver åtgärdas i 

verksamheten. En hel del åtgärdas skyndsamt. Vad gäller fastigheten så 

finns det en upprättad lista som ska åtgärdas och inte är genomfört. Då 

åtgärder går via förvaltare till fastighetsägare kan vi enbart påminna, lyfta fram 

behoven kontinuerligt samt hur vi ser på problemen. Ofta påtalas problemen 

av verksamheten via tillbud, skyddsrond, genomgång efter att arbete är utfört 

på fastigheten etc. Vid APT kommuniceras hur läget ser ut.

Kristina Björnlund

Vi åtgärdar omedelbart allvarliga risker i 

arbetsmiljön

•

Vi utreder ohälsa, arbetsskador (olycksfall, 

allvarliga tillbud) och kränkande särbehandling

•

Vi anmäler alla arbetsskador till försäkringskassan

•

Vi anmäler alltid allvarliga arbetsskador och 

allvarliga tillbud till arbetsmiljöverket

•

2022-11-30 Sida 3 av 4
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Datum
2022-10-23Årlig uppföljning SAM övergripande nivå

Opus - Checklista

Ja Ja, i viss mån NejRiskbedömningar, åtgärder och uppföljning

Risker i arbetet behöver undersökas och bedömas systematiskt. Det ska ske i det dagliga arbetet men också inför beslut i verksamheten 

som kan påverka arbetsmiljön.

Handlingsplaner i riskbedömningar innehåller 

uppgifter om vad som ska göras, vem som ska göra 

det, när det ska vara klart samt när det ska följas 

upp

•
Vi har skriftliga instruktioner för arbeten med 

allvarliga risker

•

Vi följer upp genomförda arbetsmiljö- och 

likabehandlingsåtgärder

•

Åtgärder

Datum utfört Åtgärd AnsvarigDatum beslut

2022-11-30 Dialog

Det finns en hög ambition att alltid följa upp åtgärder som beslutats. Dock 

behöver samtliga medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare föra en 

kontinuerlig dialog så att inte delar missas som är av vikt.   

Vid APT redovisas vad som är på gång i verksamheten, hur delar ligger till 

och vad vi tänker framöver. Detta görs även via lokal samverkan. Detta så att 

samtliga parter kan hjälpas åt.

Kristina Björnlund

Årligen görs en sammanställning av ohälsa, 

arbetsskador och tillbud

•

Ange nedan antal sjukdagar i snitt per medarbetare, antal arbetsskador 

och tillbud som är inrapporterade samt om det är en ökning eller 

minskning från föregående år

Vi gör årligen en uppföljning av SAM, 

likabehandling och samverkansavtalet samt de 

riktlinjer och policys som kompletterar detta avtal

•

Vi anlitar sakkunnig hjälp vid behov, tex. 

företagshälsan AME (arbetsmiljöenheten)

•

2022-11-30 Sida 4 av 4
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kommun

LOKAL SAMVERKAN
- PROTOKOLL
2022-11-30

1(4)

Lokal samverkan Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 2022-11-30

Närvarande ledamöter och ersättare: Anders Rooth CVision, fackligt ombud och
huvudskyddsombud). Lena Carlsson (Kommunal, fackligt ombud), Kristina Björnlund
Rydlund CHjälpmedelschefoch ordförande) och Katrin Nilsson (Enhetschef och
sekreterare)

Övriga närvarande:

Utses att justera: Fackliga organisationerna

Tid för justering: Återkommer Paragrafer: § 22 - 25

Underskrift:

Sekreterare:

Ordförande:—^<^''\"Ö>

Justerare:
Anders Rooth

^€vUi (^J^>
Lena Carlsson

§22 Personalfrågor

• Personalläget: Nyanställd hjälpmedelskonsulent Johan Svensson började
sin tjänst 221128. Rekryteringsprocessen kring lagerarbetartjänsterna är i
slutfasen. Fortsatt partiella sjukskrivningar på rekond där ena

medarbetaren ska justera schema inom befintlig partiell sjukfrånvarograd
och den andra medarbetaren har minskat sin partiella sjukfrånvaro till 25
%. Båda förändringarna är from måndag 221128. Deltidssjukskriven
konsulent åter i tjänst from 221118. Genomfört en utredning kopplat till
upprepad korttidssjukfrånvaro.

• Enhetschef enhet l:

48 sökande, 12 presenterades till rekryteringsgrupp, 5 sökande kallades till
intervju, 2 av dessa blev kallade till intervju 2 de 2 kvarvarande fick även
genomföra test och referenser togs.

Ny enhetschef Charlotte Olofsson börjar sin anställning den 6 mars 2023.
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Personalstatistik/sjukfrånvaro:

Presentation och dialog kring personalrapport och sjukfrånvaro förjanuari-
oktober.

De fackliga organisationerna tar informationen till sig och har inget
ytterligare att erinra.

§23 Verksamhetsfrågor

• Myloc verksamhetssystem, dialog:
Implementeringen är inne i en intensiv period
Superanvändare både internt/externt är utsedda och utbildning för dessa
kommer att ske i mitten av december. Dessa ska sedan testa systemet för
att under v 2-4 genomföra acceptanstester. Samtliga superanvändare ska
sitta tillsammans för att se arbetsflödet och se ev. brister. Planen är att vi
under v 5 kan acceptera systemet. Preliminärt kommer arbetet i gamla
systemet Sesam 2 resp. webSesam då stängas fredagen den 24 februari.
Administratörer för systemet behöver arbeta under helgen 25-26 februari.
Verksamheten kommer att stänga helt måndag och tisdag 27-28 februari
för att migreringen ska slutföras helt och i samband meddet planeras att
samtliga användare externt/internt ska utbildas av superanvändarna.
Planen är att alla arbetar i Myloc verksamhetssystemet from l mars 2023.

Extra resurser kommer att tas in på lagret och hemtransport för att kunna
omfördela befintliga ordinarie resurser inom HÖS.

• Intäktsfinansierade verksamheterna:

På HÖS är det uteservice, transport och hemtransport.
Den grupp som gör jobbet ska ha intäkterna. Uteservice kommer tex att
få intäkterna för att det gör reparationer på sängar, besiktningar på
lyftar, vilket under en period legat på hemtransport.

- Beräkning om en förändrad geografisk fördelning mellan teknikerna är
gjord utifrån antal arbetsorder samt förebyggande underhåll per
kommun. Hänsyn har tagits utifrån hur lång resvägen är, att man som
tekniker har administrativ tid, möten etc. En servicetekniker ska
huvudsakligen ha sin arbetstid ute i kommunerna och därmed kunna
debitera tid utifrån att man är intäktsfinansierad verksamhet.

v\y
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Att registrera digitalt görs redan av vissa tekniker och det kommer att

bli så för alla i samband med nytt verksamhetssystem vilket också ska
kunna underlätta arbetet ute i fält.

• Fastigheten:

Ombyggnation av returen är igång. Det ska vara klart vecka 49 för att

tvättkabinettet ska installeras v. 50 - 51. Branddörrar kommer på plats v 3-
4, 2023.

I verkstad special är golvläggning igång. Arbetet sker i tre omgångar under
vecka 48-49 och 51.

De fackliga organisationerna tar informationen till sig och har inget
ytterligare att erinra.

§24 Arbetsmiljö och miljö

• Skyddsrond 26 oktober

Presentation och dialog kring vad som åtgärdat till dags datum.

• Tillbud och arbetsskador:

Ett tillbud som var kundrelaterat sedan förra lokala samverkan

• Årlig uppföljning SAM, övergripande;
Presentation och dialog kring årliga uppföljningen av SAM, se bilaga.

Kommunal och Visionen önskar att punkten: Våra arbetsplatser är fria från
kränkande särbehandling och trakasserier - ändras från "Ja" till "Ja, i viss
mån".

De fackliga organisationerna tar informationen till sig och har inget
ytterligare att erinra förutom punkten i SAM, övergripande.

§25 Övrigt

• Budget 2023

Information och dialog kring budget 2023.

• Styrkort 2023
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Information och dialog kring styrkort 2023.

• Resultat intern kontroll 2022

Sju kontrollpunkter genomfördes på HÖS under 2022:
l) Uppföljning av nytt arbetssätt av plock lager/rekond
2) Efterlevnad av lagerflyttar mellan kommunens lager och HÖS

huvudlager

3} Kontroll av fysisk arbetsmiljö kopplat till användning av
skyddsutrustning och kemikalier

4) Nytt avtal GSO, uppföljning av rutiner
5} Informationshantering - utvärdering av risker utifrån GDPR
6} Efterlevnad av registrering av faktiskt tid kopplat till ekonomiska

konsekvenser

7} Kontroll av användning av fossilfritt bränsle i fordon där de är möjligt
Två kontrollpunkter som är övergripande för Kristianstads kommun:

l) Hot och våld mot förtroendevalda
2) Informationssäkerhet

Önskemål från Vision att bjuda in hälsoombud och även miljöombud till
något av vårens möte.

Förslag datum, lokal samverkan 2023
22/2 kl 13. 15-15. 15
12/4 kl 13. 15-15. 15
17/5 kl. 13.15-15.15
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Kabelvägen 17 Utfärdare: Susanne Svensson 
291 62 Kristianstad Datum: 2022-11-23 
Fax 044-12 37 04 

 
Protokoll från ledningsgruppsmöte 2022-11-16, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
 
Tid: 09.00–12.00 
Plats: Hjälpmedelscentrum, Kabelvägen 17   
 
 
 
Närvarande: 
AnneLie Bertilsson, enhetschef  Simrishamn 
Jenny Jönsson, enhetschef   Hässleholm 
Amanda Andersson, MAR   Hörby 
Elin Lennartsson, enhetschef  Osby 
Linda Widmark, MAR   Kristianstad 
Birgitta Brorsson, enhetschef  Tomelilla 
Daniel Bosak, enhetschef   Ystad 
Christoffer Danarö, enhetschef  Bromölla 
Kristina Björnlund, hjälpmedelschef  HÖS 
Katrin Nilsson, enhetschef   HÖS 
Rikard Öberg, hjälpmedelskonsulent  HÖS 
Jane Glans, hjälpmedelskonsulent  HÖS 
Paul Lyckfjord, hjälpmedelstekniker  HÖS 
Susanne Svensson, assistent/sekr.  HÖS 
Tomas Klevfors, tekniker, punkt 9  HÖS 
 
Ej närvarande  
Malin Rosberg, MAR   Sjöbo 
Charlotte Åkerman, hemsjukvårdschef  Skurup 
Christina Nordström, enhetschef   Östra Göinge 
Lejla Smailagic, ekonom   HÖS 
 
 

1. Ledningsmötet öppnas 
Kristina Björnlund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
 

2. Val av justerare  
Amanda Andersson och Linda Widmark valdes att justera protokollet. 

 
 
3. Godkännande av dagordning 

Två punkter tillkom under Övrigt, ”FU-uttag” samt ”Säkerhetsmeddelande”.  
Därefter godkändes dagordningen. 
 
 

4. Föregående protokoll 
Från protokoll 2022-09-28: 
- Punkt 6 j, preliminär dialog kring problemställning rutin/hantering inköp av ett 

större antal sängar/madrasser etc ute i kommunerna: HÖS har inte hunnit arbeta 
med frågan.  

- Punkt 7, Ekonomi: Underlag för tertial 2 samt deluppföljning styrkort har mailats ut 
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- Punkt 8 a, nytt sängavtal, sammanställning av produkter som inte är upphandlade 
men som beställs: HÖS har inte hunnit göra någon sammanställning. 

- Punkt 8 b, Verksamhetssystemet MyLoc, inventering av kommunlager: Tre 
kommuner har inte återkommit med datum. Kristina påminner igen. 
 
Från protokoll 2022-10-19 
Ledamöter och ersättare i ledningsgruppen: Alla kommuner har inte återkommit 
med vilka som är ersättare. Kristina påminner. 
 
 

5. Läget på HÖS och i kommunerna 
Marcus Rydlund har slutat som enhetschef på HÖS. Rekrytering har påbörjats. Det var 
48 sökande till tjänsten och fem personer har intervjuats. Mer info kommer. 
Rekrytering av ny hjälpmedelskonsulent är klar. Johan Svensson har fått tjänsten och 
börjar 28/11. Johan är arbetsterapeut i botten och har tidigare bl a arbetat som 
hjälpmedelskonsulent i Region Skåne.   
HÖS har en pensionsavgång vid årsskiftet, på lager/returgodsmottagningen. 
Rekrytering pågår. Tjänsten annonserades först internt, sedan externt. 
Utöver det söker HÖS också personal till en tjänst på lager/returgodsmottagningen, 
som förstärkning fr o m 2023 beroende på beslut i nämnden 7 dec - fast budget 2023.  
 

Det nya tvätt-kabinettet har kommit och ombyggnad av returen har påbörjats. Golvet i 
verkstad specialanpassning ska också fixas till samtidigt. Information om att det 
eventuellt kan påverka teknikernas arbete och att en viss fördröjning med att få klart 
specialanpassningarna kan förekomma.   
  

När det gäller jobben med FU finns 1 310 jobb kvar att göra, varav 62 st gäller 
specialanpassningar.  
 

Arbetet tillsammans med MyLoc tar mycket tid. Ordinarie arbete samt tiden med 
MyLoc prioriteras. Information om att andra uppgifter får anstå till längre fram.  
 

Valresultatet i höstas innebär en ny ordförande i HÖS nämnd (KD) samt förslag 1:e 
vice ordförande (SD) och 2:e vice från oppositionen (S) i HÖS nämnd. Ej beslutat 
dagens datum. HÖS har föreslagit ett utbildningstillfälle i februari för den nya 
nämnden där vi bl a kommer att informera om vad vi på HÖS gör och hur 
verksamheten är uppbyggd.  
 

De flesta kommuner meddelar att de saknar någon eller några arbets- och/eller 
fysioterapeuter samt att det är svårt med nyrekryteringar. 
Flera kommuner har märkt av frånvaro i form av förkylningar, influensa och Covid. 
Tomelilla har ställts inför olika bekymmer i samband med sin omorganisation, men den 
nya organisationen har börjat sätta sig nu. 
Ett par-tre kommuner har haft besök av IVO. 
 
