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Beslut
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Kristianstads
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Sammanträdesdatum

2018-12-10Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

OSHN$12

Informationsä renden
Änr HMN 2018/29 1.3.3

Beslut

e Informationen noteras

Sammanfattning

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd

e Protokoll HÖS ledningsgrupp september - oktober 2018

e HÖS-bladet september och oktober

11 D.otokoILfrånsamverkansmlhe20:18:09:2 6

B Presentation av Interteks revisionsresultat 2018-10-25

Utdragsbestyrkande



Kristianstads
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Sammanträdesdatum

2018-12-10Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

OSHN$13

Resultatavlntern kontro112018
Änr HMN 2018/33 1.4.1

Beslut

. Godkänna komplettering av internkontrollplan för Hjälpmedelscent
rum östra Skåne, år 2018, enligt bilaga l.

Godkänna granskningsrapport inkl. riskbedömningar över den interna
kontrollen 2018, enligt bilagor 2a och 2b.

e Ange sitt ställningstagande som standardiserad under punkt 4 i bean
kotten''Sammanfattning och-resultat av arbetetmed intern kontroll
2018,bilaga 3.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds behandling

Berit Lundström (M) föreslår att värderingen övervakad anges under
punkt 4 i blanketten "Sammanfattning och resultat av arbetet med intern
kontroll 2018, bilaga 3. Ordföranden ställer hjälpmedelscentrum östra
Skånes förslag till beslut mot Berit Lundström (M) förslag till beslut och
finner att östra skånes hjälpmedelsnämnd beslutar enligt hjälpmedelscent
rum östra Skånes förslag till beslut.

Sammanfattning
[[<11.B i;ia nstads.kom mu i!, !<Qmmun fu] ]l!!ä]slige.2 Dell 111:2:11].($=]3 8)])es] uB:dQ

att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den
interna kontrollen.

Utdragsbestyrkande }ns signatur



Kristianstads
kommun SAM MANTRADESPROTOKOLL 2 (2)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnåmnd 2018-12-10

Internkontrollarbetet för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har se-
dan år 2009 en egen internkontrollplan. Tidigare år följdes omsorgsförvalt
ningens plan för uppföljning av intern kontroll.

Hjälpmedelscentrum östra Skåne har arbetat både med sina egna valda
kon-trollområden i internkontrollplan 2018 och med de obligatoriska
kontrollområdena som är gemensamma för nämnder och bolag i Kristian
stads kommun.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd

. Godkänna komplettering av internkontrollplan för Hjälpmedelscent-
rum östra Skåne, år 2018, enligt bilaga l.
Godkänna granskningsrapport inkl. riskbedömningar över den interna
kontrollen 2018, enligt bilagor 2a och 2b.

e Ange sitt ställningstagande under punkt 4 i blanketten "Sammanfatt-
ning och resultat av arbetet med intern kontroll 2018, bilaga 3.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2018-11-08

2.

3.

4

Komplettering av internkontrollplan för Hjälpmedelscentrum Ostra
Skåneiåiq04:8, bilaga l-:=

Granskningsrapport inkl. riskbedömningar över den interna kontrollen
2018,bilagor2a och 2b.

Sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 2018,
bilaga 3.

Utdragsbestyrkande Jus! lnssignatur
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Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnåmnd 2018-12 10

OSHN$14

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet, likabehandling och samverkan
2018
Änr HMN 2018/30 1.3.3

Beslut

e Godkänna Hjälpmedelscentrum Östra Skånes årliga uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och samverkan 2018.

Sammanfattning
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne organiseras under omsorgsförvaltningen,
Kristianstad kommun. Kristianstads kommun ska årligen göra en uppfölj-
ning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och
samverkan har fungerat under året och vad som åstadkommits. Syftet med
den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på området bidra-
git till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Resultatet utgör
en del av grunden i det ständigt pågående utvecklingsarbetet i verksamhe-
ten. För år 2018 har även resultatet av medarbetarenkäten vägts in, då den
utgör en fördjupad riskbedömning/skyddsrond av den psykosociala ar-
betsmiljön.

