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Kommunrevisionen

Till Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmriktige, för kärrnedom

Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 20L8

Kommunens revisorer ska enligt l2kap KLl bedöma om resultatet i årsredovisningen är
ftrenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorema ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppffller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella
mål och verksamhetsmål som har betydelse ftir god ekonomisk hushållning.
Revisorema ska bedöma om resultatet i arsredovisningen rir ftrenligt med de av full.
mäktige beslutade målen för den ekonomiska fürvaltningen.

Finønsiellø mål

Kommunens övergripande finansiella mål är aftha en ekonomi i balans. För att ha
beredskap att möta konjunkturförändringar och ändrade fürutsättningar, skall
kommunens ekonomiska resultat årligen motsvara minst 0,5 yo av totala skatteintäkter
och skattebidrag.

Vi revisorer bedömer att Köpings kommun 2018-12-31 lever upp till kommunallagens
krav på en ekonomi i balans att resultatet är ftrenligt med det finansiella mål om god
ekonomisk hushållning som füljs upp i årsredovisningen.

Verksumhetsmål

Av de totalt nio verksamhetsmålen har inga mål bedömts uppnådda, fem av målen
delvis uppnådda och fyra av målen anses ej uppnådda. Utfallet är en liten försämring
mot föregående år. Kommunens samlade måluppfullelse är inte tillräcklig detta år für att
kunna göra bedömningen att de uppnar god ekonomisk hushållning. Det finns således

en fortsatt ftirbättringspotential i måluppffllelse av de verksamhetsmässiga målen.

Vi bedömer därfür, i likhet med kommunen själva, att resultatet i årsredovisningen
endast delvis är ftrenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen ftir god
ekonomisk hushållning.

1 Kommunallag (1991:900)
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Vi revisorer bedömer att Köpings kommun 2018-12-31 endast delvis lever upp till
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning relaterat till de
verksamhetsmässiga målen som foljs upp i årsredovisningen.

För övriga synpunkter hänvisar vi till bifogad rapport.

Kommunrevisionen överlåimnar rapporten till Kommunstyrelsen für beaktande och
önskar svar senast den 31 maj 2019 på vilka åtgärder styrelsen har för avsikt att vidta
med anledning av granskningen och de rekommendationer som lämnas i rapporten.

För kommunrevisionen i kommun

1 revlslonen
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Motion om lokala ordningsföreskrifter avseende tiggeri

Under senare år har tiggeriverksamhet florekommit och forekommer i Köpings kommun.
Rapporter från Rikspolisstyrelsen och Europol visar på att stora delar av tiggeriverksamheten
är organiserad och att utsatta människor utnyttjas av kriminella ligor.
Den fria rörligheten har underlättat for kriminella ligor att bedriva sin verksamhet på
många platser i Sverige.

Passivt tiggeri kan dessutom medfora ordningsstörningar, menar vi i Sverigedemokraterna.
"Passivt tiggeri" är här menat att likställa med passiv pengainsamling med eller utøn kärl for
uppsamlande (bössa, mössa, kopp etc.).

Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till atttrygga ordningen och säkerheten på offentliga
platser och vissa andra områden. Med offentlig plats avses bl.a. gator, vàgar, torg, parker och
andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits lor siu
ändamåI.

Zo l4

Penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan foreteelse som fär regleras genom lokala
ordningsforeskrifter. (Högsta Förvaltningsdomstolens dom nr 2149-2018, meddelad den 17

december 2018).

Vid prövningen om en loreskrift har ett sådant syfte att den utgör en ordningsforeskrift, krävs
inte att kommunen visar att en störning av viss omfattning har florekommit. Företeelsen kan
ändå regleras om kommunen anser att behov foreligger. En kommun, även Köpings kommun,
är oforhindrad att i forebyggande syfte besluta olika ordningsforeskrifter avseende sådant som
typiskt sett kan innebära störningar, t.ex. lastning av varor, schaktning och grävning,
högtalarutsändningar, fyrverkeriavfyrning, fortäring av alkohol osv. Samma rätt att utfärda
foreskrifter bör även gälla passivt tiggeri.

Bestämmelserna måste avse ett, i varje fall, begränsat geografiskt område och kan inte avse

ett större tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet.

Passivt tiggeri uppfattas, och kan också upplevas som en ordningsstörning och skall därfor
fordudas på vissa angivna platser inom Köpings kommun. De närmare angivna platserna ddr
tiggeri skall fordudas bör utredas närmare av kommunens tjänstemän i samråd med
kommunstyrelsen innan forslaget foreläggs kommunfullmäktige i Köpings kommun.



På andra platser i Sverige har betydande ordningsstömingar uppstått vid framlorande av

gatumusik och insamling av pengar i anslutning till dessa tillställningar. Det framstår därfor
som omotiveral alt tillstånd, som krävs i vissa andra fall, enligt 12$ allmänna
ordningsforeskrifter for Köpings kommun, inte krävs fiir insamling av pengar då detta sker i
samband med framlorande av gatumusik. Tiggeri och musik i form av uppträde eller
högtalarmusik kan uppfattas som ännu mer ordningsstörande än enbart passivt tiggeri.
Bestämmelserna avseende insamling av pengar i ordningsforeskrifterna ftir Köpings kommun
bör ses över och en ny paragraf 12 b bör inforas som på vissa angivna platser forduder
passivt tiggeri. Därutöver bör insamling av pengar i samband med gatumusik
tillståndsbeläggas.

Vi Svetigedemokrater föreslår därför:

Bestämmels erna i Allmcinna lokala ordningsfòreskrifter för Köpings kommun avseende

insamling av pengar revideras och

Att tiggeriforbud infors på särskilt angivna platser

Att tillståndsplikt infors for insamling av pengar i samband med framforande av gatumusik.

För i l{öping, 20/12201,8

Lilj

öryd

son

ohan

Monica I
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Motion till Köpings kommunfullmäktige

Angående reklam på offentlig plats
Marknadsfor:ing, reklam och annonser påverkar människor var:je dag. På grund av det är det oer:hör:t

viktigt att budskap framförs med god etik och med värderingar som behandlar, betraktar och

beskriver människor, produkter och verksamheter på ett värdigt och könsneutralt sätt.