 

6. Hjälpmedel och avtal 
a) Väggmontering, gränsdragningar vem som gör vad: Linda beskrev bakgrunden till 

Kristianstads fråga, vilken gränsdragning som gäller mellan bostadsanpassning och 
HÖS angående hjälpmedel som monteras i vägg. Dialog. Information om att HÖS 
tekniker inte har behörighet att utföra väggmontering av e x britsar.  
Samtal fördes också kring hjälpmedel som Region Skåne önskar att kommunerna 
ska köpa över när ungdomar fyllt 20 år. ”Skånes Kommuner” har informerat om att 
det inte är något tvång för kommunerna att köpa över alla produkter. LGR önskar 

20



  Sida 3 av 4 

 
Kabelvägen 17 Utfärdare: Susanne Svensson 
291 62 Kristianstad Datum: 2022-11-23 
Fax 044-12 37 04 

att HÖS stöttar kommunerna med tips på likvärdiga produkter, om tveksamhet 
råder inför överköpet. Rikard meddelar att HÖS konsulenter kan vara behjälpliga.  

b) Utbildningsplan 2023: Rikard informerade. Under hösten har flera av HÖS egna 
utbildningar fått ställas in pga för lågt deltagarantal. HÖS förstår att det är ett 
ansträngt läge i kommunerna, att förskrivarna kanske inte kan prioritera att komma, 
men att det ställer till det för konsulenterna på olika sätt. HÖS föreslår att under 
våren 2023 endast hålla de inköpta utbildningarna, men att sedan under hösten 
fortsätta även med HÖS egna utbildningar. Dialog. 
Några kommuner önskar att rehab-assistenter kan få gå på HÖS egna utbildningar. 
Diskussion. De olika yrkeskategorierna har olika grundkunskap. Alla kommuner 
har inte rehab-assistenter. I HÖS uppdrag ingår endast att hålla utbildningar för 
förskrivare.  
Förslag: Utbudet ska inventeras. Inga utbildningar hålls under januari-mars av de 
som konsulenterna håller i. Fundera på hur behovet ser ut till våren. Fundera kring 
rehab-assistenterna. HÖS kan inte göra skillnad mellan de 11 kommunerna. Vilka 
utbildningar är viktigast?  

c) Utbildningsplatserna på förskrivarutbildningarna: Frågan skjuts upp tills 
inventeringen under punkt 6 b är klar. 

d) Rullstol Cross 5, lägesrapport: Antalet har minskat men det kommer fortfarande in 
många i retur. HÖS föreslår att Cross 5 ska vara tvingande ytterligare en månad. 
LGR har inget att erinra mot detta.  

 
 

7. Förslag, Budget 2023  
Kristina presenterade förslaget.  
Ledningsgruppen hade inget att erinra.  
Handlingarna går nu till Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd och efter beslut i nämnden så 
mailas budgetunderlaget till LGR.  
 
 

8. Förslag, Styrkort 2023 
Kristina gick igenom förslag till styrkort. 
Ledningsgruppen hade inget att erinra. 
Handlingarna går nu till Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd och efter beslut i nämnden så 
mailas styrkortet till LGR. 
 
 

9. Resultat Intern kontroll 2022 
Tomas Klevfors, intern kontrollant på HÖS, deltog på punkten. 
Katrin informerade om sju punkter som kontrollerats under året. 
Möjlighet gavs att ställa frågor till Tomas. 
Efter årsskiftet kommer förslag på nya punkter. Dokumentet presenteras först på AU 
och nämnd, sedan informeras LGR.   

 
 

10. Övriga frågor 
a) Verksamhetssystemet MyLoc: Kristina informerade. Det har varit workshops för 

superanvändare. LGR var inbjudna vid samma tillfälle. Många frågor ställdes, 
vilket är bra. Det är en fördel att ha flera superanvändare per kommun eftersom 
de i sin tur kommer att utbilda sina kollegor. Den 13/12 kommer super-
användarna att kallas till utbildningstillfälle.   
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Fråga från HÖS gällande hur vi ska hantera förtroendeförskrivningar som görs 
av privata aktörer och sjukhusen. Dialog om hur vi ska kunna arbeta framöver.  

b) Övergripande riktlinjer/beslut ute i kommunerna som kan påverka HÖS 
inriktning/målsättning: Kristina påminner om att i de fall det finns övergripande 
riktlinjer eller beslut ute i kommunerna, som kan påverka HÖS inriktning eller 
målsättning, så behöver vi ha kännedom om detta. Kristina bad LGR undersöka 
och återkomma.    

c) Att delge information som kan påverka HÖS personals arbete, t ex oroligheter:  
I vissa stadsdelar eller bostadsområden förekommer oroligheter. Katrin gav 
exempel från Kristianstad, där hantverkare stoppats och krävts på ”tull”. HÖS 
personal har inte drabbats ännu, men skulle vilja be LGR meddela om det finns 
områden med liknande problematik som t ex teknikerna behöver ha kännedom 
om. Maila infon till Kristina eller Katrin. HÖS önskar också att LGR påminner 
förskrivarna om att bocka i ”förskrivare ska kontaktas” om man känner till att 
personal inte ska vara ensam vid besök hos en specifik brukare.    

d) Hjälpmedelsriksdag 2023: Den 23 maj genomförs hjälpmedelsriksdagen fysiskt 
och digitalt. Anmälan krävs men är inte öppen ännu.  

e) Stängt på HÖS: Den 1/12 stänger HÖS kl. 14.30 med anledning av att 
personalen ska gå på en obligatorisk föreläsning om hållbar hälsa i arbetslivet. 
Den 9/12 stängt pga. inventering.  
Den 13/12 är det inventering av externa lager (sjukhuslagren). Susanne 
påminner om att skicka blanketterna med utlämnade hjälpmedel senast klockan 
16.00 den 12/12 så att HÖS hinner registrera in alla transaktioner. 

f) FU-uttag: Punkten ströks pga tidsbrist 
g) Säkerhetsmeddelande: Punkten ströks pga tidsbrist 
h) Transporter i jul: Fråga ställdes från Simrishamn. En ny rutin finns, efter beslut 

på LGR i våras. Katrin mailar ut rutinen. 
 

 
11. Mötet avslutades 
      Nästa möte är den 21/12, kl. 09.00-12.00, digitalt via Teams. 
      Kristina tackade samtliga och avslutade dagens möte. 

       
 
 
 
 
 
 
       

Vid protokollet,  
Susanne Svensson 
 
 

 
     Justeras Amanda Andersson Linda Widmark      
     Klart justerat               2022-11-24            2022-11-24 
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Protokoll från ledningsgruppsmöte 2022-12-21, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
 
Tid: 09.00–12.00 
Plats: Digitalt   
 
 
 
Närvarande: 
AnneLie Bertilsson, enhetschef  Simrishamn 
Jenny Jönsson, enhetschef   Hässleholm 
Amanda Andersson, MAR   Hörby 
Elin Lennartsson, enhetschef  Osby 
Linda Widmark, MAR   Kristianstad 
Yvonne Kant, MAS/MAR   Tomelilla 
Daniel Bosak, enhetschef   Ystad 
Charlotte Åkerman, hemsjukvårdschef  Skurup 
Christina Nordström, enhetschef  Östra Göinge 
Christoffer Danarö, enhetschef  Bromölla 
Kristina Björnlund, hjälpmedelschef  HÖS 
Katrin Nilsson, enhetschef   HÖS 
Jane Glans, hjälpmedelskonsulent  HÖS 
Johan Svensson, hjälpmedelskonsulent  HÖS 
Paul Lyckfjord, hjälpmedelstekniker  HÖS 
Susanne Svensson, assistent/sekr.  HÖS 
 
Övriga närvarande: 
Alexander Eiring, projektledare  Myloc 
Marie Mölzer, projektledare  HÖS 
Heléne Hartman, systemadministratör  HÖS 
Peter Karström, systemutvecklare  HÖS 
 
Ej närvarande: 
Malin Rosberg, MAR   Sjöbo 
 
 

1. Ledningsmötet öppnas 
Kristina Björnlund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 

Johan Svensson har anställts som hjälpmedelskonsulent och presenterade sig lite kort. 
En ny enhetschef, Charlotte Olofsson, har också anställts. Charlotte börjar 6/3. 
HÖS har en pensionsavgång vid årsskiftet i returmottagningen. Ebbe Roos går i 
pension och Camilla Breitenfellner har anställts. Camilla har tidigare arbetat på HÖS. 
HÖS har också sökt ytterligare en tjänst på lager/returgodsmottagning, som 
förstärkning fr o m 2023, vilket nämnden beslutade godkänna på senaste mötet. Simon 
Håkansson har anställts.   
En person på lagret har ansökt om ledighet för studier. 
När det gäller ombyggnaden så är det nya tvättkabinettet på plats och golvet i verkstad 
specialanpassning klart.  
 
 

2. Val av justerare  
Jenny Jönsson och Elin Lennartsson valdes att justera protokollet. 
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3. Godkännande av dagordning 

Två punkter tillkom under Övrigt, Hantering av luftväxlande madrasser och 
information från Hörby om en avvikelse. 
Därefter godkändes dagordningen. 
 
 

4. Föregående protokoll 
Från protokoll 2022-09-28: 
Griptänger: På senaste nämndsmötet informerade Kristianstads kommun om att de nu 
också tagit beslut om att griptång inte ska vara ett förskrivningsbart hjälpmedel.  
Inventering av kommunlager: Alla kommuner har bokat datum för inventering. 

 
Från protokoll 2022-10-19 
Ledamöter och ersättare i ledningsgruppen: Alla kommuner har inte återkommit med 
vilka som är ersättare. Kristina påminner. 

 
Från protokoll 2022-11-16 
Punkt 10b, Övergripande riktlinjer/beslut ute i kommunerna som kan påverka HÖS 
inriktning/målsättning: I de fall det finns övergripande riktlinjer eller beslut ute i 
kommunerna, som kan påverka HÖS inriktning eller målsättning, så behöver HÖS ha 
kännedom om detta. Maila informationen till Kristina. 
Punkt 10h, transporter i jul: En ny rutin finns, som mailades ut efter föregående möte. 
Södra rundans transporter berörs inte av några helgdagar. För norra rundan försvinner 
en ordinarie transportdag på Annandag jul. Endast Hässleholm har återkopplat från de 
norra kommunerna, att transport endast önskas en dag. Då inga andra önskemål 
inkommit får de norra kommunerna enbart transport på onsdagen den 28/12.  

 
 

5. Hjälpmedel och avtal 
a) Utbildningsplan 2023: På föregående möte beslöts att inga av HÖS egna 

utbildningar ska hållas januari-mars. HÖS önskar höra vilka utbildningar som ska 
prioriteras april-juni. Olika förslag gavs. Konsulentgruppen tittar vidare och 
återkommer. Alla kommuner har intentioner att skicka personal på utbildningarna, 
men har svårt att lova redan nu att det verkligen blir så. 

b) Utbildningsplatserna på förskrivarutbildningarna: Vid tidigare möte har det 
framförts önskemål om att rehabassistenter ska få delta på HÖS egna utbildningar. 
Kristina har informerat om hur texten i HÖS uppdrag är formulerad, att det är 
förskrivare som ska erbjudas utbildningar. Dialog. Rehabassistenterna avlastar 
redan nu den legitimerade personalen med olika arbetsuppgifter och det här sättet 
att arbeta på kommer sannolikt också att öka framöver. Majoriteten av 
kommunerna har rehabassistenter anställda. Hörby och Skurup har det inte. Det är 
oklart om Sjöbo har, då deras representant inte var närvarande och kunde svara. 
Förslag att HÖS återkommer med diskussionspunkter.  

c) Nytt sängavtal, tvingande artikel: Punkten är inte längre aktuell. Ett nytt avtal på 
sängar har startat. Information om att Invacare tyvärr inte kan leverera de nya 
sängarna, men att det finns gott om sängar från gamla avtalet på HÖS lager. Mer 
info kommer.  

d) Upphandling träningshjälpmedel och hygienhjälpmedel 2023: Jane informerade 
om att upphandlingen av träningshjälpmedel är påbörjad. När det gäller 

24



  Sida 3 av 4 

 
Kabelvägen 17 Utfärdare: Susanne Svensson 
291 62 Kristianstad Datum: 2022-12-28 
Fax 044-12 37 04 

upphandlingen av hygienhjälpmedel önskar HÖS att LGR undersöker på 
hemmaplan om någon förskrivare kan delta. Maila jane.glans@kristianstad.se  

e) Produkter som beställs frekvent utanför avtal där liknande produkter finns på 
avtal: Jane informerade om vilka produkter det kan vara, t ex förhöjningsdynor. 
Det har inte blivit någon stor fråga, utan har kunnat hanteras efter hand på HÖS.  
Konsulenter och inköpare har fört dialog med beställande förskrivare. 

f) Rullstol Cross 5, lägesrapport: Antalet minskar för varje månad, men det kommer 
fortfarande in en hel del i retur. I skrivande stund finns 119 st på lagret. HÖS 
föreslår att Cross 5 ska vara tvingande ytterligare en månad. LGR har inget att 
erinra mot detta.  

g) Säkerhetsmeddelande, kvarstående punkt från 2022-11-16: Paul Lyckfjord 
informerade om att det kommit ett säkerhetsmeddelande gällande Etacs Molift Air 
200. Lyftbygeln kan behöva bytas. Risken att något ska hända bedöms som mycket 
låg. Det finns ca 180 aktuella lyftar i HÖS område. Etac kommer att utföra jobbet. 
De planerar att vara i vårt område i april. Info till LGR för kännedom.  

h) FU-uttag, kvarstående punkt från 2022-11-16: HÖS tar ut listor för FU, för tre 
månader i taget. Osby har ställt en fråga om det finns möjlighet att skicka ut listan 
till dem. Elin förklarade att de önskar meddela personer att FU har startat i 
kommunen igen och att en tekniker kan komma att kontakta dem. HÖS måste säga 
nej till frågan. Kristina informerade om varför.  

i) Hantering av skyddad identitet: Information om hur uppgifter från Skatteverket 
läses in i Myloc. Kristina ställer fråga till LGR hur kommunerna hanterar uppgifter 
kring personer med skyddad identitet. Dialog. Det finns vissa ramar, men olika 
ärenden kan hanteras på olika sätt. Linda informerar om att Kristianstads kommun 
har rutiner som skulle kunna vara användbara. HÖS och Kristianstad börjar 
undersöka, återkommer sedan till LGR.  

 
 

6. Myloc verksamhetssystem  
Alexander Eiring, Marie Mölzer, Peter Karström och Heléne Hartman deltog på 
punkten. Alexander visade förskrivarportalen. Möjlighet att ställa frågor gavs. 
Kristina informerade om att ytterligare ett möte för superanvändare planeras, digitalt, 
den 2/2. Manualer skickas ut, för att superanvändarna ska kunna testa att göra olika 
transaktioner i systemet. 
Endast tre superanvändare kan göra acceptanstesterna. HÖS föreslår att Åsa Berg i 
Osby, Malin Hörnqvist i Hässleholm och AnneLie Bertilsson i Simrishamn ska göra 
acceptanstesterna. AnneLie meddelar att hon inte har möjlighet, men att hon frågar 
någon annan superanvändare i Simrishamns kommun. 
Tiderna är den 10/1, 17/1 och preliminärt 24/1. Kristina hade mailat ut klockslagen 
innan dagens möte. 
Vi kommer att kunna jobba i Sesam fram till fredagen den 24/2. Efter det stängs 
Sesam/webSesam ner, migreringen till Myloc påbörjas under helgen och pågår till 
tisdagen den 28/2. Det innebär att HÖS kommer att hålla hela verksamheten stängd 
måndag och tisdag 27–28/2. Förskrivarna kommer inte att kunna göra några 
beställningar dessa datum heller. Dialog kommer att föras så att ingen blir utan hjälp de 
här dagarna. 
När det gäller förtroendeförskrivningar ber HÖS kommunerna att själv lägga in dessa 
beställningar fr o m den 1/3.  
Dialog förs med kommunjuristen om möjlighet att släppa in andra huvudmän i 
systemet, som kan göra beställningar. Så småningom kommer då en funktion att skapas 
upp, som möjliggör att kommunen har kontroll över det som beställs genom att 
godkänna ordern innan den går vidare till t ex plockning på lagret.    
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Ystad ställer frågan om det går att lösa på något annat sätt, än att superanvändarna ska 
utbilda sina kollegor. HÖS och Myloc tar frågan med sig. 
Förarbetet innan implementeringen tar mycket tid för projektgruppen och 
hjälpmedelskonsulenterna. Hässleholm ställer frågan om riskbedömningar har gjorts, 
när t ex tider för utprovningar har ställts in. Kristina informerade. 

