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Sammanträdesdatum

1 (1)

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-03-04

Plats och tid Hjälpmedelscentrum, Kabelvägen 17 13:30 – 14:40

Beslutande Emelie Nyberg (M) Kristina Lindbåge (S) Jimmy Ekborg (C)
Berit Lind (S) Maria Linde Strömberg (M) Per-Erik Johansson (M)
Berit Lundström (M) Margaretha Lindquist (KD)
               
               
               
               

Ersättare Berit Olsson (S) Lilian Borén (S) Lena Blennow-Andersson (M)
Ingela Kristensson (KD)           
               
               

Övriga närvarande Kristina Björnlund
Hjälpmedelschef

Leila Smailagic
Ekonom

Emelie Josephsson
Nämndsekreterare

               
               

Utses att justera Margaretha Lindquist 
(KD)

     

Justeringens
tid och plats  

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Emelie Josephsson

1-5

Ordförande ...............................................................................................................................
Emelie Nyberg           

Justerare ...............................................................................................................................

Margaretha Lindquist (KD)      

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Östra Skånes hjälpmedelsnämnd Sammanträdesdatum 2020-03-04

Datum då
anslaget sätts upp

 2020-03-26 Datum då 
anslaget tas ned

 2020-04-17

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ÖSHN § 1

Fastställande av dagordning  

Fastställande av dagordning
 Dagordningen fastställs.

Val av justerare
 Margareta Lindquist väljs till justerare för dagens protokoll.
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ÖSHN § 2

Informationsärenden
Änr HMN 2020/4 1.3.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
 Protokoll från HÖS ledningsgruppsmöten 2019-11-06, 2019-12-04, 

2020-01-15      

 HÖS-bladet december 2019, januari 2020

 Protokoll från samverkansmöte 2019-10-17
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ÖSHN § 3

Bokslut 2019
Änr HMN 2019/39 1.4.1

Beslut
 Godkänna föreliggande årsredovisning 2019

 Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning
Hjälpmededelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade ett resultat på 
-96 tkr, serviceverksamheten redovisade ett resultat på 128 tkr, transport-
verksamheten ett resultat på 138 tkr och verksamheten för hemtransport 
ett resultat på -10 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på 287 
tkr. Det sammanlagda resultatet är 446 tkr.

Under 2019 gjordes en ombyggnad på HÖS (Kabelvägen 17) så att all 
verksamhet kan rymmas i samma byggnad. Verksamheten flyttades 
successivt och i juli lämnades lokalerna på Kabelvägen 11.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd
 Godkänna föreliggande årsredovisning 2019
 Besluta att 2019 årsresultat fördelas enligt avtal
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Beslutsunderlag
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2019-01-27

Statistik inköp-försäljning, bilaga 1 a-c

Uppföljning av Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort, bilaga 2

Måluppfyllelse i Styrkorts perspektiv, bilaga 3

Årsbokslut, bilaga 4

Uppföljning verksamheten för hemtransport, bilaga 5

Fördelning av resultat 2019, bilaga 6
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ÖSHN § 4

Plan för intern kontroll 2020
Änr HMN 2020/1 1.4.1

Beslut
 Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Sammanfattning
Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) besluta-
de att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av 
den interna kontrollen.

Arbete med intern kontroll för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) 
har sedan år 2009 en egen intern kontrollplan. Tidigare år följdes om-
sorgsförvaltningens plan för uppföljning av intern kontroll.

Arbetssättet att jobba med intern kontroll, som fastställdes inom Kristian-
stads kommun 2015, började implementeras i HÖS verksamhet under 
2016. Arbetet med intern kontroll är integrerades i HÖS ledningssystem-
arbete och i planen för intern revision av ledningssystemet. Intern kon-
trollgrupp 2020 kommer att bestå av: hjälpmedelschef, enhetschef, två 
arbetsledare och ekonom. Gruppen är huvudansvarig för arbete med 
riskanalyser, framtagning av intern kontrollplan samt uppföljning och 
resultat av arbete med intern kontroll. Inom verksamheten har intern 
oberoende kontrollant utsetts och har i uppdrag att utföra intern kontroll. 
För detaljplanering och genomförande av intern kontroll per respektive 
kontrollområde utser den interna kontrollgruppen ansvariga som i sin tur, 
i sina kontrollgrupper, väljer personal från verksamheten.
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Följande eget valda kontrollområden (som ingår i intern revisionsplan 
2020) föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum Östra Skånes interna kontroll-
plan 2020:

- Huvudprocess- Retur
- Huvudprocess- Kundorder
- Produktimplementerings process
- Process förbättringsrapport
- Risk- tillbud- skadeanmälningsprocess

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även uti-
från Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för 
intern kontroll respektive år.