Barn och ungdomar ãr en grupp som löper stor risk att påverkas. Det innebär ett stort ansvar för de

som publicerar och/eller medverkar i skrifter, foldrar och i olika informationskanaler.

Köpings kommun meddelar, informerar och annonserar i olika forum, digitalt och analogt, både som

egen utgivare och som medverkande i andras. I kommunen finns också offentliga anslagstavlor där
människor kan marknadsföra egna arrangemang m.m.

Med anledning av det vill vi:

Att kommunen redovisar om det finns en policy gãllande sexistiskt och rasistisk reklam på

offentlig plats

Att kommunen redovisar hur Köpings kommun hanterar reklam/marknadsföring som kan

uppfattas som sexistisk eller rasistisk

Köping 2018

a

a

Socia ldemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Shazia Qorbani Johan Ja n





Socia ldemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Motion till Köpings kommunfullmäktige
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Angående porrfilter
#metoo har gjort många uppmärksammade på de strukturer och kulturer som finns i samhället. Trots

att Sverige kan ses som ett relativt jämställt land pågår ändå diskriminering och övergrepp i olika

sammanhang; på arbetsplatser, i föreningslivet och i politiken. Framför allt flickor och kvinnor har

vittnat om förfärliga händelser som absolut aldrig borde ske i ett modernt land.

Synen på flickor och kvinnor har, i stort, inte förändrats. Varför? Uppfostran, kultur, grupptryck,

samhällets uttrycksformer m.m. kan ses som orsaker, bland annat.

Köpings kommun är en aktör i samhället. Att kommunen gör vad den kan för att motverka en synisk

syn på flickor och kvinnor är viktigt. Därför vill vi fråga:

o Finns det porrfilter i kommunens datorer i förskolor och skolor?

¡ Finns det porrfilter i kommunens datorer i övrig verksamhet?

Om det inte finns yrkar vi:

Att en utredning genomförs om porrfilter kan installeras på datorer och mobila enheter i

kommunens samtliga verksamheter

Köping 2018

a

Anne Tjernberg Carl-lnge rg
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Motion till Köpings kommunfullmäktige

Angående information och rådgivning till barn och unga

Alla människor har rätt att ha inflytande över sina liv och göra egna val. För att kunna göra sina
val behövs kunskap och stöd.

Ungdomsåren innebär social, fysisk och psykisk utveckling som kan leda till funderingar och
ibland ge upphov till oro rörande livsstil, hälsa och sexualitet.

För unga människor som behöver få stöd i frågor som rör deras hälsa och livssituation är
ungdomsmottagningar en viktig funktion.

Med anledning av det vill vi

Att kommunen redovisar hur ungdomar får möjlighet till information och rådgivning

omkring livsstil, hälsa och sexualitet.

Köping

Socia ldemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Äse Ellingsen Vesper
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Börje lriksson
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Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Motion till Köpings kommunfullmäktige

Angående barn i skyddat boende

Varje år bor ca 3 000 barn i skyddat boende i Sverige och det sker ofta efter lång tid i våldsutsatthet

Det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan olika kommuner.

Få kommuner i Sverige har aktuella rutiner för att säkra skolgången för barn i skyddat boende.

Barn upp till 16 år som följer med en förälder till ett skyddat boende har rätt till fortsatt skolgång
oavsett hur levnadssituationen ser ut. Skolan fyller en viktig roll med struktur, stimulans och är en

viktig skyddsfaktor för barns hälsa och framtid.

Med anledning av ovanstående vill vi:

¡ Att kommunen redovisar hur skolgång säkerställs för barn som bor i skyddat boende i Köping

2018

Ann-Marie Lundin

*4; þ'-4rï
Jqonu Clefb&g
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Se över grundstödets andel av det kommunala partistödet
Det kommunala partistödet ska syfta till att stärka de politiska partierna i den kommunala demokra-

tin. Fram till 1992 fördelades partistödet enbart utifrån det antal mandat respektive parti hade i kom-

munfullmäktige.

Men eftersom alla partier i en kommun har lika många medborgare att nå ut till infördes från och

med 1992 dels ett grundstöd lika för alla partier och ett mandatstöd som baseras på antalet mandat

som respektive parti har i kommunfullmåktige. Man talade om att nivån för grundstödet inte får vara

av ringa art och i kommunallagen uttrycks det med att stödet inte får utformas så att det otillbörligt
gynnar eller missgynnar ett parti.

Grundstödet andel av det totala partistödet varierar mellan kommunerna. I Köping utgör grundstödet

5% av partistödet medan Arboga har ett grundstöd pãt t+1% och Kungsör på 46 %. Söderhamn, är en

kommun som Köping ofta jämför sig med, har ett grundstöd pât26%. Andra jämförbara kommuner är

Ulricehamn med 38% grundstöd och Nynäshamn 33% grundstöd.

Med 5% i grundstöd som Köping idag tillämpar får partierna följande partistöd:

S:468 431 kr, SD:289 917 kr, M:213 411. kr, C:111 403 kr, V:111 403 kr, KD:60 399 kr och L:60 399 kr.

Skulle grundstödet i Köping ligga på samman nivå som i Kungsör, dvs 46%, skulle partistödet vara:

S:345 374 kr, SD:245 900 kr, M:202 000 kr, C:144426 kr, V:144 t+26kr, KD:115 434 kr och L:115 434 kr.

Partier med många mandat som S, SD och M gynnas av det låga grundstödet medan övriga fyra par-

tier missgynnas.

Det kan säkert råda delade meningar om vilken grundstödsnivå som otillbörligt gynnar eller missgyn-

nar de olika partierna. Utgångspunkten bör ändå vara att alla partier har lika många kommuninvånare

att nå och dårmed bör alla partier i Köping ha ett betydligt större grundstöd än vad fallet är idag.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

att partistödet i Köping ses över under 2019 med syfte att låta grundstödet utgöra en betydl¡gt

större andel av det kommunala partistödet.

Köping den 14 februari 2019

K
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personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns dalaregister enligt dataskyddsförordningen

För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter
Eflernamn Förnamn

I

et i korthet

Beskriv och motivera ditt

publiceras inte.

E Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

3
t5

20

LoIq

R.

F

Underskrifr
Under handläggningen av medborgarfÖrslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens. hemsida, www koping'se'

Vi ber dig därför godkänna om vi fãr publice-ra ditt för- och eftêrnamn i sambánd med förslaget, övriga adressuppgifter

at

Fi

'a

Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 KöPing

Telefon

Flera laddstolpar

I Köping är det alldeles för få laddstolpar, enbart vid två platser. Det måste ligga i kommunens intresse

att f6rse Koping med flera laddstolpaiur miljösynpunkt. För innevånare blir det ett enklare val att välja

milj öbilar om tillgängligheten finns.

Insiallera laddstoipaiviã lasarettet, parkeringsställen på stan ex. Mittemot Tunadal där halva parkeringen

är nyasfalterad, aí detplanerat for láddstolpar på andrahalvan d¿ir? vid nya badhuset? Framsidan av

Biglnn? Folkets Hus? Parken? Malmön?

Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

kommuns hemsida

Postadress
Köpings
731 85

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fax Hêmslda och e-Posl Bankgiro

www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koPing.se

Org.nr
212000-2114

kommun
Köping

0221-25000 0221-251 31
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Att

Organ

Plats

Tidpunkt

PROTOKOLLSUTDRAG

201_9-03-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd

Fredagen den 1 mars 2019

AnneChristine Ahl presenterar Hjälpmedelscentrums årsredovisning utifrån
invånare/patient, verksamhet/process, produktion/tillgänglighet, miljö, ekonomi och
framtid.

Beslut

L. Arsredovisn ing för Hjä I pmedelscentrum faststä I ls och överlä m nas til I

huvudmännen.

I I Ârsredovisning

Paragrafens slut

Vid protokollet

Amanda Uras, mötessekreterare

Justerat 2019-03-15

Barbro Larsson

Ordförande

Rätt utdraget intygas 20L9-03-18

Anna Nygren

Justerare

Amanda Uras
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Dok.nummer-Utgåva

Mall Årsredovisning 2Ot8- Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

sAM MAN FAfiAN DE ANAtys ocH FRAMTT ose eoöM t{ ¡ litc

Hjälpmedelscentrum bibehåller det goda bemötande som kännetecknat verksamheten i många år och

tillgängligheten till utprovning har förbättrats.

Behovet av hjälpmedel fortsätter att öka i befolkningen med ökat antal beställningar av hjälpmedel, som

stöd till egenvård, vård och omsorg och för att bibehålla livskvaliteten, som följd. Efterfrågan av

arbetstekniska hjälpmedel ökar, liksom efterfrågan på avancerade hjälpmedel. lnförandet av medicinska

behandlingshjälpmedel har genomförts med gott resultat, med åtföljande produktionsökningar samt ökad

tillgänglighet för patienterna.

Flera större processförbättringar för att öka patientsäkerheten och stöd till förskrivare har implementerats
och patientsäkerhetskulturen har förbättrats.

Miljöförbättrande åtgärder har genomförts och den ¡nterna miljöorganisationen har utvecklats.

Årets redovisade resultat är 1 644 tkr. Resultatet före återbetalningen till huvudmännen var 8 219 tkr till
följd av ökad uthyrning och försäljning av hjälpmedel till huvudmännen samt nytt sortiment.

Framtidsbedömning

De närmaste åren förväntas folkmängden öka med ca I,5 Yo pü år samtidigt som befolkningen blir äldre. En

omfattande brist på personal, som till viss del lösts genom hyrpersonal, påverkar också förskrivning av

hjälpmedel. Om några år kommer den stora grupp människor som föddes efter andra världskriget ha mer

omfattande behov. För att klara befolkningens förväntningar och behov av vård och omsorg samt behoven

av personalförsörjningen måste arbetssätt och metoder utvecklas.

Om befintlig medicinteknik och välfärdsteknik används klokt finns möjlighet att ge fler personer ett bra stöd

med bibehållen kvalitet. Nya arbetssätt behöver utvecklas i samverkan för att uppnå ett optimalt stöd till
både patienter, närstående och till förskrivare. Det kan ske bland annat genom att nyttja ny medicinsk

teknik och vä lfärdsteknik tillsamma ns med digitaliseringens potential.

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden och Hjälpmedelscentrum ger möjligheter. Samverkan är nyckeln

för att Hjälpmedelcentrums specialistkunskap och potential ska nyttjas optimalt och för att spara resurser i

andra delar hos huvudmännen. Under kommande år kommer arbete att ske för att utöka de mer

avancerade arbetstekniska hjälpmedlen liksom att dra nytta av den digitala utvecklingen för
processförbättring.

lnvesteringsbehovet av medicinsk teknik kommer att öka och genom att nyttja Hjälpmedelscentrum och

inte bygga upp egna lager ökar kostnadseffektiviteten hos alla huvudmän.

Sammanfattningsvis kommer behovet av hjälpmedelöka med åtföljande produktionsökningar och

investeringsbehov. Kostnaderna för hjälpmedel och välfärdsteknik håller samtidigt tillbaks

kostnadsökningar samt minska andra kostnader.

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

utfårded ev:

Godkånd av:

Kontrollera aktuell vêrs¡on mot orig¡nal i dokumenthanter¡ngssystemet
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Dok.nummer-Ut8åva

Mall Årsredovisning 2OL8- Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum
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Pe och lö nt omfattar indikatorer:

Arbetet mot mål och uppdrag - resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Från 2018 ingår frågor om besök på Hjälpmedelscentrum i den nationella patientenkäten vilken har ersatt
tidigare besöksenkät. Resultatet från den nationella patientenkäten är ännu inte publicerat. En

patientenkät som besvarades av 101 patienter med medicinska behandlingshjälpmedel (MBH) som besökte
Hjälpmedelscentrum gav gott resultat. Resultat visade en nöjdhet på tillgänglighet (5,46), bemötande (5,74)

och på leveranskvalitet (5,6) (skala 0 - 6).