 
 

7. Övriga frågor 
a) Input från chefsnätverksträff: Kristina informerade 

o Leveransförseningar väntas pågå under hela 2023. Det är fortsatt 
materialbrist och även fraktproblem. Leverantörerna kan fortsatt hävda 
force majeure när det gäller gamla avtal. När det gäller nya avtal kan vi 
skicka vite eftersom företagen känt till problemen när avtalen skrevs. 

o Överköpsprocesser ses över. 
o Samrådsgruppen lyfter frågan om förskrivning av tyngdtäcken igen. En 

uppföljning ska göras av det beslut som MTP-rådet tog ställning emot 
för 2 år sedan. I uppföljningsgruppen ingår kommunerna i Skåne, 
regionen samt representant från ”Skånes kommuner”. Förslag att Paul 
Sjöblom representerar HÖS kommuner. LGR har inget att erinra mot 
förslaget. Kristina mailar ut de frågor Paul behöver ha svar på sedan de 
nya anvisningarna togs i bruk. Linda informerade om vad som sagts på 
MAR-nätverket och att vissa vägval kommer att behöva göras. 

o En vägledning ska tas fram inför planerade operationer och 
förtroendeförskrivningar .  

b) Hantering av luftväxlande madrasser: Hörby önskar fråga övriga kommuner 
om man har någon rutin för hantering av luftväxlade madrasser vid t ex 
oplanerade strömavbrott. Amanda gav bakgrunden till frågan och informerade 
om att man i Hörby börjat inventera var madrasserna finns. Några andra 
kommuner har också börjat inventera, men har inga rutiner på plats ännu.  
Dialog om att även andra hjälpmedel kan påverkas vid strömavbrott, t ex sängar 
och lyftar. Hässleholm ställer frågan om det finns någon nödsänkning på de 
upphandlade sängarna. Det finns det inte, men Jane hälsar att Invacare säljer en 
nödsänkningsdosa som kostar ca 1 500 kr. 

c) Information om avvikelse: Amanda informerade, endast för kännedom, om att 
en patient gått över en tröskel med sin rollator och att rollatorn fällts ihop av sig 
själv. Mannen ramlade och fick en fraktur. Ärendet är anmält till 
Läkemedelsverket.  
 

 
8. Mötet avslutades 
      Nästa möte är den 18/1, kl. 09.00-12.00, digitalt via Teams. 
      Kristina tackade samtliga, önskade god jul och gott nytt år samt avslutade dagens möte. 

       
 

Vid protokollet,  
Susanne Svensson 
 

 
     Justeras Jenny Jönsson Elin Lennartsson      
     Klart justerat               2022-12-30           2022-12-29 
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Protokoll från ledningsgruppsmöte 2023-01-18, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
 
Tid: 09.00–12.00 
Plats: Digitalt   
 
 
 
Närvarande: 
AnneLie Bertilsson, enhetschef  Simrishamn 
Jenny Jönsson, enhetschef   Hässleholm 
Amanda Andersson, MAR   Hörby 
Malin Rosberg   Sjöbo 
Elin Lennartsson, enhetschef  Osby 
Linda Widmark, MAR   Kristianstad 
Yvonne Kant, MAS/MAR   Tomelilla 
Daniel Bosak, enhetschef   Ystad 
Charlotte Åkerman, hemsjukvårdschef  Skurup 
Christina Nordström, enhetschef  Östra Göinge 
Christoffer Danarö, enhetschef  Bromölla 
Kristina Björnlund, hjälpmedelschef  HÖS 
Katrin Nilsson, enhetschef   HÖS 
Paul Sjöblom, hjälpmedelskonsulent  HÖS 
Susanne Svensson, administratör/sekr.  HÖS 
 
 
 
 
 
 

1. Ledningsmötet öppnas 
Kristina Björnlund hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 

 
2. Val av justerare  

AnneLie Bertilsson och Yvonne Kant valdes att justera protokollet. 
 
 
3. Godkännande av dagordning 

Några punkter tillkom under Övrigt: 
- Inventering sjukhuslager, info från HÖS  
- Nytt avtal med Region Skåne, info från HÖS 
- Portabla lyftar, laddning vid leverans, fråga från Tomelilla 
- Meningsskiljaktigheter om hjälpmedel, Hässleholm önskar dialog 
- Skötbord, Sjöbo önskar dialog 
Därefter godkändes dagordningen. 
 
 

4. Föregående protokoll 
Inget fanns att ta upp. 
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5. Läget på HÖS och i kommunerna 
Kristina informerade om att det är mycket arbete kring införandet av Myloc.  
På arbetsplatsträffarna samtalar vi om arbetsmängd och återhämtning.  
Personalläget är just nu stabilt. 
 

De flesta kommuner meddelade att det under december varit exceptionellt stor 
sjukfrånvaro, vilket gjort det kämpigt.   
Flera kommuner ska implementera mycket nytt under 2023, bl a nya journalsystem. 
Bromölla, Hässleholm och Sjöbo har det tufft med bemanningen, övriga meddelar att 
personalläget är stabilt.  
 
 

6. Hjälpmedel och avtal 
a) Rullstol Cross 5, lägesrapport: Det finns fortsatt många Cross 5 på lager. HÖS 

föreslår att Cross 5 ska vara tvingande ytterligare en månad. LGR har inget att 
erinra mot detta. 

b) Förslag till utbildningsplan april-maj 2023: På mötet i november samt på 
föregående möte har dialog förts om HÖS egna utbildningar. Beslut har tagits att de 
inte ska hållas januari-mars. Dialog fördes om att utbildningar fått ställas in pga 
lågt deltagarantal. HÖS konsulenter har också hög arbetsbelastning med anledning 
av införandet av nytt verksamhetssystem. Konsulentgruppen fick i uppdrag att titta 
vidare och återkomma kring vilka utbildningar som ska prioriteras april-juni. De 
föreslår att samtliga utbildningar hålls, utom ”Manuella förflyttningar”, men att 
anmälningsförfarandet blir ”först till kvarn” för att få utbildningsplatserna fyllda. 
Diskussion. Majoriteten av LGR är inte för modellen med ”först till kvarn”.  
Förslag från Hörby om ett öppet dokument i Teams, där varje kommun själv kan 
redigera vilken person som ska gå utbildningen. 
HÖS föreslår att konsulenterna gör ett förslag med datum för utbildningarna. HÖS 
tittar på det administrativa och återkommer. Efter det tas beslut. HÖS tar också 
frågan med ett öppet anmälningsformulär med sig, framåt.  
Ledningsgruppen hade inget att erinra mot förslaget.    

c) Leveransläget hjälpmedel: Kristina informerade. ”Skånes Kommuner” har, 
tillsammans med de skånska hjälpmedelscentralerna, möte med Invacare en gång i 
månaden pga att de är den leverantör som har störst leveransproblem. 

o Sängar: Beställningar har inte kunnat levereras. Invacare beräknar vara i fas 
i månadsskiftet januari/februari. Info om att HÖS också haft bekymmer med 
sängtransporterna och inte kunnat hämta i samma omfattning under 
helgerna. Nu hämtas och rekonditioneras sängar efter hand igen. 
Information om att ingen patient har blivit utan säng på ordrar som haft 
snabb prioritet.  

o Hygienstolar: Invacare har svårt att leverera mjuksitsar, bäcken, clips mm 
men ska försöka flyga hem produkterna till Sverige. Info om att HÖS, även 
när vi får in stolar i rekond, inte kan åtgärda alla eftersom det t ex inte finns 
clips eller bäcken, vilket är ett bekymmer.  

o Rollatorer Soprano, Melody och Futura: Beräknad leverans vecka 14–15.  
o Mercado har bekymmer med att leverera höga elarbetsstolar, men är i fas 

med den låga modellen.  
 

28



  Sida 3 av 5 

 
Kabelvägen 17 Utfärdare: Susanne Svensson 
291 62 Kristianstad Datum: 2023-01-30 
Fax 044-12 37 04 

Diskussion om hur vi ska tänka framåt. Sängar är ett prioriterat hjälpmedel. Vad 
kan t ex göras vid upphandlingar?  
Paul informerade om hur ett upphandlingsarbete går till. 
Dialog om att leveransproblem av sängar hänger ihop med det arbete med 
krisplaner som några kommuner ska påbörja, hur man ska agera i händelse av att 
exempelvis elen måste stängas ner hos personer som bor hemma och har 
hjälpmedel som kräver el, eller om en katastrof eller krig bryter ut. Elen stängs inte 
ner på sjukhus eller särskilda boenden, men kan stängas av i bostadsområden. 
AnneLie informerar om att MAS/MAR och chefer fått i uppdrag från sin nämnd att 
se över sådana frågor. AnneLie återkommer med mer info längre fram.  
 

Kristina meddelar att HÖS kommer att skicka vite på de leveransförseningar som 
gäller produkter på nya avtal, då ”Skånes Kommuner” menar att leverantörerna 
känt till förutsättningarna med t ex materialbrist och fortsatta bekymmer med 
frakterna, när de lämnat in anbuden. 
Kristina tar också de olika funderingarna med sig till chefsnätverksträffen.  
 

d) Transporter: HÖS önskar ställa frågan om kommunerna upplevt några problem 
kring transporterna under veckorna vid jul-, nyårs- och trettonhelgerna. LGR hade 
inget att anmärka på. 
Simrishamn vill meddela att det fungerar mycket bra nu gällande transporterna med 
stora lastbilen, efter att det tidigare varit vissa problem i samband med att 
turordningen på ”slingan” förändrades.  
 

Kristina informerade, för kännedom, att i Myloc kommer chaufförerna att ha en app 
där de scannar vad de lastar på bilen så förskrivaren kan se om det beställda 
hjälpmedlet finns med i transporten. Både HÖS egen chaufför och chauffören på 
Räddningstjänsten kommer att ha appen. 
 

Hässleholm önskar framföra till HÖS lager, att tänka på hur vagnarna lastas. En del 
burar är väldigt fullastade och det blir svårt för personalen i kommunförrådet att 
lasta ur hjälpmedlen. HÖS tar frågan med sig. Katrin ber också om att få bilder 
skickade till sig vid sådana tillfällen.   

 
 

7. Övriga frågor  
a) Myloc, verksamhetssystem: Kristina informerade. Just nu pågår tester i systemet 

och input skickas tillbaka till Myloc. En del är bra, annat behöver Myloc jobba mer 
med och tidschemat har planerats om. Projektledare Marie har mailat super-
användarna och bett dem testa, lägga ordrar etc. Fler tillfällen för superanvändarna 
kommer att erbjudas, men det viktigaste just nu är att Myloc får allt på plats. HÖS 
vill tacka Hässleholm, Osby och Simrishamn för att de skickat personal till 
acceptanstesterna. De har varit duktiga och ställt bra frågor. 

o På föregående möte fanns önskemål om ett webinar i stället för att 
superanvändarna skulle utbilda sina kollegor. HÖS återkommer i frågan. 

o Beställning av andra aktörer än kommunerna: Kristina har, tillsammans med 
systemförvaltare Stefan, träffat juristen igen. Huvudtanken är att den som 
beställer också är den som lägger ordern, dvs förtroendeförskrivningarna 
skickas inte till HÖS. Juristen ser det inte som omöjligt, men än är frågan 
inte löst. Kristina vill påminna kommunerna om att redan nu tänka på att 
rutiner behövs, eftersom arbetssättet ändras för ordrar från t ex privata 
boenden, psykiatrin och Minnesmottagningen dvs fr o m systembytet lägger 
kommunerna in samtliga dessa ordrar och skickar dem inte vidare till HÖS 
via fax, meddelandefunktion el dyl. Hur redan utlämnade hjälpmedel från 
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sjukhusens lager ska hanteras i Myloc, är inte löst. Tanken är att 
förskrivaren lägger ordern, men att kommunenen sedan godkänner den.  
Mer info kommer. 

o ASIH: Kristina önskar bolla med LGR, om arbetssätt tillsammans med 
ASIH, för de norra kommunerna. ASIH kommer nu direkt till HÖS och får 
hämta lagervaror innan kontakt med kommunerna, enligt förtroende-
förskrivningen och Dokument 2-överenskommelsen. Kommunerna behöver 
fundera på det förfaringssättet också. Kristianstads representant känner till 
rutinen, övriga inte. Hässleholm och Osby önskar veta om det hämtats 
hjälpmedel för deras räkning. Kristina kontaktar Linda Widmark och Anneli 
Flink, som ansvariga för Dokument 2, så rutinen blir enhetlig. ASIH har 
ställt frågan om de får läsbehörighet i Myloc, på samma sätt som de har i 
webSesam. Personuppgiftsbiträdesavtal finns mellan HÖS och ASIH. 
Systemförvaltare Stefan har hand om den frågan.    

o Personuppgiftsbiträdesavtal: Information för kännedom, att systemförvaltare 
Stefan kommer att kontakta alla dataskyddsombud kring olika underbiträden 
man har i kommunerna. HÖS återkommer. 

o Loggningskontroller har gjorts internt på HÖS. Kommunerna är skyldiga att 
begära ut loggar för sin personal, men det har inte gjorts tidigare. En rutin 
behöver skapas för detta. HÖS återkommer i frågan. 

o Information om att personer som inte har några hjälpmedel inte heller 
kommer att vara synliga i något register i Myloc. Nya användare läggs in 
via Skatteverket när de blir aktuella för hjälpmedel.  

o Systemgruppen (Peter Karström, Stefan Sankilampi och Heléne Hartman) 
deltar på LGR-mötena i februari och mars. 

o Tidsplan: Vi tror i dagsläget att tidsplanen håller, men om det skulle 
behövas måste ett nytt beslut tas. Avtalet med Visma går ut, men i så fall 
måste det avtalet förlängas. 

o WebSesam/Sesam stänger 27–28/2. Det går inte att använda systemen de 
här dagarna och inte heller Mylocs system. Vilka scenarios ser LGR att 
HÖS måste tillgodose? LGR menar att akuta reparationer och t ex akuta 
leveranser av sängar måste kunna utföras. HÖS återkommer med hur det 
skulle kunna lösas. 

o Transporter med stora lastbilen: Tänk på att beställa lite extra veckan innan 
systemet stänger ned. 

o Ska HÖS vara ”grindvakt”? Kristina informerade om att det idag är möjligt 
för förskrivarna att beställa sådant som inte finns i sortiment. Dels kan det 
vara så att ett hjälpmedel som inte är upphandlat är det enda som passar 
patienten (vilket inte är något konstigt) men dels kan det vid andra tillfällen 
vara så att förskrivaren använder ett gammalt artikelnummer eller har sett 
något nytt hjälpmedel på nätet som man önskar beställa. HÖS påminner om 
de problem som kan uppstå med produkter som inte ligger på avtal, t ex att 
det kan vara svårt att få tag på reservdelar, bekymmer med den tekniska 
servicen, att hjälpmedlet så småningom kan bli en hyllvärmare etc. Kristina 
ställer frågan till LGR, vilka förväntningar de har på HÖS. Dialog. LGR 
önskar att HÖS ska återkoppla vid sådana tillfällen. I det nya systemet 
kommer produkter utanför sortiment att komma upp på en lista. HÖS bollar 
då tillbaka till kommunen. 