Under år 2020 är det endast ett kontrollområde som är obligatorisk för 
samtliga nämnder och bolag inom Kristianstad kommun. Kontrollområ-
det är, i skrivande stund, fastställt men inte underlag/kontrollfrågor som 
ska användas som stöd vid framtagande av nämndsvisa IK-planer. Så fort 
kontrollfrågor har kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de 
att integreras i intern kontrollplan och i HÖS arbete med intern kontroll 
2020.

Obligatoriskt kontrollområde 2020 är

- HR- område: Personal/kompetensförsörjning och rekrytering

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

 Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2020, enligt bilaga 1

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2020-01-23

2. Intern kontrollplan 2020, bilaga 1
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ÖSHN § 5

Upphandling och inköp av hjälpmedel
Änr HMN 2020/9 8.3.2

Beslut
 Lägga informationen till handlingarna

 Ge Hjälpmedelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjliga ruti-
ner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kommunförbundets 
hjälpmedels- upphandlingar

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds behandling 
Ordförande föreslår att notera att ny information gäller för följande stycke: 
”Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär 
lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad 
stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta nyvun-
na avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i fallet”.

Den nya information som tillkommit är följande: ”Kfsk har beslutat att gå 
igång med upphandlingen fristående stationär lyft, ärendet är för den 
upphandlingen  löst”.

Sammanfattning
Kommunförbundet Skåne (kfsk) har i slutet av januari 2020 gått ut och 
informerat om att upphandlingen gällande tak- och väggmonterad statio-
när lyft är överprövad i Förvaltningsrätten av leverantör som har syn-
punkter på utvärderingen. 

Kfsk har samtidigt tagit ställning till att inte att förlänga nuvarande avtal 
(med samma leverantör) under överprövningstiden utan hänvisar till 
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direktupphandlingar vid nya projekteringar av tak- och väggmonterad 
stationär lyft. Avtalet avslutas 29 februari 2020. 

Samma leverantör har vunnit upphandlingen gällande fristående stationär 
lyft, som haft ungefär samma utvärdering som tak- och väggmonterad 
stationär lyft. Kfsk har tagit ställning till att inte gå igång med detta 
nyvunna avtal då både leverantör och kfsk kopplat in advokatfirma i 
fallet. 

Vi har blivit uppmanade av kfsk att se över vad vi behöver för reservde-
lar under överprövningstiden och lägga upp ett ev lager efter behov, kfsk 
tror inte överprövningen är klar förrän efter sommaren. 

Vi har därefter i ledningsgruppen tagit beslut om att vi projekterar hem-
ma hos patienten via Stefan Öster, C4 Hjälpmedelsteknik, som vi redan 
har avtal med. Anledningen är att vi då enbart behöver ha en person på 
plats och inte kalla in samtliga aktuella företag till samma hem i olika 
omgångar. Efter projekteringen ska underlaget lämnas till HÖS som 
vidarebefordrar till de tre leverantörerna (som medverkat i upphandling-
en), som i sin tur skickar sina anbud till HÖS. 

Taklyftsärenden som beställs under tiden överprövningen pågår kommer 
att bli lite dyrare och också ta lite längre tid än i vanliga fall. 

Vi har sedan haft en diskussion hos oss på HÖS. Vi har ställt frågan till 
kfsk om de kan vara behjälpliga med direktupphandling under denna 
period men vi får i nuläget inget gehör. 

HÖS uppdrag enligt avtal med 11 kommuner innebär idag inget upp-
handlingsmandat avseende hjälpmedel utan varje kommun har ett sam-
verkansavtal med kfsk. Se bilaga 1. 

Vi på HÖS bedömer dock att vi har kompetensen på plats att tillfälligt 
köpa upp via direktköp enligt Kristianstad kommuns riktlinjer under 
denna överprövningstid. Volymerna bedöms inte vara särskilt stora. Se 
bilaga 2 (totalt samtliga kommuner)  

HÖS faller under Kristianstad kommuns inköps-/upphandlingspolicy 
vilket innebär att inköp under 47300:- klassas som ett direktköp och 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 2020-03-04

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

behöver inte upphandlas. Över det prisbasbeloppet, klassas det som en 
direktupphandling upp till värdet 615312:-/år. 

Vår konsulent, ansvarig för produktområdet, bedömer att 1 taklyft inkl. 
samtliga delar kostar c a 30000:-. 

Bifogar här även en länk till det samverkansavtal som Kommunförbundet 
Skåne har med kommunerna avseende samverkansorganisationen för 
hjälpmedel. 

https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/sam-
verkansorganisation/

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd

 Lägga informationen till handlingarna
 Ge Hjälpmedelscentrum Östra Skåne i uppdrag att se över möjli-

ga rutiner för upphandling vid tvist eller överprövning av Kom-
munförbundets hjälpmedels- upphandlingar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-25

Upphandling och inköp HÖS avtal med 11 kommuner

Inköpskvantitet 2016-2020

https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/samverkansorganisation/
https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/vard-och-omsorg/hjalpmedel/samverkansorganisation/
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