Kristianstads kommun genomför den årliga uppföljningen av SAM, likabe-
handling och samverkan under det sista kvartalet och den ska omfatta
perioden l januari - 31 december innevarande år. Som stöd i arbetet har
checklistor utformade av Kommunledningskontorets HR-enhet lämnats ut

bch'afiVäntsi:Böäfbetiiingen'aFunaeflägeE3ka3kdiiiöm'i;äihen ror samVei(
kanssystemet på förvaltningen.-således halden årliga uppföljningen ge-

Utdragsbestyrkande justerarens signatur



Kristianstads
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Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjålpmedelsnämnd 2018-12 10

nomförts i samverkan på HÖS och samverkats i den lokala samverkans
gruppen.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes
hjålpmedelsnämnd

. Godkänna Hjälpmedelscentrum Ostra Skånes årliga uppföljning av
det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och samverkan
2018

Beslutsunderlag
Hjäipmeaeiscentrum (}iiii;äSl€åliiä$äriiiiöutlåtäiiilä 2 (Ji8:1 f:1.4

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och
samverkan för 2018, bilaga l

Redovisning av genomförda åtgärder inför årlig uppföljning av systema
tyskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2018, bilaga 2

Handlingsplan vid risker och utvecklingsområden som inte kan åtgärdas
omedelbart, bilaga 3

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2018-12-10

OSHN$15

Fastställande av budget2019
Anr HMN 2018/28 1.4.1

Beslut

e Anta budgetförslag 2019

l (1)

Sammanfattning
Totalt budgetförslag för samtliga fyra verksamheter är 28 627 tkr

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd

e Anta budgetförslag 2019

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum östra Skånes tjänsteutlåtande 2018-11-14

Budgetförslag 2019,bilaga l

Investeringsbudget 2019, bilaga 2

Jämförelse månadsavgift/kommun 2018-2019, bilaga 3

Utdragsbestyrkande justergi:Rn

?
ssignatur



Kristianstads
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Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnåmnd 2018-12-10

OSHN$16

Fastställande avstyrkort2019
Anr HMN 2018/27 1.4.1

Beslut
e Anta styrkort 2019 enligt föreliggande förslag

Sammanfattning

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne CHÖS) har upprättat ett förslag till Styr
koll-2019;

Huvudsaklig sammanfattning vad gäller styrkortet är följande

Medhoryare; Under 2019 kommer kundenkät att skickas ut för att mäta
kundnöjdhet, bemötande och tillgänglighet. Hjälpmedelskonsulenterna
kommer att öka antalet förskrivarutbildningar, både ute i kommuner-
na och på HÖS. Vidare kommer systemadministratörerna genomföra
webSesam-utbildningar i alla kommuner. När det gäller recirkulation
av utlevererade begagnade hjälpmedel, ska mätningar göras av både
andeloch antal.

Umeck/fng; Under 2019 kommer det möjliggöras att all HÖS verksam-
het lokaliseras på Kabelvägen 17 när Stöd och service, Kristianstads
kommun, lämnar lokalerna där och HÖS hyresavtal på Kabelvägen ll
går ut. Utifrån miljöhänsyn ska vi öka mängden skänkta utrangerade
hjälpmedel.

Medarbetare; Utifrån resultatet på medarbetarenkäten 2018 ska hand
lingsplan tas fram och genomföras.

Ekonomi; När det gäller mätning av korrekta lagersaldon fortsätter vi
att göramätningar-bådavad gäller'kostnadlamtantäl

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur



Kristianstads
kommun SAMMANTFÖDESPROTOKOLL 2 (2)

Sammanträdesdatum

2018-12-10Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Hja lpmedelscentru rnt Östra Skattes förslag tilrögttä Skånes
hjälpmedelsnämnd

Anta styrkort 2019 enligt föreliggande förslag

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, tjänsteutlåtande 2018-11-06

Förslag till Styrkort för år 2019, bilaga l

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

2018-12-10Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

ÖSHN$17

Lokalöversyn, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Änr HMN 2018/31 1.3.2

Beslut

+ C4 Teknik ges i uppdrag att teckna hyresavtal med Estrids Fastigheter
avseende lokal på fastigheten Taket 1, Kabelvägen 17, när hyresavtalet
med LiRforum AB, Kabelvägen 11, går ut 2019-07-31.

e

Ju signatur

Godkänna kostnader i samband med ombyggnad på Kabelvägen 17 i
enlighet med beskrivning av etapp l.