b) Inventering sjukhuslager: Den 13/12 var det inventering av sjukhuslagren. Kristina 
visade dokumenten, för kännedom. CSK och lasarettet i Ystad ligger på ungefär 
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samma nivå som tidigare år, medan sjukhuset i Hässleholm har ökade diffar. Ett 
uppföljningsmöte hålls den 24/1. 

c) Avtal med Region Skåne: Elrullstolar är ett hjälpmedel regionen ansvarar för. Av 
olika anledningar finns dock några elrullstolar som ägs av kommunerna. Dessa 
stolar har HÖS tekniker inte kompetens att serva eller reparera. Det har funnits ett 
avtal mellan HÖS och regionen sedan några år och detta avtal är nu omförhandlat. 
Texten har förtydligats. Kristina informerade. Katrin meddelade att om ett sittskal 
är monterat på en elrullstol och båda enheterna går sönder samtidigt, så ansvarar 
HÖS tekniker för att sittskalet blir reparerat och regionens tekniker för att 
elrullstolen lagas.   

d) Portabla lyftar, laddning vid leverans: Tomelilla ställer frågan om det skulle vara 
möjligt att HÖS tekniker sätter portabla lyftar på laddning, vid leverans. Det händer 
att en patient ligger på sjukhus och att någon annan, t ex en anhörig, släpper in 
hemtransport i bostaden. Vid ett par tillfällen, när patienten inte kommit hem på en 
vecka, har lyften inte fungerat. Förste tekniker Paul hälsar, via Katrin, att lyftar ska 
vara laddade när de skickas från HÖS och att laddningen ska hålla längre än en 
vecka. HÖS ber om återkoppling om det skulle inträffa igen men ska också 
påminna lagret om laddning. 
Beslut: HÖS ansvarar endast för leveransen. Hemtransport sätter inte lyftarna på 
laddning i patientens bostad.      

e) Meningsskiljaktigheter om hjälpmedel för patient som bor på särskilt boende, men 
är folkbokförd i en annan del av Sverige: Hässleholm önskar dialog. Jenny gav en 
bakgrundsbeskrivning. Synpunkter delades. Förslag att Jenny vänder sig till Mats 
Renad på ”Skånes Kommuner”, för vägledning. 

f) Skötbord, Sjöbo önskar dialog: Malin önskar ställa fråga till övriga, om det är 
vanligt att kommunerna köper över skötbord från Region Skåne, när ungdomar 
fyller 20 år. Hässleholm har haft något enstaka fall, där patienten själv önskade ha 
skötbordet kvar. Simrishamn har som riktlinje att för vuxna patienter är det sådana 
hjälpmedel som förskrivs, t ex rullstol istället för sulky, men för dialog med patient 
och anhöriga innan överköpet görs. 

 
 

 
8. Mötet avslutades 

      Nästa möte är den 15/2, kl. 09.00-12.00, på HÖS 
      Kristina tackade samtliga och avslutade dagens möte. 

       
 

Vid protokollet,  
Susanne Svensson 
 

 
     Justeras AnneLie Bertilsson Yvonne Kant      
     Klart justerat               2023–02-01           2023–02–02 
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Sammanträdesdatum 

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsut-
skott 

2023-02-16  

 

 

 

ÖSHNAU § 1 

Informationsärende 
Änr HMN 2023/5 

Beslut 
• Lägga informationen till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Kristina Björnlund informerar om att HÖSbladen samt protokoll från  
ledningsgruppen skickas med i handlingarna till nämnden för kännedom. 
Hon förklarar även att HÖSbladet är den information som skickas ut till 
närmaste kunder. 

Beslutsunderlag 
HÖSbladet januari  

INFO-1173-v 1 0 HÖSblad jubileum 

INFO-1349-v 1 0 HÖSblad oktober november_2 

INFO-1384-v 1 0 HÖSbladet december 2022 

Informationsärende Årlig SAM 2022 klar 

Lokal samverkan 221130 

Protokoll från LGR möte 2022-11-16 

Protokoll från LGR möte 2022-12-21 

Protokoll från LGR möte 2023-01-18 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 2023-01-30 
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
Kristina Björnlund 
044134248 
kristina.bjornlund@kristianstad.se Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

  

Intern kontrollplan 2023  
Änr HMN 2021/8  

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 
• Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2023, bilaga 1. 

• Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2023, bilaga 2. 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade att 
styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den interna 
kontrollen. Detta  reglemente för internkontroll har reviderats och ersätts av 
ett nytt reglemente för internkontroll i Kristianstads kommun som fastställdes 
av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2019-12-10 § 280. Det nya 
styrdokumentet gäller fr o m 2020. 

Internkontrollarbetet för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har sedan 
år 2009 en egen internkontrollplan. 

Internkontrollgrupp 2023 består av: hjälpmedelschef,  två enhetschefer, eko-
nom och två interna kontrollanter. En av enhetscheferna tillträder sin tjänst 
den 6 mars och en av interna kontrollanter är ny fr o m detta års interna kon-
trollsarbete. Gruppen ansvarar för arbete med riskanalyser, framtagning av 
internkontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete med intern kon-
troll.  

 

 

Följande eget valda kontrollområden föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum 
Östra Skånes interna kontrollplan 2023: 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

1. Transport med HÖS stora lastbil och hemtransportbilarna: Nytt digitalt ar-
betssätt att avrapportera utfört arbete. Kontroll och löpande uppföljning 
att det nya digitala arbetssättet fungerar. 

2. Rekondavdelning på HÖS: Kontroll att hjälpmedels standarder och manua-
ler är uppdaterade. 

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån 
Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för internkontroll 
respektive år. Kontrollområden som är obligatoriska under år 2023 för samt-
liga nämnder och bolag inom Kristianstads kommun är, i skrivande stund, inte 
fastställda. Så fort kontrollområden har kommunicerats ut av Kommunstyrel-
sen, kommer de att integreras i internkontrollplan och i Hjälpmedelscentrum 
Östra Skånes arbete med internkontroll 2023. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2023-01-30 

2. Intern kontrollplan 2023, bilaga 1 

3. HÖS riskanalys intern kontroll 2023, bilaga 2 

 

 

Kristina Björnlund     Lejla Smailagic 

Hjälpmedelschef      Ekonom 

 

Beslut expedieras till 
Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp  

Respektive kommuns kommunledningskontor 
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Intern kontrollplan (IK) för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, år 2023, bilaga 1 
 

 
Kontroll av 

Kortfattad beskrivning av 
det som ska kontrolleras. 

 
Reglemente, 
policy eller 

motsvarande 
Styrdokument att förhålla sig 

till. 

 

 
Kontroll- 
moment 

Vad kontrollaktiviteten 
syftar till att säkerställa. 

 
Metod 

Hur själva kontrollen 
ska genomföras, t ex 
stickprov, enligt rutin 

osv. 

 
Frekvens 

Med vilka intervall 
granskningen ska 

utföras. 

 
Kontroll-
ansvarig 

Vem som ska utföra 
själva kontrollen. 

 
Risk 

Sammanvägd 
riskbedömning 
utifrån risk- och 
väsentlighets-

analysen. 

 
Rapportering  

Till vem och när 
uppföljning ska 

rapporteras. 

 
1. Eget kontrollområde: 
Nytt digitalt arbetssätt att 
avrapportera utfört arbete 
 
(Transport med HÖS 
stora lastbil och 
hemtransportbilar) 
 

 
Processkartor med 
tillhörande 
dokumentation/riktlinjer 
 

 
Löpande uppföljning 
att det nya 
arbetssättet fungerar  

 
- Stickprovskontroller 
på avrapporteringar i 
systemet (logg-filer) 
 
- Intervjufrågor till 
berörd personal 
(upplevelse av det 
nya digitala 
arbetssättet) 
 

 
2-3 gånger/år 

 
Interna revisorer 
 

 
Medel 

 
Till hjälpmedelschef 
hösten 2023.  
 
Till nämnden, 
december 2023. 

 
2. Eget kontrollområde: 
Kontroll att hjälpmedels 
standarder och manualer 
är uppdaterade  
 
(Rekondavdelning på 
HÖS) 
 

 
Processkartor med 
tillhörande 
dokumentation/riktlinjer 
 

 
Kontrollera om 
manualer och 
standarder är 
uppdaterade 
 
 
 

 
Stickprovskontroller  

 
1-2 gånger/år 

 
Interna revisorer  
 
 

 
Medel 

 
Till hjälpmedelschef 
hösten 2023.  
 
Till nämnden, 
december 2023. 

 
3. Kommungemensamt 
kontrollområde:  
Ej beslutat än, kommer 
att tas upp på KS i 
februari/mars månad. 
 

 
 
 

-------- 

 
 
 

-------- 

 
 
 

-------- 

 
 
 

-------- 

 
 
 

-------- 

 
 
 

-------- 

 
 
 

-------- 

 

35
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HÖS riskanalys 2023 
Riskanalysen fastställs av nämnd minst en gång per år. 

Senaste uppdatering: 2023-01-30
Antagen i nämnd:

1. Processinventering Steg 2. Riskinventering Steg 3. Prioritering av riskerna

Huvudprocess

Kortfattad beskrivning 

alternativt delprocesser
Hållbar

het

Utbild

ning

Trygg

het

Atrakti

vitet

Medar

betare

Ekono

mi Riskinventering/riskscenarier Konsekvens Sannolikhet Poäng Motivering

Befintliga riskreducerande 

åtgärder.

Vad görs idag för att 

minimera risken?

Samman-

vägd riskbe-

dömning

Förslag på ytterligare 

riskreducerande åtgärder

Övriga kommentarer

Transport (både den stora 

lastbilen och hemtransport-

bilar)

Nytt digitalt arbetssätt att 

avrapportera utfört arbete
x x x x x Ineffektivitet; Risk att mobiltäckning 

försvinner: bokningar, 

leveranser/hämtningar av hjälpmedel 

och avrapporteringar av utfört arbete 

kan påverkas negativt; Bristande 

kompetens; Bristande funktionalitet i 

Myloc-system; Kunden påverkas 

negativt pga att det digitala inte 

fungerar som det ska; Även stress-

/irritationsmoment hos personal om 

systemet inte fungerar.

Kännbar Möjlig 9 Uteblivna tjänster och 

leveranser; Stress-/ 

irritationsmoment hos 

personalen; Kunden 

missnöjd. 

Utbildning.

Funktionaliteten testas 

innan det nya digitala 

sättet sätts igång. 

Medel Uppföljning och mer 

utbildning vid behov. 

Fortlöpande dialog med 

kunderna och systemets 

leverantör.

Rekond Kontroll att hjälpmedels 

standarder och manualer är 

uppdaterade 

x x x x x Felaktiga hjälpmedel kan gå till kunder;  

Kvalitetsbrister; Svårt för nya tekniker 

att utföra sitt arbete.

Kännbar Möjlig 9 Felaktiga tjänster och 

leveranser; Stress-/ 

irritationsmoment hos 

personalen; Kunden 

missnöjd. 

Tydlig ansvarsfördelning 

för att uppdatera 

standarder och manualler. 

Medel Utblidning till personalen: 

Uppföljning och 

kontinuerlig uppdatering. 

Kommungemensamt 

kontrollområde

Ej klart än, kommer att tas 

upp/beslutas på KS i 

februari/mars månad.

Styrkort
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Steg 3. Prioritering av riskerna - Väsentlighets- och riskanalys

VÄSENTLIGHET - Konsekvenser vid fel
Konsekvenser kan vara verksamhetsmässiga, ekonomiska, juridiska, förtroendemässiga, miljö, kulturella etc.

Konsekvenserna kan drabba individer, tjänstemän, politiker eller brukare.

1 - Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen

2 - Lindrig:   uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun

3 - Kännbar: uppfattas som besvärande för intressenter och kommun

4 - Allvarlig:  är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

RISK - Sannolikhet för fel
Sannolikheten visar hur troligt det är att något inträffar. Vid bedömning ska externa och interna risker beaktas.

Exempel på externa: Omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, IT-baserade risker.

Exempel på interna: Verksamhetsrisk, redovisningsrisk, IT-baserad risk.

1 - Osannolik   Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå

2 - Mindre sannolik Risken är mycket liten att fel ska uppstå

3 - Möjlig  Det finns risk för att fel ska uppstå

4 - Sannolik  Det är mycket troligt att fel ska uppstå

VoR-Matris

VÄSENTLIGHET

(KONSEKVENS)

4 - Allvarlig 4 8 12 16

3 - Kännbar 3 6 9 12

2 - Lindrig 2 4 6 8

1 - Försumbar 1 2 3 4

1 - Osannolik 2 - Mindre 3 - Möjlig 4 - Sannolik  RISK

Sannolik (SANNOLIKHET)

De olika komponenterna multipliceras med varandra, ex lindrig konsekvens (2) 

multiplicerat med möjlig sannolikhet (3) ger siffran 6.

Värdering av resultatet:

1-3  Vi accepterar riskerna. Inget agerande krävs. 

4-8   Rutinen/processen bör hållas under uppsikt. På lång sikt bör åtgärder vidtas för att minska 

        sannolikheten och konsekvenserna av att en händelse inträffar.

        Eventuellt delar vi riskerna med annan part (ex. försäkringslösning).

9-12 Riskerna ska minimeras. Händelser och aktiviteter som ger upphov till risken identifieras och 

        minimeras. Rutinen/processen dokumenteras och bör tas med  i kommande intern kontrollplan. 

        Eventuellt behövs nya regelverk för att reducera riskerna och/eller utbildning av personalen. 

16    Direkt åtgärd krävs i syfte att minimera riskerna.
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Sammanträdesdatum 

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsut-
skott 

2023-02-16  

 

 

 

ÖSHNAU § 2 

Intern kontrollplan 2023 
Änr HMN 2023/8 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsutskott föreslår Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd att: 
• Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2023, bilaga 1. 

• Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2023, bilaga 2. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade 
att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den  
interna kontrollen. Detta reglemente för internkontroll har reviderats och 
ersätts av ett nytt reglemente för internkontroll i Kristianstads kommun 
som fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun  
2019-12-10 § 280. Det nya styrdokumentet gäller fr o m 2020. 

Internkontrollarbetet för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har  
sedan år 2009 en egen internkontrollplan. 

Internkontrollgrupp 2023 består av: hjälpmedelschef, två enhetschefer, 
ekonom och två interna kontrollanter. En av enhetscheferna tillträder sin 
tjänst den 6 mars och en av interna kontrollanter är ny fr o m detta års  
interna kontrollarbete. Gruppen ansvarar för arbete med riskanalyser, 
framtagning av internkontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete 
med intern kontroll.  

Följande eget valda kontrollområden föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum 
Östra Skånes interna kontrollplan 2023: 
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Sammanträdesdatum 

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsut-
skott 

2023-02-16   

 

 

 

1. Transport med HÖS stora lastbil och hemtransportbilarna: Nytt  
digitalt arbetssätt att avrapportera utfört arbete. Kontroll och  
löpande uppföljning att det nya digitala arbetssättet fungerar. 