För att hjälpmedels potential ska utvecklas som stöd för kvarboende, vård och omsorg i hemmet och stödja
att införande av hjälpmedel/välfärdsteknik förverkligas sker många insatser bland annat Benom
innovationstea met och kunskapsspridning.

Broschyrer med hälsofrämjande och förebyggande information från Socialstyrelsen och från Region
Västmanland finns i utställningen. Deltagande har skett vid seniormässor och fallpreventionsvecka då
framförallt hjälpmedel för att förhindra fall visades. Den nationella Hjälpmedelsdagen uppmärksammades
med öppet hus.

Fljälpmedelsecntrumhar arbetat for att tydliggöra könssk¡llnader i1örskTivning fö-barn med psykisk
ohälsal, samt medverkat i Region Västmanlands GAP-analys gällande vård och hälsofrämjande på lika villkor
för att förmedla information om skillnader och för att inhämta kunskap.

Ãtgaru
För att göra skillnad och ta nästa steg för att minska skillnader mellan könen behöver kompetensen öka.

Hjälpmedelscentrum kommer därför genomföra kompetenshöjande åtgärder om jämlik vård under
kommande år.

Samlad bedömning
Genomförande har skett i enlighet med förvaltningsplan.

Verksamheten arbetar aktivt med hälsofrämjande och förebyggande insatser och bibehåller det goda

bemötande som kännetecknat verksamheten i många år.

t 
Se Delårsrapport 2 sid 4

MåI lndikator Målvärde Utfall2018

God patientnöidhet och delaktishet En kätu ndersökni ng >90% se nedan

Annika NymanUtfärdad av:

codkänd av: AnneChristine Ahl
Kontrollera aktuêll version mot oriS¡nal i dokumenthanter¡ngssvstemet
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Dok.nummer-Utgåva

Mall Ärsredovisning 2018 - Förvattningstotal Hjälpmedetscentrum

vE RKSAM H ETlPRocEssPERSPEKTrv

Målvärde Utfall2018MåI lndikator

OkaTO% 275%ökad användning av

e-tjänster
öka antafet ärenden i e-tjänst 1177 Vårdguiden

Kortare ledtider
(väntan)

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar 75% 77,7 %

Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar 80% 84,9%

Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst 9s% 91,3%

Andel leveranser enl¡gt planerad leveransdag 95% 96,1%

90%
L4%

9r,6%
Löpande uppföljning Andel analyserade awikelser med förbättringsförslag

Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund

Pe I och nde omfattar indikatorer:

Arbetet mot mål och uppdrag - resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Antalet ärenden ia177 Vårdguidens e-tjänster har ökat kraftigt Ärenden från patienter
behandling står för en stor del av ökningen, en följd av utökade tjänster i samband med införandet.

Andelen som erbjudits utprovningstid inom 15 dagar är 77 ,7 %, en ökning med 3,7 procentenheter jämfört

med 2017. Målvärdet har uppfyllts och bedöms bero på en stabil bemanning och god samordning inom

enheten.

Andelen besvarade telefonsamtalär 91,3 %, en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2017.

ökningen av samtal och besök är en följd av införande av MBH. Nya arbetssätt har utvecklats för att möta

den ökade efterfrågan.

Vi fortsätter att hålla en hög servicenivå gällande avhjälpande underhåll och uppfyller målet med utfallet
84,9 o/o. En plan för att komma ikapp med rekonditionering av elrullstolar har utarbetats och förväntad

effekt är ökad tillgänglighet till elrullstolar och minskade kostnader för inköp. Alla tjänster är tillsatta, vilket
förväntas påverka servicenivån positivt.

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfärdad âv:

Godkãnd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Produktion

Antal beställningar har ökat med 4,8 % jämfdrt med 201-7, en stor ökning under första halvåret som senare
planat ut. Utökat sortiment, större efterfrågan samt höjning av vissa säkerhetslager till följd av nya

utskrivningslagen har genererat fler beställningar än föregående år.

Antal returer har ökat med7,4% jämförtmed2OLT och antalet arbetsordrar rekonditionering med9,6%o

tlll följd av att fler hjälpmedel är ute hos patient kort tid vilket leder till en snabbare omsättning. Visst
mönster kan tydas att fler hjälpmedel förskrivs vid utprovning fdr att sedan snabbt lämnas tillbaks.

Antalet utprovningsärenden har ökat med 6,1 %. En stor del av ökningen ses inom området kognition och
då framförallt tyngdprodukter. Förskrivare från fler verksamheter förskriver nu tyngdprodukter och

Antal beställningar 42L86 44689 4,9 o/o

Antal returer 28 315 30 406 7,4yo

Antal arbetsordrar rekonditionering 15797 L7 3L9 9,6 o/o

Antal konsulentremisser (utprovning) 1 135 1 200 6,Lo/o

Antal arbetsordrar teknisk service TTO2T LL387 3,3yo

Antal kundtjänstsamtal 20 568 22866 LL,z%
Antal hämtordrar L7 6L7 L92L5 g,tyo

. 
"i 

rrl .,',"'ìri,,),i,L ilfi ii,,tr,l, ì tt iì lr,tril','i,, ll,\i I .lillr ,lir)rl'::i , i,lirrlì r,r,il ti i:trt,

proþrematrK Knng somn tas upp r ller sammannang.

Antalet kundtjänstsamtal har ökat med tL,2yo, t¡llföljd av införandet av medicinska behandlings-
hjälpmedel. Antalet ärenden till arbetsplatsbrevlåda har planat ut.

Antal hämtordrar har ökat och följer antalet returnerade hjälpmedel.

