
 

Protokoll 1 (4) 
Hjälpmedelsnämnden  
 

 

Sekretariatet   
Sekreterare  Diarienummer 

Minna Lindroos del Amo  LK/180002 

 

  

Datum och tid Fredagen den 9 mars 2018 kl. 09.00 – 12.00 

Plats Sammanträdesrum Rigel, Landstingshuset 

Beslutande Britt-Marie Wall (S), Landstinget i Värmland                               Ordförande 

Ulla Carlberg (C), Landstinget i Värmland 

Ulla Olsson (L), Landstinget i Värmland 

Helene Agdén (SIV), Säffle kommun 

Eric Henriksson (S), Munkfors kommun 

Elvy Hansson (S), Grums kommun 

Anna-Greta Johansson (S), Hagfors kommun 

Kenneth Johanesson (S), Arvika kommun 

Birgitta Hagström (C), Storfors kommun 

Gert Dahlberg (S), Sunne kommun 

Lillemor Magnusson (S), Forshaga kommun 

Åke Gustavsson (S), Torsby kommun 

Lena Palmehn (M), Karlstad kommun 

Bo Andersson (S), Kristinehamn kommun 

Eva Frykenberger (C), Kil kommun 

Kerstin Andersson (KD), Årjäng kommun 

 

Ersättare Siri Johansson (M), Grums kommun 

I tjänsten Roger Almén verksamhetschef 

Annica Lidén, biträdande administrativ chef 

Minna Lindroos del Amo, nämndsekreterare                               Sekreterare 

Pia Adenmark, utvecklingsledare Karlstad kommun § 1 

Agneta Gustavsson, planeringschef § 2 

 

Justering Anna-Greta Johansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet  

 

   

Information 

§ 1   

Information om införande av välfärdsteknik inom vård och omsorg i 
Karlstads kommun 

Utvecklingsledare, Pia Adenmark berättar om projektet Support quality of 

Life, SOL om tjänsteutveckling och välfärdsteknik. 

Norge och Sverige samverkar i ett EU- projekt för att genom varandras 

olikheter och likheter bidra till en innovativ utveckling inom vård och 

omsorg. Projektet är en gränsöverskridande satsning på hälsa, 

välfärdsteknik, leverantör, utveckling och tjänsteinnovation. Målet är att 

brukaren ska bli mer självständig och trygg i sitt boende och i sin vardag 
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med hjälp av välfärdsteknik och tjänsteutveckling. Projektet ska arbeta med 

att sprida erfarenheter av välfärdsteknik parallellt med att utveckla nya 

arbetsprocesser. 

 

Föredragningar inför beslutsärenden 

§ 2   

Landstingets planeringsprocess 

Planeringschef, Agneta Gustavsson föredrar om Landstingets 

budgetprocess inför beslut om budget. 

På grund av kommande regionbildning blir beslut kring budgeten på 

nämndnivå istället för hälso- och sjukvårdsnivå. En regionplan tas fram där 

tidigare målbild revideras för att passa regionen och inte enbart den 

verksamhet som tidigare legat hos landstinget. Effektmålen, Kvalité- och 

resultatmålen utgår från nämnderna och kan inte sättas förens nämndernas 

uppdrag är klara.   

 
§ 3   LK/180308 

Förslag till internkontrollplan 2018 för hjälpmedelsnämnden 

Biträdande administrativ chef, Annica Lidén föredrog i rubricerat ärende.  

Under 2017 tog hjälpmedelsnämnden fram en internkontrollplan, för att 

denna ska kunna följas upp behövs en grund för den interna kontrollen tas 

fram. Annica presenterade förslag till organisation och uppföljning av plan 

för intern kontroll. 

 
§ 4   LK/180412 

Årsredovisning för hjälpmedelsnämnden 2017 

Roger Almén och Annica Lidén presenterar hjälpmedelsnämndens arbete 

under mandatperioden 2014 - 2018. Nämnden har ett tydligare och mer 

avgränsat arbetsområde. Under mandatperioden har en inkontinenskonsulent 

tillsatts och rutin för över och underskott tagits fram. 

Verksamhetschef Roger Almén presenterar förslag till årsredovisning enligt 

bilaga.  

 
§ 5   LK/180504 

Förslag till verksamhetsplan inklusive budget 2019 

Verksamhetschef, Roger Almén föredrog rubricerat ärende.  