2. Rekondavdelning på HÖS: Kontroll att hjälpmedels standarder och 
manualer är uppdaterade. 

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån 
Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för  
internkontroll respektive år. Kontrollområden som är obligatoriska under 
år 2023 för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstads kommun är, i 
skrivande stund, inte fastställda. Så fort kontrollområden har  
kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de att integreras i  
internkontrollplan och i Hjälpmedelscentrum Östra Skånes arbete med  
internkontroll 2023. 

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnds arbetsutskott 

• Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2023, bilaga 1. 

• Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2023, bilaga 2. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2023-01-30 

Intern kontrollplan 2023, bilaga 1 

HÖS riskanalys intern kontroll 2023, bilaga 2 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 2023-02-07 
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
Kristina Björnlund 
044 - 134248 
Kristina.bjornlund@kristianstad.se Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

 

 

 

              Bokslut 2022  
Änr HMN 2023/ 

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd 
• Godkänna föreliggande årsredovisning 2022. 

• Besluta att 2022 årsresultat fördelas enligt avtal. 

Sammanfattning 

Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 1 882 
tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på 49 tkr, transportverk-
samheten ett resultat på - 71 tkr och verksamheten för hemtransport ett re-
sultat på 729 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 377 tkr. Det 
sammanlagda resultatet är 2 966 tkr. 

Beslutsunderlag 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2023-02-07 

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2022 

Bilaga 2, Uppföljning styrkort 2022 

Bilaga 3, Avvikelser 2022 

Bilaga 4, Bokslut 2022 

Bilaga 5, Hemtransport 2022 

Bilaga 6, Uteservice 2022 

Bilaga 7, Fördelning av resultat 2022 
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Ärendet 
Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, se bilaga 2 

I samband med bokslutet har måluppföljning gjorts utifrån nämndens styr-
kort. Bedömningen och beskrivning av måluppfyllelse framgår av bilaga 2.  

Perspektiven förutom grunduppdraget är sedan år 2022:  

• Medborgare/kunder – hållbarhet, utbildning, trygghet & attraktivitet 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

Målen är satta utifrån ett långsiktigt perspektiv dvs. ska gälla och följas över 
tid.  

Måluppfyllelsen är överlag god för 2022.   

Mål som inte uppnåtts är att öka recirkulationen gällande andel (och antal) 
av utlevererade id-märkta hjälpmedel där vi önskade nå minst 61 % under 
2022 för att lyckas öka från 2021. Resultatet blev 58 % vilket inte är till-
fredsställande.  

En plan för innovationsarbete har inte påbörjats liksom arbetet med att för-
tydliga HÖS avtal och reglemente. Lagersaldodiffarna har försämrats något 
gällande differens på all inventering, däremot har målet nåtts gällande 
snabbinventeringarna.  

Mål som inte heller kunnat följas upp fullt ut är att återvinna mer samt 
minska koldioxidutsläpp.  

 

Verksamhetsmått                         2021  2022   

Kundorder                        25317  27806          

Arbetsorder                         21681  22229                           

Returer*                                        16290  16818  

(*återlämnade hjälpmedel, inkl. skrot) 

 

 

 

Övergripande 
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Den 16 september 2022 firade HÖS 20 årsjubileum där nämndsledamöter, 
ledningsgrupp, nära samarbetsparter, förvaltningsledning och HÖS medar-
betare var inbjudna till en festlig eftermiddag. Alla förskrivare fick möjlighet 
till jubileumsfika ute i kommunerna.  

Uteservice, bilaga 6 

En försiktigt ökande trend gällande arbetsorder. 

Specialanpassning av hjälpmedel 

På HÖS är specialanpassning av hjälpmedel en relativt stor verksamhet. Majo-
riteten av specialanpassningarna som utförs är skalmontering/justering av 
skal, fotplattor och armstöd. Utöver nämnda specialanpassningsområden är 
det också vanligt med nackstöd, sidostöd, bord och polstring av detaljer på 
hjälpmedel.  

2022 genomfördes 181st specialanpassningar varav 75st skalmonteringar, 
30st fotplattor, 8st armstöd. 

2021 genomfördes 172st specialanpassningar varav 67st skalmonteringar, 
20st fotplattor, 11st armstöd. 

2020 genomfördes 132st specialanpassningar varav 52st skalmonteringar, 
15st armstöd, 13st fotplattor. 

2019 genomfördes 123st specialanpassningar varav 50st skalmonteringar, 9st 
armstöd, 7st fotplattor.  

En tekniker från verkstad specialanpassning har under 2021 - 2022 genom-
fört och blivit godkänd i 5 moduler av 5 möjliga på hjälpmedelsteknikerutbild-
ningen via Karlstad universitet, totalt 15 högskolepoäng.   

Hemtransport, bilaga 5 

Hemleveranser samt hämtningar på hemadresser av hjälpmedel har åter ökat 
rejält under 2022.  

Snabba leveranser och hämtningar kan bokas för en merkostnad innan kl. 
14.00 för att levereras/hämtas nästkommande dag.  

Lager/godsmottagning 

Godsmottagningen består av både returmottagningen av begagnade hjälpme-
del samt mottagningen av nytt gods. Totalt plockade 89 646 artiklar fördelade 
på 27 806 kundorder under året. HÖS har haft en arbetsmarknadsanställning 
på plats under hela 2022.  

Upphandlingar, bilaga 2 – uppföljning Styrkort 2022 
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Hjälpmedelskonsulentverksamheten, bilaga 2 – uppföljning Styrkort 2022 

Under 2022 har hjälpmedelskonsulenterna fortsatt genomföra förskrivarut-
bildningar såsom ”Funktionsanalys sittande”, ”Sittdynor”, ”Kognition”, ”Lyftar 
och lyftselar”, ”Manuella förflyttningar”, ”Att tänka på vid utprovning av rull-
stol” samt ”Madrassutbildning” där 10st blivit inställda ff. pga. för få antal an-
mälda förskrivare. Utbildningarna har genomförts i Kristianstad.  

Fyra utbildningar är utöver detta inköpta dels från HMC (Hjälpmedelscenter i 
Sverige) dels från Posture Management 24 AB (Elisabet Rodby Bousquet).  

179st. deltagare nyttjade platserna av 230st. möjliga. 

(jfr. 2021 – 166st. deltagare nyttjade 214st. möjliga).  

Administration 

Ett digitalt arbetssätt har införts och ersatt en del av de manuella kundorder 
som faxats in tidigare gällande samarbetspartners för kommunerna såsom 
sjukhusen, ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), privata huvudmän och lik-
nande.  

HÖS gick tillsammans med hela Kristianstad kommun över till molnbaserad 
digital plattform i början av 2022 – M365 (Microsoft 365).  

Fortsatt implementering av kvalitetssystemet Canea som upphandlades under 
2021 tillsammans med Omsorgsförvaltningen och Arbete- och välfärd (Kristi-
anstad kommun).   

Kravställning och upphandling av nytt verksamhetssystem slutfördes under 
våren 2022 tillsammans med upphandlingsavdelningen (Kristianstad kom-
mun). Avtal tecknades med helt ny leverantör, Myloc AB. i juni. Implemente-
ringen påbörjades hösten 2022 och fortgår med planen att driftsätta den 3 maj 
2023.  

HÖS har och kommer fortsatt låna in projektledare från Kommunalförbundet 
Medelpunkten, motsvarar HÖS verksamhet men i nordvästra Skåne, tills im-
plementeringen är genomförd.  

Inköp 

Samtliga elva kommuner har under 2022 gjort ett totalt inköp av hjälpmedel 
på 93 714 tkr (jfr. 2021= 84 243 tkr).  

Av HÖS kommuners totala hjälpmedelsinköp (inkl. tillbehör) under 2022 av-
ser 33,9 % begagnade hjälpmedel och tillbehör (jfr. 2021= 35,4%). Se bilaga 
1a och 1b (jfr. 2021 - 2022). Bilaga 1c visar jämförelser mellan åren 2017 - 
2022.  
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Under året har inget vite fakturerats ut till leverantörerna för leveransförse-
ningar av hjälpmedel (jfr. 2021 =26 tkr, 2020 = 116 tkr). Dock kommer HÖS 
påbörja fakturering av vite på nya avtal som tecknats under sen höst 2022 och 
framåt efter dialog med Skånes kommuner som menar att nuvarande förut-
sättningar varit kända vid avtalstecknandet.  

Skrotningar av utrangerade hjälpmedel har genererat en intäkt på 322 tkr (jfr. 
2021= 163 tkr).  

Arbetsmiljö  

Skyddsronden för 2022 genomfördes i oktober månad. En hel del åtgärdades 
omedelbart, annat ligger kvar och gäller fastigheten där förvaltaren är inkopp-
lad sedan ett bra tag tillbaka.  

I slutet av 2022 lades golvbeläggningen om på verkstad special som var en del 
av ombyggnationen som kvarstår pga. arbetsmiljörisker.  

Under senare delen av året påbörjades ombyggnationen av returmottagningen 
där även det nya tvättkabinettet blev installerat.  

21st tillbud resp. 8st arbetsskador har rapporterats i Stella under 2022. Stella 
är ett informationssystem för tillbud och arbetsskador som underlättar rap-
portering av dessa för chef och medarbetare.  

En av arbetsskadorna ledde till frånvaro där personen föll pga. blixthalka ut-
anför entrén.  

Exempel på typ av tillbud/arbetsskador: 9st händelser relaterades till 
fall/halka/lyft/fallande föremål, 11st relateras till fastigheten, 2st är kopplade 
till sociala arbetsmiljön, 1st pga. dispyt med kund.   

Personal 

Antal tillsvidareanställda på HÖS var 41 personer 2022, medelåldern 47,1 år 
och den genomsnittliga sysselsättningsgraden 100 %. Ökad sjukfrånvaro un-
der 2022 med i snitt 3,6 dagar per anställd där januari, februari ff. berodde på 
pandemin och december månad pga. influensa. Under större delen av året har 
det varit 2 anställda med långvarig sjukfrånvaro.  

 

 

 

Personalomsättning 2018 - 2022 
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Hjälpmedels-

centrum 

2018 2019 2020 2021 2022 

Antal / Procent 4st / 10% 5st / 13,2% 1st / 2,4% 4st / 9,8% 12st / 30,8% 

 

Pensionsavgångar på rekonditioneringen, lagret - samt returmottagningen. Ett 
antal tekniker på uteservice, rekonditioneringen och hemtransport har slutat 
och andra tillkommit. Lagermedarbetare har slutat och andra tillkommit. En 
enhetschef har tillkommit för enhet 2 och en har slutat för enhet 1 där ny en-
hetschef tillträder i mars 2023. En systemförvaltare har slutat sin anställning 
och ny har tillkommit. En hjälpmedelskonsulent har slutat sin anställning och 
en ny har tillkommit.  

Miljö 

Fortsatt inventering och utbyte av kemikalier, gas skåpet har blivit förankrat, 
påkörningsskydd är monterat. Ett omtag på påbörjat gällande avfallshante-
ringen. Det innebär bland annat översyn av fraktioner, vilka kostnader respek-
tive intäkter som genereras och mer detaljerad återvinning. 

Här behöver HÖS även samarbeta med Funktionsstöd (Kristianstad kommun) 
vilka HÖS har avtal med gällande demontering av hjälpmedel.   

Då de flesta av HÖS bilar fortfarande drivs av diesel så betalas varje år en kli-
matväxlingsavgift på 10 % av priset för varje dieseltankning in till kommunen. 
Under 2022 betalades en avgift på 42 331 kr att jfr. med 2021 (24 452 kr).  

Avvikelser, bilaga 3 

Årsbokslut 2022, bilaga 4 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har haft en budget på 26 806 tkr för drift, 
3690 tkr för uteserviceverksamheten, 1 015 tkr för transportverksamheten och 
2 957 tkr för verksamheten för hemtransport för 2022.  

Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 1 882 
tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på 49 tkr, transportverk-
samheten ett resultat på - 71 tkr och verksamheten för hemtransport ett re-
sultat på 729 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 377 tkr. Det 
sammanlagda resultatet är 2 966 tkr. 

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av resultatet för 2022 per verk-
samhet.  

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, drift 
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Intäkter har totalt genererat ett negativt resultat - 623 tkr.  

Intäkter för ombyggnad av returmottagningen samt verkstad specialanpass-
ning har balanserats till nästa år (-805 tkr) 

Intäkter utöver budget: Försäljning av servicebil (78 tkr), hantering av pande-
milagar (23 tkr), intäkter verkstad specialanpassningar (80 tkr) 

Personalkostnaderna minskade med 1 603 tkr i jämförelse med budget.  

Minskade kostnader pga. glapp mellan tjänster som skulle tillsättas: system-
förvaltare (5 mån), hjälpmedelskonsulent (2 mån) samt enhetschef (1 mån). 
Vikarier har inte haft samma löneläge som ord. personal. En tekniker från re-
konditioneringen budgeterades om till uteservice. Lägre personalomkostna-
derna (PO) pga. lägre pålägg som under 2022 sänkts fr 40,15 % till 39,25 %.  

Ersättning för sjuklönekostnader från staten (pandemin) (23 tkr) 

Lokalhyran 23 tkr lägre än budget. Ingen hyreshöjning, ingen extra hyra av 
lokaler. 

Övriga kostnader visar ett resultat på 716 tkr.  

Kostnader som har blivit lägre än budgeterat (totalt 1 378 tkr).  

Kostnader för ombyggnad av retur och verkstad specialanpassning: 805 tkr 
som balanserats till 2023. Förskrivarutbildningar (82 tkr), Datasystem/data-
program (76 tkr), IT-hyra/licenser (43 tkr), annonser/information (35 tkr), 
porto-exp.-/telefoni (35 tkr) förbrukningsmaterial (32 tkr), kontorsmaterial 
(28 tkr), reparationer/underhåll maskiner och inventarier (41 tkr), fastighets-
kostnader inkl. brandskydd, larm- och bevakning (28 tkr), GSO lokalvård (18 
tkr), GSO fordon (29 tkr), personalutbildningar (32 tkr), arbetskläder (27 tkr), 
personalresor (20 tkr), representation, hälsa-/friskvård (21 tkr), arbetstek-
niska hjälpmedel (16 tkr), transporter (10 tkr).  

 

Kostnader som tillkommit utöver budget (-662 tkr) består av avfallshantering 
(- 351 tkr), implementering av verksamhetssystem (-153 tkr), konsulter (pro-
jektledare till verksamhetssystemet + lagerekonomi) (-41 tkr), läkemedelsver-
kets årliga avgift (-28 tkr), rekryteringsannonser (-26 tkr), inköp av inventa-
rier (-25 tkr), extra hyra för containers (-23 tkr), drift av server IT, Kristian-
stad kommun (-15 tkr). 

Finansiella kostnader blev lägre än budgeterat (163 tkr). Årets planerade in-
vesteringar realiserades under senare delen av året än som det är budgeterat 
(avskrivningar och ränta aktiveras på färre antal månader än budgeterat). E x. 
tvättkabinettet -budgeterat avskrivning från januari 2022 (avskrivningskost-
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nad = 125 tkr); inköp under november (årets avskrivningskostnad 20,8 tkr) 
dvs. 104,2 tkr lägre kostnad än budgeterat. Ytterligare 2st budgeterade inve-
steringar har inte realiserats (kontorsstolar till rekonditioneringen samt kom-
pressor).  

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, uteserviceverksamhet 

Intäkterna för verksamheten visar en ökad intäkt (224 tkr) vilka härrör från 
en något ökande trend av arbetsorder.   