Annika Nyman
AnneChrist¡ne Ahl

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuellversion mot o.lginal i dokumenthanteringssystemet
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Volymutveckling antal uthyrda hiälpmedel

¡1,,;1,'¡r r r iìi jirìr/rr,il,l i'l ijÏ 1:t n l.r,ì r-jl (ti l:,1iil i\íli rf ì; tLjì,il,,ii l:¿ìûL r /l rlil'ti,'tlLl'11r)lii 1i'i)1i)ì;11¡'i¡1i¡1y,',

Volym individmärkta hjälpmedel

Volym huvudhjälpmedel

-varav regionfinansierat (individmåirkt)

Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)

Vårdval Västmanland (Centralt konto)

Habiliteringscentrum

övriga regionenheter

-varav kommunfinansierat (individmåirkt)

Arboga kommun

Fagersta kommun

Hallstahammars kommun

Kungsörs kommun

Köpings kommun

Norbergs kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kom mun

Surahammars kommun

54 2t0
68 970

44619

28842
8732
6 358

687

56 949

7L90t

46 905

30 701

8 694

67t5
795

5,tyo
4,2Yo

5,to/o

6'4Yo

- 0,4 yo

5,6yo

t5,7 Yo

9 s08

455

448

636

270

995

L7t
696

89

370

9924
432

468

654

288

1 135

177

693

59

37L

4,4%
- 5,Lyo

4,5yo

2,8yo

6,7 yo

L4,tyo

3,5 o/o

- 0,4 yo

-33,7 %

o,3yo

Volym utveckli ng detalj a no lys

Störst volymökning för hyreshjälpmedel visar produktområdena cirkulationsbehandling (LLS %1,

tyngdhjälpmedel (39 %), insulinpumpar (27 %1, sittsystem barn (31%) samt uppresningsstöd (21%).

Störst volymökning för försäljningshjälpmedel visar produktområdena cirkulationsbehandling (249 %1,

tyngdhjälpmedel(40%), arm-och bentränare (73%l,cyklar (22%1, sittsystem barn (141Yol,ur och klockor
(6L %l samt överflyttningsplattforma r (3O %1.

Kriterierna vid förskrivning av kompressionsutrustning för cirkulationsproblem har skärpts. Patienten ska ha

deltagit i kompressionsbehandling på klinik vid flertal tillfällen med aktuell produkt med utvärderad god

effekt. Utvärderingen ska skickas in isamband med förskrivning.

3 230 individmärkta MBH har övertagits från Medicinsk Teknik varav 2 700 CPAP-apparater. Vid årsslutet
hade antalet uthyrda individmärkta MBH ökat t¡ll 3 532 (9,3 %1.

Nya utskrivningslagen
För att anpassa verksamheten till den nya utskrivningslagen har ett nytt arbetssätt tagits fram för
beställning av hjälpmedel för utskrivning från vårdenhet. Bemanningen har förstärkts under jul och nyår för
att möjliggöra leverans av hjälpmedel för utskrivning från slutenvård.

Ann¡ka Nyman
AnneChristine Ahl

Utfärdad avl

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot orlglnal i dokumenthanterlngssystemet
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Patientsäkerhet
Patientsäkerhetskulturen har förbättrats vilket ses genom att medarbetarna i högre grad både registrerar
awikelser och förbättringsförslag samt ett ökat fokus inom enheterna. Fyra awikelsesystem2 finns. Alla

awikelser i webSesam och Synergi analyseras och allvarlighetsbedöms inom fyra veckor.

WebSesom: förskrivare har registrerat4L2 avvikelser, en minskning med 2,6% jämfört med 2017.

82 % rör leveranser (flera orsaksbakgrunder), en minskning med 7 procentandelar jämfört med 2017 till
följd av åtgärder inom logistikenheten. 7 % rör fel från leverantör för hygienprodukter. Resterande berör
teknisk service, lT samt felregistrering vid förskrivning och i kundtjänst. 9 negativa händelser/tillbud med

hjälpmedel har överförts till Synergi.

Hjälpmedelscentrum har registrerat 41 awikelser till förskrivare, en minskning med 47 % jämfört med

20L7. Hjälptexter och tvingande fält har införts men underrapportering bidrar troligen till minskningen.

Synergi: Totalt har L47 awikelser registrerats jämfört med 1-30 är 2OL7 .16 har inkommit till
Hjälpmedelscentrum och resterande har registreras internt:

o lL negativa händelser (tillbud eller iakttagelser) med hjälpmedel varav sex är anmälda till
Läkemedelsverket. I två fall inväntas ytterligare dokumentation från förskrivare

¡ 65 till kommuner p.g.a. sen anmälan till särskilt boende, jämfört med 7L âr 2OL7

¡ l-3 klagomål varav 4 till HMC om väntetid/lågt lagersaldo, 9 till kund/leverantör lång svarstid, ingen

fö rskriva re, brist vid tra nsport/fä rdtjä nst och sm utsigt hjä I pmede I

o 19 avsteg från rutiner eller avsaknad av rutiner
o 7 gäller lager och transport
o 2 övriga

o 12 inspektioner/egenkontroller och riskidentifieringar har registrerats internt (arbetsmiljö/miljö)

o 18 gäller arbetsmiljö (se medarbetarperspektiv)

Leverontörsavvikelse: Totalt 151 awikelser till följd av produktawikelser, försening och felleveranser, en

ökning med 17 % jämför| med 2017.

Awikelse/reklamation i

webSesam

Synerg¡

Medic¡ntekn¡ska
awikelser till
Läkemedelsverket

Leverantörsawikelse

Framförallt reklamation rapporterad av förskrivare. Negativ händelse eller Tillbud införs i Synergi av förskrivare direk eller
via kopia från annat aw¡kelsesystem av awikelsesamordnare. Rapport av awikelser till förskrivare.

Negat¡va händelser, tillbud och förbättringsförslag gällande arbetsmiljö, patient- eller driftrelaterade.

Skador eller tillbud som orsakat patient, användare eller annans död eller riskerat få hälsa allvarligt försämrad anmäls till
Läkemedelsverket. Förskrivare fyller i blankett som liksom produkt skickas till HMC som ansvarar för att rapport till
Läkemedelsverket kompletteras med en teknisk utredning.

Awikelser som rapporteras till berörd leverantör, oftast leveransförseningar eller felleveranser

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfärdad av:

Godkãnd av:

Kontrollerã âktuell vers¡on mot oriS¡nal i dokumenthanteringssvstemet
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Säker digital kommunikation
För att erbjuda en patientsäker väg in för ärenden från förskrivare och kunder har två digitala tjänster

utvecklats som också förbättrar den interna processen: webSesam/Sesam 2 för vissa ärenden och en ny

digital uppladdningstjänst för andra. Arbetssätt och instruktioner har tagits fram och implementerats.