 
§ 6  

Dialog om verksamhetsplan 2019 

Hjälpmedelsnämnden förde dialog om förslag till verksamhetsplan 2019. 

Nämnden skickar med till det kommande Värmlandsrådet i Region 

Värmland att mätning av nämndens måluppfyllelse och likvärdighet skulle 

kunna diskuteras i rådet. I rådet kommer representanter från Värmlands alla 

kommuner sitta.  
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Beslutsärenden 

§ 7  

Föredragningslista 

Godkände upprättad föredragningslista med nedanstående ändring; 

 

Beslutsärende om Verksamhetsplan inklusive budget för 

Hjälpmedelsnämnden 2019 tillkom, under § 11. 

 
§ 8 LK/180308 

Internkontrollplan för hjälpmedelsnämnden 2018 

Landstingsstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndernas sätt att bedriva 

intern kontroll och i enlighet med upprättad kontrollplan har nu plan för 

intern kontroll tagits fram för hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Planen 

för hjälpmedelsnämnden omfattar beskrivning av ansvar, syfte med intern 

kontroll och uppföljning. 

 

Hjälpmedelsnämnden beslutade 

att anta organisation och uppföljning av plan för intern kontroll. 

  
§ 9 LK/180412                                                                                 

Årsredovisning för Hjälpmedelsnämnden 2017 

Förslag till årsredovisning för 2017 har upprättats enligt bilaga. 

Hjälpmedelsnämndens redovisning ingår som en del i landstingsstyrelsens 

årsredovisning, som ska godkännas av landstingsfullmäktige. 

 

Hjälpmedelsnämnden beslutade 

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2017, 

att överlämna nämndens redovisning till landstingsstyrelsen 

 
§ 10 LK/180413                                           

Reglering av överskott för Hjälpmedelsnämnden 2017 

Hjälpmedelsnämndens resultat för 2017 blev ett överskott på 358tkr.  

Enligt det reviderade samverkansavtalet som gäller från 1 januari 2017 

uppgår landstingets andel till 50% och kommunernas till 50%. 

Kommunernas andel i överskottet är 179tkr. Fördelningen mellan 

kommunerna baseras på andelen 80 år och äldre. 

Enligt avtalet ska uppkomna över- och underskott regleras efter aktuell 

fördelningsnyckel. 

 

Hjälpmedelsnämnden beslutade 

att föreslå att kommunernas del av överskottet 2017 utbetalas till respektive 

kommun enligt aktuell fördelningsnyckel 

Utdrag  

Verksamhetschef 

Roger Almén för 

verkställighet och 

biträdande 

administrativ chef 

Annica Lidén för 

kännedom 

Utdrag 

Värmlands alla 

kommuner för 

verkställighet och 

landstingsstyrelsen 

 

Utdrag 

Verksamhetschef 

Roger Almén för 

verkställighet och 

Värmlands alla 

kommuner för 

kännedom  
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§ 11 LK/180504 

Verksamhetsplan inklusive budget för Hjälpmedelsnämnden 2019 

Hjälpmedelsnämnden i Värmland ingår i Landstinget i Värmland (LiV). 

Det åligger landstinget att fastställa budgeten för Hjälpmedelsnämnden, då 

denna ingår i landstingets organisation. 

Ur avtalet:  

”Landstinget i Värmland skall fastställa budgeten för den gemensamma 

nämnden efter samråd med länets alla kommuner. Förslag till budget bör 

tillställas kommunerna senast under april månad varje år. Samråd skall 

därefter ske mellan styrelserna (kan delegeras till arbetsutskott) under maj 

månad.” 

Hjälpmedelsnämndens budget för 2018 är 6700 tkr fördelad på 50 % för 

landstinget och 50 % för kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna 

görs enligt avtalet utifrån antalet innevånare 80 år och äldre.  

 

Hjälpmedelsnämnden beslutade 

att föreslå en uppräkning av kostnaderna för Hjälpmedelsnämnden inför år 

2019 enligt landstingets uppräkning för 2019, 

att tillställa länets kommuner förslaget till verksamhetsplan och budget för 

2019 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Minna Lindroos del Amo 

 

Justerat den 15 mars 2018 

 

 

Britt-Marie Wall  Anna-Greta Johansson 

Justering av ovanstående protokoll har kungjorts på landstingets 

anslagstavla den 23 mars 2018 

I tjänsten: .....................................................................................................  

Utdrag 

Värmlands alla 

kommuner kännedom 

 