Personalkostnader ökade (-205 tkr). En tekniker fördes om från rekonditio-
neringen till uteservice maj-december. Prognosen vid delårsbokslutet var en 
ökad personalkostnad med 365 tkr men pga. vab (vård av barn) samt föräldra-
ledighet november-december blev kostnaderna 160 tkr lägre än prognos. Ute-
service har även delvis haft extra stöttning från rekonditioneringen pga. intro-
duktion av medarbetare.    

Övriga kostnader blev totalt lägre (31 tkr) gentemot budget.  

Minskade kostnader (118 tkr) för IT-hyra/licenser (16 tkr), GSO fordon (6 
tkr), inventarier (8 tkr), kontorsmaterial (7 tkr), telefoni (8 tkr), transport och 
resor (6 tkr), arbetskläder (11 tkr), inredning till nya bilar som ej blev realise-
rade (30 tkr), representation (4 tkr), personalutbildningar (10 tkr), annonser, 
reklam (5 tkr), biltillbehör (3 tkr). 

Ökade kostnader (-87 tkr) för drivmedel (-60 tkr), förbrukningsmate-
rial/verktyg (-10 tkr), nyttoparkering bilar (-8 tkr), miljöavgifter bilarna (-9 
tkr).  

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, transportverksamhet 

Intäkterna visar ett överskott på 5 tkr vilket härrör från extra transporter som 
kommunerna har beställt till icke ordinarie leveransställen. 

Personalkostnaderna blev högre (-3 tkr). 

Övriga kostnader totalt högre (-82 tkr).  

Minskade kostnader för fordonsförsäkring inkl. självrisk (15 tkr), personal (re-
sor, utbildningar, hälso/friskvård) (25 tkr), förbruknings-kontorsmaterial (5 
tkr), övriga avgifter (2 tkr). 

Ökade kostnader för drivmedel (-112 tkr), underhållskostnader lastbilen (-17 
tkr) 
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Finansiella kostnader blev 10 tkr lägre än budgeterat. Inköp av lastburar ge-
nomfördes ej då det istället köptes in hyllor till befintliga lastburar och kostna-
den togs på driften. 

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, hemtransport 

Intäkterna visar ett överskott på 665 tkr vilket härrör från ökade antal leve-
ranser och hämtningar av hjälpmedel.  

Personalkostnader minskade (85 tkr). Ingen extern vikarie under kortare pe-
rioder utan ordinarie personal från driften har täckt upp. 

Övriga kostnader blev totalt 21 tkr högre.  

Minskade kostnader (44 tkr) varav kontors-/förbrukningsmaterial (13 tkr), 
IT-hyra/licenser/telefoni (6 tkr), GSO fordon (3 tkr), transporter och resor (6 
tkr), arbetskläder (9 tkr), representation (3 tkr), hälso-friskvård (2 tkr), an-
nonsering (2 tkr).  

Ökade kostnader (-65 tkr) varav drivmedel (-48 tkr), tillfälligt inhyrd personal 
(-5 tkr), miljöavgifter bilar (-9 tkr), reparation, underhåll bilar (-3 tkr).  

Finansiella kostnader blev i enlighet med budget.  

 

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, lagerekonomi 

HÖS lagerekonomi visar 2022 ett resultat på 377 tkr.  

Intäkter för skrotningar av hjälpmedel (322 tkr), försäljning av pallar (8 tkr), 
lagersvinn externa lager (21 tkr), mängdrabatter/prisuppdateringar i Sesam 
(26 tkr). 

 
Kristina Björnlund 
Hjälpmedelschef 

Beslut expedieras till 
Hjälpmedelscentrum Östra Skånes ledningsgrupp 

Respektive kommuns kommunledningskontor 

48



Bilaga 1a

Inköp Försäljning Fakturerat

Inköp/ Debet
Totalt

93 713 624

Inköp hjälpmedel 88 175 042

Inköp tillbehör
(arbetsordrar)

5 538 582

Försäljning/ Kredit Totalt
(försäljningsandel av tot.inköp %)

31 750 540

Försäljning hjälpmedel 24 522 939

Försäljning
tillbehör (HÖS)

7 227 601

Fakturerat
belopp

61 963 084
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Hjälpmedel- Inköp, försäljning, fakturerat belopp 
jan-dec ´22

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2023-01-20

49



Bilaga 1b

Inköp Försäljning Fakturerat

2021 84 242 908 29 837 113 54 405 795

2022 93 713 624 31 750 540 61 963 084
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Inköp, försäljning, fakturering  
2021-2022

35,4% 33,9%

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2023-01-20
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Bilaga 1c

7

Inköp Försäljning Fakturerat

2017 71 772 383 25 638 836 46 133 547

2018 79 774 352 26 659 650 53 114 702

2019 82 187 934 27 727 370 54 460 564

2020 82 126 747 29 400 467 52 726 280

2021 84 242 908 29 837 113 54 405 795

2022 93 713 624 31 750 540 61 963 084
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Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2023-01-20
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1 

 

Resultatmål Resultatmått Ansvarig Resultat 2022 

 

Kommentar 

Grunduppdraget 

Ledtider – minst 90 

% av beställda 

lagervaror ska vara 

levererade inom 5 

arbetsdagar 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Enhet 1 - uteservice, 
hemtransport, transport, 
rekonditionering 

Enhet 2 
lager/godsmottagning, 
hjälpmedelstekniker, 
hjälpmedelskonsulenter 

91 % av beställda lagervaror har levererats inom 5 

arbetsdagar 

(jfr. 94 %, 2021) 

 

2022 har varit ett år fyllt med 

leveransförseningar pga. materialbrist, 

fraktproblem mm. Prognosen är att det 

kommer fortgå även 2023 

Ledtider – minst 85 

% av aktiviteterna 

”reparation” och 

”anpassning efter 

utleverans” ska 

vara påbörjade 

inom 5 arbetsdagar 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

 

92 % av arbetsorder (verkstad specialanpassning, rekond, 

uteservice och hemtransport) har påbörjats inom 5 

arbetsdagar (jfr. 94 %, 2021) 

varav 

Rekond, verkstad specialanpassning 96% (jfr. 95 %, 2021) 

Uteservice, hemtransport 91 % (jfr. 94%, 2021) 

 

 

 Ledtider – minst 85 

% av aktiviteten 

”konsultation” ska 

vara påbörjad inom 

5 arbetsdagar 

Hjälpmedelschef 

Enhetschef, enhet 2 

 

Ledtid för att få en konsultation inom 5 dagar blev 93 % på 

totalt 446 konsultationer som avslutades inom året. 

(jfr. 98 %, 2021 på totalt 430 konsultationer)  

 

Under 2022 har konsulent gruppen 

varit underbemannade med en 

heltidstjänst i 7 månader först pga. 

utbildning 5 månader och därefter 2 

månader under nyrekrytering efter 

avslutad anställning 
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Ledtider – kund ska 

kunna erbjudas 

utprovningstid med 

konsulent inom 30 

dagar 

Hjälpmedelschef 

Enhetschef, enhet 2 

 

Ledtid för att bli erbjuden utprovningstid inom 30 dagar 

blev  77 % av totalt 467 erbjudna tider 

(jfr. 84 %, 2021 av totalt 431 erbjudna tider) 

Vanligaste orsakerna till att inte 

erbjuden utprovningstid inom 30 dagar 

har kunnat tillgodoses:  

- Datum önskat av förskrivare 

- Konsulent ej tillgänglig 

- Leverantör ej tillgänglig 

- Utprovning inställd efter 
önskemål från kund 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Öka recirkulation av 

begagnade ID-märkta 

hjälpmedel som ingår i 

köp- och sälj 

Andel – lika eller 

öka från föregående 

år 

Antal – lika eller 

öka utifrån 

föregående år 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

 

Av alla ID-märkta hjälpmedel som levererats från HÖS har  

58 % varit begagnade (jfr. 60 %, 2021) 

I antal är det 11 011st. (jfr. 11 093st, 2021) 

  

Nyinköpen har ökat; 7861st. 2022 mot 

7265st. 2021   

Antal returer till HÖS har totalt ökat i 

antal; 16818st. 2022. från 16290st. 

2021. 

HÖS har även utfört ett högre antal 

rekonditioneringar; 11190st. 2022 mot 

10920st. 2021.  

Under hösten 2022 har samtliga 

kommuner inventerat sina egna 

förråd/lager, en del för första gången. 

Flertalet av just dessa har varit icke id-

märkta hjälpmedel som varit mycket 

gamla och slitna.  

Totalt antal skrotade id-märkta 
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hjälpmedel; 5743st. 2022 mot 5496st. 

2021  

HÖS har även haft ett högt antal 

hjälpmedel på rekondlager under en 

längre tid under 2022 och som varit 

svårt att komma ifatt med men som 

prioriterats om kundorder inkommit 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Upphandla hållbara, 

miljövänliga hjälpmedel 

 

Medverka till att 

upphandla med 

krav på hållbarhet 

Hjälpmedelschef 

Enhetschef, enhet 1 & 2 

Via Skånes kommuner har HÖS medverkat i upphandlingar 

under 2022: 

• Rullstolar 

• Egen direktupphandling av specifik 
rullstolsmodell som saknades  

• Sittdynor 

• Vårdsängar inkl. sängryggstöd, läsbord och 
förhöjningsben 

• Formgjutna sitsar, inkl. bälte och selar 
 

• Antidecubitus madrasser 

Det är hjälpmedelskonsulenter och 

tekniker från HÖS som medverkar i 

upphandlingarna samt även enstaka 

kunder (förskrivare) 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Minska 

hjälpmedelsinköp 

utanför avtal  

 

Mäta avtalstroheten 

gällande hjälpmedel 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1& 2 

Totalt huvudhjälpmedel, tillbehör, reservdelar 

Ej upphandlat på avtal: 

• 2021 = belopp 10%, kvantitet 13,8% 

• 2020 = belopp 13%, kvantitet 15,2% 

Redovisas vid nämndsmöte nr 2, 2023 
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• 2019 = belopp 14,5%, kvantitet 14,7% 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Implementera MDR 

(EU-förordning om 

medicintekniska 

hjälpmedel gäller from 

2021) genom att aktivt 

ta gemensamma beslut 

som leder mot målet 

Synliggöra besluten 

i en handlingsplan  

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

 

 

• Konsumentprodukter har tagits bort ur 

sortimentet utifrån kravet på MDR-godkända 

produkter med några få beslutade undantag  

• De konsumentprodukter som finns kvar 

markeras tydligt i systemet för att kunderna ska 

bli uppmärksammade på samt kunna göra 

riskanalys och informera användarna om att 

patientskadeförsäkringen inte gäller om 

produkterna väljs 

• ”Fiktiva” vårdenheter i systemet rår inte 

användas till att registrera hjälpmedel på då 

spårbarheten försvinner 

• Att skrota hjälpmedel i systemet för att man inte 

hittar hjälpmedlet och därefter ”återuppväcka” 

det OM det åter hittas, ska undvikas då det inte är 

förenligt med MDR gällande spårbarheten & 

underhållskraven som behöver säkerställas 

kontinuerligt 

Införandet av nytt verksamhetssystem 

stöttar både kunder & HÖS i att kunna 

följa kravet på spårbarhet enligt 

regelverket  

Det kommer bli möjligt att även läsa 

av/scanna andra typer av märkningar 

från tillverkarna e x UDI som kommer 

öka. Fler hjälpmedel kommer att märkas 

upp utifrån kravet på spårbarheten  

HÖS medverkar och följer nationella 

nätverks rekommendationer kring 

regelverket för att kunna ta beslut om 

hantering i olika frågor. Arbetet sker 

kontinuerligt och ska vara klart år 2025 

 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Utveckla digitala 

arbetssätt 

Identifiera behov, 

utforma och 

genomföra 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

• Digitalt arbetsflöde manuella orders för 

kunderna 

• Minskat antal pappersutskrifter 

Under våren ändrades arbetssättet 

gällande kvarvarande manuella orders 

utanför systemet till ett digitalt 

arbetsflöde för våra kunder. 
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• Stärkt informationssäkerheten utifrån GDPR 

• Ett antal medarbetare påbörjat arbete med 

aktuella uppgifter direkt ur systemet, utskrivna 

uppgifter blir inaktuella 

• Påbörjat arbete med att medarbetare använder 

tiden effektivare - fler timmar/dag ute hos kund  

Utifrån nytt verksamhetssystem 

utvecklas de digitala arbetssätten för  

transporter, teknisk service, våra 

kunders samarbetspartners 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Återvinna mer, minska 

restavfall (brännbart) 

och minska blandskrot 

Mäta volymer Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Målet att minska restavfall och blandskrot har inte 

uppnåtts  

Vi ser att HÖS totala mängd av avfall har ökat dels pga. 

allmänt ökade volymer i godsmottagningen, 

rekonditioneringen och i returmottagningen som också 

genererat i ökad skrotning av hjälpmedel, dels pga. 

ombyggnationerna som pågått senaste åren  

Dels har HÖS ett avtal med Funktionsstöd (Krstd kommun) 

som demonterar hjälpmedel. Ett gemensamt arbete ska 

påbörjas för att se om/hur de kan sortera skrot på ett 

effektivare sätt ur återvinningshänseende 

Nytt avtal för avfallshanteringen från 

PreZero till Stena mitt i ett 

verksamhetsår har gjort att 

jämförelserna mellan åren har varit 

svåra att göra då leverantörerna 

dessutom redovisar mängden avfall på 

olika detaljnivå 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Minska 

koldioxidutsläpp 

Mäta antal mil* 

 

 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

* Byte av körjournalsystem från Abax till Portify 2021 - 

2022 gör att det inte går att få ut uppgifter på antal mil/bil 

för verksamhetsåren att jämföra  

Tankning antal liter: 

HÖS samarbetar med GSO (gemensam 

serviceorganisation) och nyttjar totalt 

13st. fordon  

2st. mindre lastbilar samt 10st. 

servicebilar i olika utföranden varav 1st. 
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35% av totalt antal tankade liter = HVO, resten diesel 

(jfr. 2021 = 37% av totalt antal tankade liter = HVO, resten 

diesel) 

servicebil drivs av HVO, resten av diesel 

HÖS äger 1st. större lastbil som drivs av 

HVO 

Medborgare/kunder 
Hållbarhet 

Öka förnybara bränslen 

Upphandla fordon 

med icke fossila 

bränslen 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Verksamheten har under hösten 2022 lämnat in 

kravställningar för utbyte av 4 fordon enligt plan till GSO 

(gemensam serviceorganisation) med önskemål om: 

1. Eldrift  

2. Biogas 

3. HVO 

4. Diesel 

Önskemålet är i första hand eldrift men 

vi behöver få beslut från 

fastighetsägaren att laddstolpar 

installeras innan vi kan upphandla 

elbilar, vilket vi i dagsläget inte har 

beslut o 

Medborgare/kunder 
Utbildning 

Kunderna ökar sin 

kompetens och därmed 

trygghet i det dagliga 

förskrivningsarbetet 

vilket ger medborgarna 

en bättre service 

Genomföra och 

utveckla 

förskrivarutbildnin

gar.  

Sammanställa 

kursutvärderingar 

Hjälpmedelschef 

Enhetschef, enhet 2 

19st. av 29st. planerade utbildningar genomfördes där 9st. 

ställdes in pga. för få anmälningar och 1st. pga. sjukdom 

4st. planerade, externa utbildningar genomfördes 

179st. deltagare nyttjade platserna av 230st. möjliga 

Kursutvärderingar är genomförda i kategorierna: 

helhetsintryck, utbildare och innehåll.  