Arbete för att GDPR-säkra systemen har genomförts.

M¡r¡ö

Den interna miljöorganisationen har förtydligats och utökats med enhetschefer, miljö- och kemikalieombud

samt förvaltningens representant i regionens centrala miljögrupp. Antalet miljöombud har utökats. Ett

arbete har inletts med riskanalyser av kemikalier.

Kassationsrutinen för individmärkta hjälpmedel har skärpts med en högre kassationströskel för att öka

återanvändningen. Den nya rutinen har haft stor effekt:

o antalet skrotade individer har, jämfört med år 201-7, minskat med 11 % trots att antalet

returnerade ökat med 8 %

o Andelen skrotade av returnerade individer har sjunkit frän 26 % är 2OL7 tll2t % år 2018

Forskning inom hälsa och välfärd
Hjälpmedelscentrum har deltagit i flera referensgrupper till forskning om hjälpmedel och välfärdsteknik

"Hälsa och Välfärd i tre dimensione/' inom ramen fdr Samhällskontraktet. En HTA-analyst har initierats,

gällande hjälpmedlet Deep Oscillation, och genomförts av Camtö4. Ett projekt har initierats för att
strukturerat utvärdera effekten av behandlingshjälpmedlet Mollii isamarbete med Mälardalens högskola,

Habiliteringscentrum Västmanland och Sörmland samt Hjälpmedelscentralen iSörmland.

överförande av Medicinska behandlingshjälpmedel (MBH)

Målet att överföra MBH samt utveckla en långsiktigt hållbar modell med hög patientsäkerhet för införande,
i förekommande fall med digital teknik, i hemmen har genomförts enligt plan och modellen har säkrat

samarbete med Centrum fôr digitalisering och berörda kliniker. Processbeskrivning och instruktioner har

dokumenterats i ledningssystemet och i handbok. Förskrivning kan göras i webSesam och utbud visas för
medborgarna på L177.se. Samverkan med berörda verksamheter är etablerad.

L L50 nya förskrivningar har gjorts. Det förväntade antalet var cirka 800. Antalet beställda

tillbehör/förbrukningsartiklar är 5 700 st. Ett stort antal MBH-ärenden har genomförts: 2 088

kundtjänstärenden, 72L konsulentärenden och 621 tekniker-aktiviteter.

1-Health Technology Assessment (HTA) är ett globalt använt begrepp för teknologiutvärdering inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god

kvalitet och kostnadseffektivitet. Begreppet omfattar tekn¡k- och vårdrelaterade processer och procedurer samt läkemedel och avser att generera

ett väl underbyggt underlag inför beslut om införande av ny teknologi eller aweckling av befintl¡g teknologi

4 
Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro

Annika NymanUtfärdãd av:

Godkänd âv: AnneChrist¡ne Ahl
Kontrollera aktuell version mot oriSinal ¡ dokumenthanteringssvstemet
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Ägande och hantering av berörda hjälpmedel har överförts. Målet att organisation och hantering av MBH är
jämlik och tydlig för patient och medicinskt ansvariga har uppnåtts liksom patientsäkerhetsmålet.

Processeffektiviseri ng

Effektivare flöden är ett ständigt pågående arbete för att möta ökade volymer samt nya behov. Några

arbetssätt som förändrats för enklare och snabbare hantering inom konsulent/kundtjänst är registrering av

ny leverantör och utskick av påminnelsebrev. Det administrativa arbetet minskar till följd av nya digitala in-
vägar. Förbättrad transportplanering har ökat körtiden och tillgängligheten jämfört mot tidigare.

Arbetet med att säkerställa förskrivningssystemet med modern teknik fortgår och arbetet med att
möjliggöra tvåfaktorsinloggning är nu inne i slutfas.

Stöd av inköp och implementering av ny teknik i kommunerna
Samarbete med Västerås stad om införandet av GPS-larm som bistånd för ledsagning har skett och

gemensamma genomgångar av välfärdsteknik har genomförts. Många studiebesök av vårdutbildningar,

kommunala arbetsplatser, intresseorganisationer och Mälardalens högskola med flera har genomförts med

information om hjälpmedel och nya produkter inom området välfärdsteknik.

Utbildning och stöd till förskrivare
41 förskrivarutbildningar har genomförts, både grundläggande och specifika med sammanlagt 250

deltagare. Två utbildningar för sjuksköterskor om antidecubitusmadrasser har genomförts i Sala.

Grundutbildningen för förskrivare har utvecklats till att bli webbaserad. 8 temadagar har genomförts i

samarbete med leverantörer.

Hjäl pmedelshandboken och vårdgivarwebb
ljanuari publicerades den nya webbaserade Hjälpmedelshandboken på regionvastmanland.se. Handboken
är gemensam för samtliga hjälpmedelsområden och ersätter de tidigare PDF-dokumenten, Bok 1-5.

En av de vikt¡gaste kanalerna för information till förskrivare och kunder är webbplatsen
www.regionvastmanland.se/hmc. En tydligare struktur har arbetats fram och samtliga produktområdens
informationssidor har uppdaterats. Även rutinerna för uppdatering av innehållet har setts över.

Verka för kompetenshöjning inom ny teknik
För att öka kompetensen om hjälpmedelsförskrivning så att vård- och omsorgspersonal och chefer har

kunskap om hur personer får tillgång till hjälpmedel, vad som stödjer och reglerar processen och hur

delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet, har Socialstyrelsens webb-utbildningar spridits brett.

Ann¡ka Nyman
Annechristine Ahl

L,tfärded ev:

Godkänd av:

Kontrollera ãktuell version mot or¡ginal i dokumenthãnteringssystemet
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lnkontinens
Antal personer som förskrivits inkontinens 20t8

62 232 beställningar har genomförts för 9 066 personer, en ökning med 17,5 % ttll t6 % fler personer.
Dessutom har 5 894 beställningar gjorts, utan personnummer, vilket motsvarar en ökning med 24 %o jämfört
med 2017. Förskrivningar av allt-i-ett inkontinensskydd och engångsunderlägg har ökat.