Sammanfattning
Sedan 2014 har Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) verksamhet på två
adresser, Kabelvägen ll och Kabelvägen 17. östra Skånes hjälpmedels-
nämnd har i styrkort 2016, 2017 och 2018 gett HÖS i uppdrag att utreda
HÖS lokaler i syfte att lokalisera all verksamhet på samma ställe. Under
2018 har lokalöversynen intensifierats då beslut är fattat att Stöd och
Sei#ice;Kfistiangtädikoifiitiiiii;l(ömihei iiiidei; 2 0 .1 9 ättlä:itiiiätihaHökalöf
på Kabelvägen 17 och att HÖS kan ta över dessa lokaler. Idag betalar HÖS
446 tkr/år i hyra för Kabelvägen 1 1. Hyran för Stöd och Service yta på
Kabelvägen 17 är i dagsläget 135 tkr/år. Efter åtgärderna för nödvändig
ombyggnad för HOS verksamhet på Kabelvägen 17 kommer ett hyrespåslag
på ca 300 tkr/år (10-årsavtal). Sammantaget blir således kostnaderna för
HÖS lika stora som idag.

Stöd och service kommer att lämna sina lokaler på Kabelvägen 17 i må-
nadsskiftet februari/mars 2019. Fastighetsägaren har aviserat att det
behövstaq;månader-för-onibyggnadeirvilketinnebärattall HÖSverksam
het kommet. attlokaliseEas. på KabelvägenlZnäi. hyresavtalet=iörKabelvrä:
gert !:L !Öser ut 2019-07-31.

Utdragsbestyrkande



Kristianstads
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Sammanträdesdatum

2018-12-10Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

OSnNU !7

Lokalöversyn, Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Anr HMN 2018/31 1.3.2

Beslut

B C4 Teknik ges i uppdrag att teckna hyresavtal med Estrids Fastigheter
avseende lokal på fastigheten Taket 1, Kabelvägen 17, när hyresavtalet
med Liftforum AB, Kabelvägen 11, går ut 2019-07-31.

e Godkänna kostnader i samband med ombyggnad på Kabelvägen 17 i
enlighet med beskrivning av etapp l.

Sammanfattning

Sedan 2014 har Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) verksamhet på två
adresser, Kabelvägen ll och Kabelvägen 17. östra Skånes hjälpmedels-
nämnd har i styrkort 2016, 2017 och 2018 gett HOS i uppdrag att utreda
HOS lokaler i syf:te att lokalisera all verksamhet på samma ställe. Under
2018 har lokalöversynen intensiHlerats då beslut är fattat atl Stöd och
Service, Kristianstads kommun, kommer under 2019 att lämna sina lokaler
på Kabelvägen 17 och att HÖS kan ta över dessa lokaler. Idag betalar HÖS
446 tkr/år i hyra för Kabelvägen 11. Hyran för Stöd och Service yta på
Kabelvägen 17 är i dagsläget 135 tkr/år. Efter åtgärderna för nödvändig
ombyggnad för HOS verksamhet på Kabelvägen 17 kommer ett hyrespåslag
på ca 300 tkr/år (10-årsavtal). Sammantaget blir således kostnaderna för
HOS lika stora som idag

Stöd och service kommer att lämna sina lokaler på Kabelvägen 17 i må-
nadsskiftet februari/mars 2019:Fastighetsägaren har aviserat atl det
behövs ca 4 månader för ombyggnaden vilket innebär att all HÖS verksam
het kommer att lokaliseras på Kabelvägen17 när hyresavtalet för Kabelvä-
gen lllöper ut2019-07-31.

Utdragsbestyrkandg Justelarens signatur



Kristianstads
kommun SAM MANTRADESPROTOKOLL 2 (2)

Sammanträdesdatum

2018-12-10Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes
hJälpmedelsnämnd

C4 Teknik ges i uppdrag att teckna hyresavtal med Estrids Fastigheter
avseende lokal på fastigheten Taket 1, Kabelvägen 17, när hyresavtalet
med Lif:EForum AB, Kabelvägen 11, går ut 2019-07-31.
Godkänna kostnader i samband med ombyggnad på Kabelvägen 17 i
enlighet med beskrivning av etapp l.

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne, tjänsteutlåtande 2018-11-05

Översikt över etapperna, bilaga l

Lokalplanering - Fastighetsägarens åtgärder vid ombyggnad, bilaga 2

FastighötsägäRiKjiniöiöiäligggind nös;ulagf3

Riskbedömning övergripande inför lokalisering i samma lokaler Kabelvä
gen 17,bilaga4

Utdragsbestyrkande