Majoriteten av deltagarna har skattat högsta betyg inom 

samtliga kategorier 

Problematiken med inställda 

utbildningar pga. för få anmälningar har 

tagits i ledningsgruppen. Pga. 

resursbrist ute i kommunerna har man 

inte kunnat skicka medarbetare men 

ambitionen kvarstår att fortsatt skicka 

till samtliga utbildningar. Därav ligger 

ingen ändring i utbildningsplanen för 

2023 

Medborgare/kunder 
Trygghet  

Ett respektfullt 

Aktivt arbeta och 

implementera 

Kristianstad 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Arbetet med värdegrund är påbörjat under 2022. 

Medarbetarsamtalen är genomförda och uppföljda utifrån 

HÖS har sedan tidigare en egen 

värdegrund formulerad. Arbetet är 

påbörjat att inkludera den i Kristianstad 
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bemötande ska prägla 

varje möte 

kommuns 

värdegrund och 

bemötandeguide 

Uppföljning 

medarbetarsamtal 

och intern enkät 

områdena: 

- Kvalitet 

- Leverans 

- Arbetsmiljö 

- Produktion 

- Professionalitet 

Ingen intern enkät är genomförd 

kommuns värdegrund:  

Medborgarvärde 

Öppenhet 

Delaktighet 

Glädje 

Medborgare/kunder 
Trygghet 

Kunder/medborgare 

upplever tillit och 

trygghet i varje möte 

med 

Hjälpmedelscentrum 

Professionellt, 

informationssäkert och 

yrkeskunnigt utföra 

service och tjänster 

med korta ledtider 

 

Kundenkät vartannat 
år – mäta  

- Kundnöjdhet 

- Tillgänglighet 

- Bemötande  

Kundbesök i 

kommunerna 

Säkerställa och 

ständigt höja 

kompetensnivå  

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Kundenkät till förskrivarna genomfördes 2021 där 

resultatet är redovisat. Kundbesök/dialoger skulle 

genomföras ute i kommunerna hösten 2022. Beslut i 

ledningsgrupp att vänta med besöken och ta dem när vi 

har nya verksamhetssystemet på plats under våren.  

Arbete kring informationssäkerhet pågår för att öka 

medvetenheten och behovet av förändrade arbetssätt 

En tydligare och längre introduktionsplan är skapad för 

nya tekniker som ska säkerställa kompetens och kunskap. 

Inkluderar flera utbildare/mentorer med längre 

erfarenhet 

Fler ska kunna lite mer om olika arbetsuppgifter för att 

öka kompetensen generellt 
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Leverantörsutbildningar genomförs kontinuerligt  

Vi säkerställer i år att samtliga hjälpmedelstekniker på 

verkstad specialanpassning har 

hjälpmedelsteknikerutbildning via universitet, 15 hp.  

Övrig kompetensutveckling sker via kortare utbildningar 

för medarbetare och chefer, möjligheten att åka på 

hjälpmedelsmässa, konferenser mm. 

Inom verksamheten ”uteservice” har de geografiska 

områdena justerats för att få mer balans i fördelningen av 

antal arbeten/medarbetare i jämförelse med de olika långa 

vägsträckorna – ska även påverka ledtiderna positivt 

Medborgare/kunder 
Trygghet 

Mer samsyn och fler 

likvärdiga beslut med 

målet att HÖS-

kommunerna närmar 

sig varandra i 

arbetssätt 

Synliggöra olikheter 

för dialog och nya 

beslut 

Hjälpmedelschef 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

• Enhetligt arbetssätt för HÖS i alla kommuner 

gällande däck & slang på rullstolar 

• Beslut att ta bort griptänger ur HÖS sortiment 

utifrån rekommendation fr. Skånes kommuner 

att de ej ska vara förskrivningsbara utan vara ett 

egenansvar 

I ledningsgruppen sker en ständig 

dialog om sätten att hantera 

hjälpmedelsförsörjningen samt tankar 

om att följa de 

rekommendationer/riktlinjer som 

kommer från Skånes kommuner  

 

Medborgare/kunder 
Attraktivitet 

Ökad kvalitet för 

kunderna 

Hantera avvikelser  

 

Intern kontroll 

 

Hjälpmedelschef 

 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Resultat av 2022 års avvikelsehantering redovisas separat 

i Bokslut 2022, bilaga 3 

Resultat för intern kontroll 2022 är redovisat i 
nämndsmöte december 2022.  
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Aktivt förebygga och 

utveckla verksamheten 

Förbättringsförslag 
- sammanställning 

 

Förbättringsförslagen som getts under året har framförallt 
gällt det interna arbetet som gäller medarbetare 

 

Medborgare/kunder 
Attraktivitet 

En 

hjälpmedelsverksamhet 

i framkant som arbetar 

med innovationer 

Plan för 
innovationsarbete 

Hjälpmedelschef 

 

Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Ej påbörjad Påbörjas tidigast hösten 2023 och då är 

ett första steg att bjuda in 

omsorgsförvaltningens 

innovationsledare till HÖS 

Medarbetarmål 

Säkerställa 

kompetensförsörjning  

Rekrytera proaktivt, 

bra introduktion, 

kompetenshöjande 

insatser 

Genomtänkta 

behovsanalyser 

utifrån framtida 

behov  

Upprätta 

rollbaserade 

introduktionsplaner  

Kompetenshöjande 

insatser 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

• Vid rekryteringarna har behovsanalyser 

upprättats  

• Rollbaserad introduktionsplan har upprättats för 

teknikergrupperna inom enhet 1. Övriga enheter 

använder grunden ur samma plan för att därefter 

utforma specifik inriktning 

• Ett antal kompetenshöjande insatser sker 

kontinuerligt, se ovan styrkortsmål 

”Kunder/medborgare- trygghet” 

 

Medarbetarmål 

Attraktiv arbetsgivare 

med stolta och 

engagerade 

medarbetare  

Långsiktig 

handlingsplan 

upprättas i 

samband med 2022 

års MAE 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

 
Resultatet medarbetarenkät 2022:  
 

- Rekommendationsvilja = -31 % (ökning) 
Jfr. 2018 = -41, 2020 = -42 
 

- Ledarskapsindex = 63 % (ökning) 
jfr. 2018 = 53%, 2020 = 59%  

 

MAE (medarbetarenkät) genomfördes 

19 september- 3 oktober  

70-100% På rätt väg 

60-69% Förbättringspotential 

0-59%  Agera 
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Ett hållbart arbetssätt  

där arbetsglädje skapas. 

Sker genom ett 

hälsofrämjande, 

förebyggande och 

proaktivt arbete där 

medarbetare är 

involverade och 

delaktiga 

(medarbetarenkät):  

Rekommendationsvilja 

eNPS  

Ledarskapsindex  

Hållbart 

medarbetarengagemang 

(HME) 

- Hållbart medarbetarengagemang = 69% (ökning) 
Varav  
Ledarskap = 69% (jfr. 2018 = 60%, 2020 = 66%) 
 
Styrning = 76% (jfr. 2018 = 72%, 2020 = 70%) 
 
Motivation = 62% (jfr. 2018 = 62%, 2020 = 63%) 

 
 

 

Medarbetarmål 

Effektiva, smarta och 

förändrade arbetssätt 

som sparar tid för 

medarbetare & bidrar 

även till att HÖS blir en 

attraktiv arbetsgivare 

Utveckla processer, 

rutiner och 

arbetssätt.  

Skala av, förenkla, 

tydliggöra 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Dialog och arbete pågår kontinuerligt i verksamheten 

Under hösten 2021 - våren 2022 genom att nuvarande 

processer, rutiner gåtts igenom och formulerats inför 

kvalitetsledningssystemet Canea 

Under hösten 2022 dialoger utifrån att ett helt nytt 

verksamhetssystem implementeras med helt nya 

möjligheter kring arbetssätt mm.  

Det nya verksamhetssystemet Myloc 

driftsätts den 3 maj 2023. Då kommer 

nya arbetssätt att prövas för att senare 

kunna utvärderas 

Ekonomiska mål 
Hållbar ekonomi  
God hushållning 

Effektiva, smarta 

arbetssätt. Bland annat 

tydliga processer, 

välfungerande system 

som ger bra 

Upphandla 

verksamhetssystem 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Upphandling av verksamhetssystem genomfört våren 

2022. Avtal har tecknats med ny leverantör Myloc AB. 

Systemet är ett modernt webbaserat logistiksystem som 

ger nya möjligheter  

Implementering pågår from hösten 2022, beräknad 

driftsättning 3 maj 2023. Fokus är att arbeta mer digitalt, 

kunna följa spårbarheten på hjälpmedel, de olika 
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beslutsunderlag. Vi 

behöver använda 

kompetenser och 

resurser där de bäst 

behövs  

yrkesrollerna används på bästa vis efter resp. 

kompetenser. Krävs utbildning och stöd för att kunna 

arbeta rätt och effektivt 

Kvalitetssystemet Canea är implementerat som tydliggör 

processer och rutiner i verksamheten och som justeras 

kontinuerligt i samband med förändringar 

Ekonomiska mål 
Hållbar ekonomi 
God hushållning 

HÖS avtal 

förtydligas med 

gränsdragningar 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Arbetet är initierat men ej påbörjat Målbild 2023 – 2024 

HÖS avtal skrevs för 20 år sedan. Under 

åren har utveckling skett, behoven är 

förändrade likaså regelverken. Att 

förtydliga ramarna, de större 

gränsdragningar för HÖS uppdrag, 

underlättar de förväntningar som 

nämnd, ledning och respektive HÖS- 

kommun/kund kan ha på HÖS 

Ekonomiska mål 
Hållbar ekonomi 
God hushållning 

Utifrån b l.a. nytt 

regelverk krävs fler 

och tydligare 

strategiska och 

operativa beslut för 

att skapa enighet 

och kraft kring 

hjälpmedelsförsörjn

Nämndsordförande 

 

 Nämnden beslutar hur man tänker sig 

sammansättningen av ledamöter för 

bästa möjliga koppling mellan HÖS, 

ledningsgruppen och  kommunernas 

olika nämnder 
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ingen i Östra Skåne.   

Ekonomiska mål 
Hållbar ekonomi 
God hushållning 

Följsamhet till 

driftsbudgeten 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Se bokslut 2022 
 

Ekonomiska mål 
Hållbar ekonomi 
God hushållning 

Mäta differenser i 

lagersaldo 

 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Mätning differens på all inventering (kostnader) 
O 2022 års inventeringsdifferens blev 753 tkr  
(jfr. 2021 = 609 tkr) 
 
Mätning differens på all inventering (antal) 
O 2022 års inventeringsdifferens blev 2573st.  
(jfr. 2021 = 1927st.) 
 
Mätning differens på snabbinventeringar (kostnader) 
O 2022 års differens på snabbinventeringar blev 209 tkr 
(jfr. 2021 = 293 tkr) 
 
Mätning differens på snabbinventeringar (antal) 
O 2022 års differens på snabbinventeringar blev 688st. 
(jfr. 2021 = 836st) 

Lagersaldodiffar = alla tillrättade fel 

samt faktiska fel som är gjorda i 

verksamheten under 1 år 

Ekonomiska mål 
Hållbar ekonomi 
God hushållning 

Upprätta strategisk, 

långsiktig 

verksamhetsplan, 

kompetensförsörjni

ngs plan, 

budgetplan 

Hjälpmedelschef 
 
Enhetschefer, enhet 1 & 2 

Verksamhetsplan finns som sträcker sig övergripande flera 

år framöver  

Ej påbörjat kompetensförsörjningsplan resp. långsiktig 

budgetplan 

 

 

63



         Bilaga 3, Avvikelser 
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Tel 044-13 42 45 
Fax 044-12 37 04 

 

   

Avvikelser 

 

 

Under 2022 har det totalt inkommit 438st avvikelser, varav 212st rör HÖS tjänster, övriga 207st rör externa aktörer som till exempel leverantör 
men även kund. 19st avvikelser har inte fått någon delprocess* vid tidpunkten för sammanställningen, och därför inte är upptagna i statistiken. 
2022 hade således 20st avvikelser fler än föregående år. (totalt 418st avvikelser 2021 varav 215st rörde HÖS medan 203st var för externa 
aktörer)  

Handhavandefel av kund är en delprocess som ökar för varje år (2020 var det 26st, 2021 var antalet 47st), 2022 var antalet 59st. 
Växeltrycksmadrasser är ca 20 % av dessa. 

För de delprocesser som är mest frekventa som berör HÖS tjänster, så är det ”fel antal levererades”, som var 62st (2021 var det 43st), samt ”fel 
vid rekonditionering av hjälpmedel”, som var 56st (2021 var det 62st). Här ser man att delprocessen ”Fel antal levererades” har ökat, medan fel 
vid rekonditionering har minskat. Dessa båda delprocesser står för ca 55% av avvikelserna som berör HÖS tjänster, för 2021 stod de för ca 50%. 

Fel antal levererade artiklar beror generellt på den mänskliga faktorn. Det är spritt över de flesta artikelkategorierna, men en viss övervikt på att 
man missar att plocka korgar till rollatorer. Vad som kan var värt att nämna är att det under 2022 plockades 89 646st artiklar fördelade på 27 
806st kundorder, vilket gör att 62st avvikelser får anses vara ringa.  

Fel vid rekonditionering gäller till 65% rullstolar och rollatorer.  

Vi ser en ökning i att det blir fel vid godsmottagning, vilket ofta genererar i att två kunder får fel hjälpmedel levererade. Vi kommer därför att från 
och med 2023 införa en ny delprocess som kommer att heta” Fel vid godsmottagning.  

HÖS analyserar kontinuerligt alla avvikelser som inkommer och ger feedback till verksamheten på vad som kommer in där vi ser över rutiner, 
arbetssätt och e v kunskapsluckor.  

 

*Delprocess är samma sak som avvikelseorsak  
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         Bilaga 3, Avvikelser 

 
Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund/Inger Norlin 
291 62 Kristianstad Datum: 2023-02-07 
Tel 044-13 42 45 
Fax 044-12 37 04 

 
 
 

 
 
 
 
 
Avvikelser till HÖS 2022     

          

 tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt      

Fel leveransadress 0 0 0 0      

Klagomål av allmän karaktär 5 3 2 10      

Fel antal levererades 18 22 22 62      

Ej avregistrerat hjälpmedel 1 6 2 9      

Fel vid "Anpassning vid utleverans" 3 2 4 9      

Fel på faktura eller annat dokument 1 1 0 2      

Fel vid hämtning av hjälpmedel 0 1 0 1      

Felregistrerat på HÖS 7 8 2 17      

Fel vid rekonditionering av 
hjälpmedel 19 18 19 56      

Fel på utförd service 7 6 5 18      

Fel produkt/hjälpmedel levererades 5 9 4 18      

Försenad leverans 0 2 0 2      

Transportskada 0 1 7 8      

 66 79 67 212      
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         Bilaga 3, Avvikelser 

 
Kabelvägen 17 Utfärdare: Kristina Björnlund/Inger Norlin 
291 62 Kristianstad Datum: 2023-02-07 
Tel 044-13 42 45 
Fax 044-12 37 04 

 
 
Övriga avvikelser 

          

 tertial 1 tertial 2 tertial 3 Totalt      

Avvikelsen övergår till reparation 8 9 3 20      

Felregistrerat hos kund 1 1 1 3      

Handhavandefel av kund 21 9 29 59      

Leverantör kommer att informeras 7 16 15 38      

Rapport till HÖS konsulenter 3 3 0 6      

Reklamation levererad produkt 24 16 28 68      

Övrig avvikelse 8 2 3 13      

 72 56 79 207      

          
 

Totalt antal avvikelser per kund         

              

              

 Extern kund Sjöbo Skurup Ystad Kristianstad Simrishamn Tomelilla Bromölla Osby Hässleholm Östra Göinge Hörby Totalt 

                           

totalt tertial 1 1 11 12 16 18 11 3 9 8 35 8 6 138 

totalt tertial 2 1 8 22 9 23 4 7 7 5 36 10 3 135 

totalt tertial 3 5 8 11 24 21 10 11 4 10 27 6 9 146 

 7 27 45 49 62 25 21 20 23 98 24 18 419 

 

 

 

 

 

66



Bilaga 4

1/2

HJÄLPMEDELSCENTRUM ÖSTRA SKÅNE
ÅRSBOKSLUT 2022, tkr

DRIFTSVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 26 806 26 182 -623

Personalkostnader -17 483 -15 879 1 603

Lokalhyra -2 900 -2 877 23

Övr kostnader -6 015 -5 299 716

Finansiella kostnader -408 -245 163

S:a kostnader -26 806 -24 300 2 505

Resultat 0 1 882 1 882

UTESERVICEVERKSAMHET Budget Redovisat Diff 

Intäkter 3 690 3 914 224

Personalkostnader -2 835 -3 041 -205

Övr kostnader -851 -820 31

Finansiella kostnader -4 -4 0

S:a kostnader -3 690 -3 865 -175

Resultat 0 49 49

TRANSPORTVERKSAMHET Budget Redovisat Diff

Intäkter 1 015 1 020 5

Personalkostnader -545 -548 -3

Övr kostnader -326 -408 -82

Finansiella kostnader -144 -135 10

S:a kostnader -1 015 -1 090 -76

Resultat 0 -71 -71

HEMTRANSPORT Budget Redovisat Diff

Intäkter 2 957 3 622 665

Personalkostnader -2 371 -2 286 85

Övr kostnader -560 -581 -21

Finansiella kostnader -26 -26 0

S:a kostnader -2 957 -2 893 64

Resultat 0 729 729

SESAM, lagerekonomi

Hjälpmedelsförsäljning 62 230

Lager/varukostnad -61 853

Resultat 377

TOT RESULTAT, tkr 2 966

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2023-01-23
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Bilaga 4

2/2

INVESTERINGSKOSTNADER 2022, tkr

Budget, 

inköp

Redovisat,

inköp

Tvättkabinett (uppskjutet fr 2021) 1 250 1 216

12 st konferensbord 72 57

5 st höj- och sänkbara skrivbord, rekond 30 24

Svetsbord m tillbehör, verkstad specialanpassning 40 37

Förvaringshyllor, verkstad specialanpassning 150 165

Lyftbord, verkstad specialanpassning 23 20

Avgjutningskudde Anatomic Sit 24 26

5 st kontorsstolar, rekond 30 0

Kompressor 30 0

Burar med hyllplan 38 0

Summa investeringar 1 687 1 546

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2023-01-23
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Bilaga 5
1/1

Uppföljning verksamheten för hemtransport, 2022

Fakturerat, 2021-2022

Kommun Fakturerat 2022 Fakturerat 2021
Sjöbo 254 025,00 kr                   229 000,00 kr         

Skurup 117 575,00 kr                   141 625,00 kr         

Ystad 435 650,00 kr                   408 705,00 kr         

Kristianstad 1 002 502,50 kr                1 065 495,00 kr      

Simrishamn 462 737,50 kr                   418 875,00 kr         

Tomelilla 225 375,00 kr                   123 850,00 kr         

Bromölla 210 450,00 kr                   160 200,00 kr         

Osby 207 700,00 kr                   177 300,00 kr         

Hässleholm 449 650,00 kr                   528 830,00 kr         

Ö Göinge 109 325,00 kr                   127 575,00 kr         

Hörby 143 275,00 kr                   158 650,00 kr         

 Totalt 3 618 265,00 kr         3 540 105,00 kr

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2022

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb

Sjöbo 31 48 64 5 21 44 49 4

Skurup 21 13 32 0 16 13 26 0

Ystad 102 47 129 3 71 40 107 3

Kristianstad 176 119 273 18 141 100 242 13

Simrishamn 160 51 154 6 38 36 90 1

Tomelilla 96 35 61 2 18 15 27 1

Bromölla 41 29 56 2 26 26 55 2

Osby 40 31 55 3 40 28 60 2

Hässleholm 83 62 135 0 75 61 132 0

Ö Göinge 23 14 34 0 14 14 31 0

Hörby 24 23 36 5 17 22 32 5

 Totalt 797 472 1029 44 477 399 851 31

Hemtransport: Antal registrerade och avslutade arbetsorder, 2021

antal hemleveranser antal hämtningar varav sängar

levererade hämtade

Kommun normal snabb normal snabb normal snabb normal snabb

Sjöbo 66 17 62 2 44 15 48 2

Skurup 12 23 35 1 11 22 33 0

Ystad 93 40 109 0 59 40 91 0

Kristianstad 153 126 326 18 125 101 225 12

Simrishamn 150 44 116 1 42 35 83 1

Tomelilla 56 7 24 0 25 6 22 0

Bromölla 32 24 38 1 21 19 35 1

Osby 35 25 38 3 33 23 35 3

Hässleholm 91 77 150 2 65 75 147 2

Ö Göinge 38 15 32 0 17 14 32 0

Hörby 42 16 38 3 33 13 34 3

 Totalt 658 407 912 32 473 344 774 27

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2023-01-25
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Bilaga 6

1/3

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2023-01-23
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Bilaga 6

2/3

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2023-01-23
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Bilaga 6

3/3

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic 

Datum: 2023-01-23
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Bilaga 7
1/1

Fördelning av resultat 2022

Kommun

HÖS drift + uteservice + 

hemtransport Transport (HÖS lastbil)

Att kreditera per 

kommun

Osby 136 182,40 kr                   4 496,80 kr-                       131 685,60 kr                   

Hörby 161 454,94 kr                   5 331,31 kr-                       156 123,64 kr                   

Östra Göinge 153 574,59 kr                   5 071,09 kr-                       148 503,49 kr                   

Hässleholm 536 541,41 kr                   17 716,81 kr-                     518 824,60 kr                   

Kristianstad 889 690,11 kr                   -  kr                                889 690,11 kr                   

Bromölla 129 861,69 kr                   4 288,08 kr-                       125 573,61 kr                   

Tomelilla 140 522,75 kr                   4 640,12 kr-                       135 882,63 kr                   

Simrishamn 198 014,46 kr                   6 538,52 kr-                       191 475,94 kr                   

Ystad 323 484,50 kr                   10 681,59 kr-                     312 802,91 kr                   

Sjöbo 199 769,07 kr                   6 596,45 kr-                       193 172,62 kr                   

Skurup 167 734,60 kr                   5 538,66 kr-                       162 195,94 kr                   

Summa 3 036 830,51 kr                70 899,42 kr-                     2 965 931,09 kr                

HÖS drift=   2 258 834,78
Uteservice=       49 229,28
Hemtransport= 728 766,45
Resultat=           3 036 830,51

Kabelvägen 17

291 62 Kristianstad

Tel 044-13 42 45

Fax 044-12 37 04

Utfärdare: Lejla Smailagic

Datum: 2023-01-25
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Bokslut 2022

74



75



76



Intäkter (623 tkr lägre än budgeterat): 

• Intäkter för ombyggnad av returavdelning och verkstad specialanpassning har balanserats till nästa år (-805 tkr)

• Intäkter utöver budget: 
Försäljning av servicebil (78 tkr), hantering av pandemilager (23 tkr), intäkter verkstad specialanpassningar (80 tkr)
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Personalkostnader (1603 tkr lägre än budgeterat):

• Färre antal anställda under olika perioder där vikarier inte har samma löneläge som ord. personal.

• En tekniker från rekonditioneringen budgeterades om till uteservice.

• Lägre personalomkostnaderna (PO) pga. lägre pålägg som under 2022 sänkts från 40,15 % till 39,25 %. 

• Ett glapp mellan tjänster som skulle tillsättas: systemförvaltare (5 mån), hjälpmedelskonsulent (2 mån) samt 
enhetschef (1 mån).

 
• Ersättning för sjuklönekostnader från staten (pandemin) (23 tkr).
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Lokalhyra (23 tkr lägre än budgeterat):  
* Ingen hyreshöjning, ingen extra hyra av lokaler
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Övriga kostnader (716 tkr lägre än budgeterat):  

Kostnader som har blivit lägre än budgeterat (totalt 1 378 tkr): 

Kostnader för ombyggnad av retur och verkstad specialanpassning: 805 tkr (balanserat till nästa år), 
förskrivarutbildningar (82 tkr), datasystem/dataprogram (Canea, Sesam, SKV-folkbokföringsregister, Sithskort, cDoC, 
hjälpmedelsdatabas)= 76 tkr, IT hyra/licenser (43 tkr), annonser/info (35 tkr), porto-/exp.-/tel. avgifter (35 tkr), 
förbrukningsmaterial (32 tkr), kontorsmaterial (28 tkr), reparation- och underhåll maskiner och inventarier (41 tkr), 
fastighetskostnader inkl. brandsöversyn, larm/bevakning (28 tkr), GSO lokalvård (18 tkr), GSO fordon (29 tkr), 
personalutbildningar (32 tkr), arbetskläder (27 tkr), personalresor (20 tkr), representation, hälso-/friskvård (21 tkr), 
arbetstekniska hjälpmedel (16 tkr), transporter (10 tkr). 
 

Kostnader utöver budget (totalt –662 tkr): 

Avfallshantering (-351 tkr utöver budget), implementering av nytt verksamhetssystem (-153 tkr), konsulter (Myloc 
projektledning+ lagerekonomi)= -41 tkr, Läkemedelverkets årliga avgift (-28 tkr), annons rekryteringar (-26 tkr), inköp 
inventarier (-25 tkr), extra hyra containrar (-23 tkr), drift av server Sesam/webSesam (IT internt)= -15 tkr.
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Finansiella kostnader (163 tkr lägre än budgeterat):  

• En del investeringar realiserades under senare delen av året än det som är budgeterat e x. tvättkabinett (avskrivningar 
och ränta aktiveras på färre antal månader). 

• 2 st budgeterade inventeringar har inte realiserats (kontorsstolar rekond, kompressor). 
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Intäkter (224 tkr högre än budgeterat) 
* Avser uteservice-tjänster; fler antal utförda arbetsorder. 

Personalkostnader (-205 tkr högre än budgeterat): 
• En tekniker från rekonditioneringen budgeterades om till uteservice.

• Personalkostnader blev lägre under november-december pga. vård av barn samt föräldraledighet blev kostnaderna: 
160 tkr lägre än vid delårsbokslutsprognos (-365 tkr). 

• Uteservice har även delvis haft extra stöttning från rekonditioneringen pga. introduktion av medarbetare. 

Övriga kostnader (31 tkr lägre än budgeterat) varav

* Minskade kostnader (tot 118 tkr): 
IT hyra/licenser (16 tkr), GSO fordon (6 tkr), inventarier (8 tkr), kontorsmaterial (7 tkr), telefoni (8 tkr), transport och 
resor (6 tkr), arbetskläder (11 tkr), inredning nya bilar ej realiserats (30 tkr), representation (4 tkr), personalutbildningar 
(10 tkr), annonser, reklam, info (5 tkr), biltillbehör (3 tkr).

* Ökade kostnader (tot - 87 tkr): 
Drivmedel (-60 tkr), förbrukningsmaterial/verktyg (-10 tkr), nyttoparkering bilar (-8 tkr), miljöavgifter bilar (-9 tkr).
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Intäkter (5 tkr högre än budgeterat):  
* extra transporter till icke ordinarie leveransställen.

Personalkostnader (-3 tkr högre än budgeterat) 

Övriga kostnader (-82 tkr högre än budgeterat): 
* Minskade kostnader (47 tkr):
Fordonsförsäkring inkl. självrisk (15 tkr), personal (resor, utbildningar, hälso-/friskvård)= 25 tkr, förbruknings-
/kontorsmaterial (5 tkr), övriga avgifter: 2 tkr.

* Ökade kostnader (-129 tkr):
Drivmedel (-112 kr), underhållskostnader, lastbil (-17 tkr) 

Finansiella kostnader (10 tkr lägre än budgeterat):
Inköp av lastburar genomfördes ej då det istället köpts in hyllor till befintliga lastburar och kostnaden togs på driften.
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Intäkter (-665 tkr högre än budgeterat) 
* Avser hemtransport-tjänster; ökade antal leveranser och hämtningar. 
 
Personalkostnader (85 tkr lägre än budgeterat): 
* Lägre personalkostnader/färre antal anställda på hemtransport under vissa perioder, ingen extern vikarie utan   
   ordinarie personal från driften har täckt upp.

Övriga kostnader (-21 tkr högre än budgeterat): 

* Minskade kostnader (44 tkr):
Kontors-/förbrukningsmaterial (13 tkr), IT hyra/licenser/tel. (6 tkr), GSO fordon (3 tkr), transport och resor (6 tkr), 
arbetskläder (9 tkr), representation (3 tkr), hälso-/friskvård (2 tkr), annonser/info (2 tkr). 

* Ökade kostnader (-65 tkr):
Drivmedel (-48 kr), tillfälligt inhyrd personal (-5 tkr), miljöavgifter bilar (-9 tkr), reparation och underhåll bilar (-3 tkr).
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Intäkter ( 377 tkr): 
Intäkter för skrotningar av hjälpmedel (322 tkr), försäljning av pallar (8 tkr), lagersvinn externa lager (21 tkr)., 
mängdrabatter/prisuppdateringar i Sesam (26 tkr).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsut-
skott 

2023-02-16  

 

 

 

ÖSHNAU § 3 

Bokslut 2022 
Änr HMN 2023/9 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsutskott föreslår Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd att: 

• Godkänna föreliggande årsredovisning 2022. 

• Besluta att 2022 årsresultat fördelas enligt avtal. 

 

Sammanfattning 
Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 1 
882 tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på 49 tkr,  
transportverksamheten ett resultat på - 71 tkr och verksamheten för  
hemtransport ett resultat på 729 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett  
resultat på 377 tkr. Det sammanlagda resultatet är 2 966 tkr. 

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnds arbetsutskott 

• Godkänna föreliggande årsredovisning 2022. 

• Besluta att 2022 årsresultat fördelas enligt avtal. 

Beslutsunderlag 
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2023-02-07 

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2022 

Bilaga 2, Uppföljning styrkort 2022 

Bilaga 3, Avvikelser 2022 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds arbetsut-
skott 

2023-02-16   

 

 

 

Bilaga 4, Bokslut 2022 

Bilaga 5, Hemtransport 2022 

Bilaga 6, Uteservice 2022 

Bilaga 7, Fördelning av resultat 2022 
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