I syfte att öka kompetensen hos förskrivare genomfördes en 4,5 p uppdragsutbildning via Högskolan
Dalarna, med grundläggande kunskap inom inkontinensvård. Utbildningen var en webbaserad distanskurs
som finansierades via stadsbidrag riktad till kvinnors hälsa. Den avslutades med examination på

Hjälpmedelscentrum. L8 förskrivare slutförde utbildningen. I utvärderingen framkom att svårigheter finns
att studera på arbetstid.

Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk, 2018

19 L27 199 326
20-64 840 531 t37t
65-79 t 69t L325 3 016
80- 2843 1 510 4 353
Totalt 5 501 3 565 9 066

nuJLilrd)Áilr LuuË,il d¡5¡)1, ¿ )t

lnhalator Aerogen Solo, 2 st

Mobility plus paket till Twion

Drivaggregat E-drive med joyst¡ck t¡ll manuell rullstol
lchair med vårdarstyrning

Elrullstol nr 2 Real Mobil, 7st

Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 st

Racerunner cykel

Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol
Dr¡vaggregat Smartdr¡ve, 2 st

Dr¡vaggregat Smartdrive, dubbelförskrivning - drivaggregat i kombination med

elrullstol

Arbetsstol Krabat Jockey, 2 st

Lymfpulsator Deep Osc¡llat¡on handenhet, 2 st

Påhängshjul till rullstol Freewheel, utanför regelverk

Träningshjälpmedel studsmatta

Rullstol Nudrive

Växlingsbara rullstolshjul Gearwheel

Bredare säng

Kylkeps och eller kylväst, 4 st

Arbetsstol med elhöjning nr 2

Elrullstol med ståfunktion

Manuell rullstol nr 3

Hygienstol Heron

+5JUUXZ

8695x2
24r9
37 000

s9 200

41 500, 46 800 x 3,36760,55 083, 44 000

12850x2
18 000

38720
36 331, 3s 200

35 200

45 373 x 2, delad finansieringsrisk vid nyinköp

2L372,23 509, båda med delad finansieringsrisk

4 444

2700
23 400

31 308

18 340

62s,3825,62s,3200
10 000

1s2 000

L3 445

40 980

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfårdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot or¡g¡nal i dokumenthanteringssystemet
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39 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats och t har avslagits jämfört med 36 beviljade och 4

avslagna föregående år. 4 ärenden har beviljats med delad finansieringsrisk.

I samverkan med Habiliteringscentrum finns nu ett bedömningsråd där förskrivare får tillgång till samlat

stöd i ett tidigt skede inför eventuell ansökan om beslut av hjälpmedel utanför sortiment och regelverk.

Arbetssättet har följts upp och kommer fortsätta under 2019.

Atgärder
Analys av in- och utflöde av elrullstolar, bemanningsplanering och uppföljning på avslutade aktiviteter
kommer att införas för att förbättra arbetsprocessen.

Utvärdering av åtgärder för anpassningar till nya utskrivningslagen kommer göras kontinuerligt.

Kostnadseffektiviteten av överförandet av medicinska behandlingshjälpmedel är svår att utvärdera i detta
tidiga skede. Detta kommer att följas kontinuerligt under 2019.

Arbetet med införande av en mobil applikation för lagerplock pågår.

Utbildning inom inkontinens kommer att kompletteras med två fortsättningskurser: 1,5 högskolepoäng

katetervård och 1,5 högskolepoäng tarmdysfunktion. Dessa ges undervåren 2019.

Fortsatt uppföljning av förskrivning av kompressionsutrustning för cirkulationsproblem kommer att ske.

Ett större arbete har påbörjats för att ta hem digitaliseringens effektiviseringsmöjligheter liksom för att
stödja det ständiga förbättringsarbetet.

Samlad bedömning
Verksamheten har genomfört överförandet av MBH med gott resultat samtidigt som produktionen i alla

områden ökat mer än förväntat.

Flera större processförbättringar för att öka patientsäkerhet och stöd till förskrivare har implementerats.

Tillgängligheten för patient har upprätthållits och för de åtgärder som nedprioriterats till förmån för
tillgängligheten har plan tagits fram hantering under 2019.

Miljöförbättrande åtgärder har genomförts och den interna miljöorganisationen har utvecklats.

Patientsäkerhetskulturen har förbättrats och awikelser ses alltmer som viktiga instrument för att förbättra
processerna.

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfärdad av:

Godkånd av:

Kontrollera âktuell version mot original ¡ dokumenthanteringssystemet
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MEDARBETARPERSPEKTIV

MåI lndikator Målvärde Utfall2018

HMC ska vara en attraktiv
arbetsgivare

Hållbart medarbeta rengagemang (H M E) Enkätresultat
2OL7:79,7

Sjukfrånvaro s6% 5,9

Löpande uppföljning Anta I rehabiliteringsä renden
Anta I arbetsmiljöawikelser totalt
Antal, specifika arbetsmiliöawikelser (stickskador, hot/våld)

13

13

o/L

ktivets och löpande omfattar ande indikatorer:

Arbetet mot mål och uppdrag - resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Säker och hälsofrämjande arbetsplats
Hälsoteamet arbetar aktivt med hälsofrämjande och förebyggande insatser och en aktivitetsplan för
hälsoarbetet tas fram årligen. Skyddsronder har genomförts.

Riskmedvetenheten har undersökts och resultatet visar en hög riskmedvetenhet samt att det finns visst
förbättringspotential. lnstruktionen för Brand och Brandsäkerhet har förtydligats och anpassats för att
underlätta utrymning och underhåll av brandlarmsystem har flyttats till Region Västmanlands Drift. Flera
bärbara personlarm har köpts in. lnstruktion om hot och våld har omarbetats och åtgärder för att säkra
arbetsmiliön vid hotbild har tasits fram och hot- och våldövnine har genomförts. Lttstort arbete har gjorts
för att sortera/ta bort/byta till mindre hälsofarliga kemikalier och skåp har införskaffats. Acetylengas har
ersatts med plasmabrännare. Problem med inbrottslarm har åtgärdats och ansvaret för larm eller fel i

systemet har lagts över på Region Västmanlands Drift.

Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats liksom handlingsplan varvid det konstateras att
hjä lpmedelskonsulenter blir allt mer svårrekryterade.

Medarbetarpolicyn har implementerats och följts upp.

Handlingsplaner till medarbetarenkäten har utvecklats och genomförts i delaktighet med medarbetarna. På

övergripande nivå har målkvalitet varit fokus liksom att bevara det goda sociala klimatet. I

verksamhetsplanearbetet har fokus legat på kopplingen mellan övergripande mål och hur team och
medarbetare bidrar till dessa. Framgångsfaktorer har diskuterats.

Den arbetade tiden har ökat med 4,2 % till följd av ökade resurser för MBH och för produktionsökningen
inom logistik. I den ökade arbetade tiden finns också extratjänst och HR-chef inräknad. Mertiden har mer
än fördubblats för att upprätthålla tillgängligheten trots ökade behov av produktion under samtidigt
införa nde av medicinska behandlingshjä lpmedel.

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfärdad avi

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot origiñal i dokumenthânter¡ngssystemet
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Sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaron har ökat till följd av icke arbetsrelaterade sjukdomar. Korttidsfrånvaron har minskat.
Arbetet för att aktivt stödja medarbetarna i rehabilitering sker enligt regionens riktlinjer. Av 1"3

rehabiliteringsärenden har 9 avslutats, föregående år avslutades 8 av 12 ärenden.
B sjutfrånvaro

90/r

8%

6%

4%.

2,t6

o%l
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Oec

ffiÊgåsldeår lnnssandefu íålved.

$jukfrånvaro % (ackf
(1 mån $ilp, inqel vit åßbot€tul)

5,3

- vararr kortidssjuHrånvaro, daq l-14

- andel Énqtidsfrånvaro över 60 dagar

Total sjulfrånvaro

Män

Ftingâerdefu tn¡rer¡a¡aldeÄr

Kvinnor 6,t 7,3

Anstållda -29 år 6,9 316

Anställda 30-{9 år 4,3 218

Anställda 50 år- 9,1

Totalt 13 awikelser i Synergis varav 9 negativ händelse, tillbud eller olycka, vilket är något fler än
föregående år. lakttagelser om risker har ökat, en följd av ökat fokus på arbetsmiljö inom logistikenheten.

Ätgärder
Brandskyddsarbetet kommer att fullföljas under 2019. Två personer ska utbildas till instruktörer för Resima,
Resurs i möte med aggression. Flera åtgärder som framkommit efter skyddsrond kommer hanteras enligt
plan, bland annat utbildning vid heta arbeten.

Anpassning av lokalerna ska ske fortlöpande under 20i.9.

Medarbetarpolicy kommer tas upp vid introduktion av nya medarbetare, vid medarbetarsamtal och i

hälsoteamet en gång per år.

Rekrytering av fler vikarier till Enheten för Logistik pågår och bemanning i förhållande till uppdrag kommer
kontinuerligt följas.

s 
En månads eftersläp datakälla Synergi

5,7

Annika Nyman
AnneChr¡st¡ne Ahl

Utfärdad av:

Godkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Samlad bedömning
Hjälpmedelscentrum fortsätter att arbeta systematiskt med arbetsmiljö utifrån plan. Både den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön har under året undersökts med hjälp av olika enkäter och handlingsplaner har
tagits fram och implementerats. Den årliga uppföljningen av SAM (Systematisk Arbetsmiljöarbete)
bekräftar att arbetet fortlöper på ett bra sätt.

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan har reviderats och bedömningen är att möjligheten att rekrytera
personal överlag är bra men att tillgången på hjälpmedelskonsulenter börjar minska.

Korttidssjukfrånvaron har minskat men en viss ökning av långtidssjukfrånvaron har skett och orsakerna är
identifierade som icke arbetsrelaterade.

Ann¡ka Nyman
AnneChristine Ahl

Utfårdad avl

Godkänd av:
Kontrollera aktuell version mot or¡ginal i dokumenthanteringssystemet
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EKONOMIPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag - resultat och analys av genomförda aktiviteter

Årets resultot - översikt
Ärets redovisade resultat är 1 644 tkr. Resultatet före återbetalning till kunder är 8 219 tkr.

Ackumulêrat resultat (tkrl

10 00{)

a

6 000

4 000

2 000

0

-2 000
J4 Fsb lrar Apr Llt Jm Jld A€ Sep Oll ¡lor Doc

a.Fa,regeáaxþâr.O.lnrcÚEndeár'S,Br¡dg€{ +.Pmsrc

rrurärrrn

Hyra

Återbetalning av resultat

Försäljning

Egenavgifter

Serviceavtal

lnkontinenssamordning

övriga verksamhetsintäkter

suMMAwrÄnen

KOSTNADER

Persona lkostnader

Tekniska hjälpmedel

Övriga material, varor

Lokaler

Frakt och transport

Avskrivninga r hjälpmedel

Avskrivningar övrigt

lT-kostnader

övriga kostnader

Finansiella kostnader

SUMMA KOSTNADER

RESUTTAT

98 oss

-3 4L6

12238

330

2370

951

2 182

tt27to

108 562

-6 575

L7 354

337

2 536

984

1723

t2492L

36 567

29 s30

r44
5 997

L 080

25 487

736

3 189

I 447

1 533

Lt27tO

0

105 851

0

15293

300

2384

984

1 030

125842

41 086

34266

L70

6 689

1 060

27 94r
700

375r
8 434

t745
t25842

0

40 082

33 093

359

6 472

1 353

28 655

706

3 209

7 646

L702

L23277

L644

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfårdåd av:

Godkånd av:

Kontrollera aktuell vers¡on mot original i dokumenthanter¡ngssvstemet
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Anølys av intäkts- och bruftokostnodsutveckling
. lntäkter

Total intäktsökning jämfört med föregående år är 12 21L tkr, en ökning med 10,8 %.

De totala intäkterna är 927 tkr lägre än budgeterat.

^*':"'ïi,l;;.'oï::i,î,îJ':*1;:litliiii:i:l:lfffi:fi¿i.. o.r, rörbrukningsartik,ar
t¡ll CPAP från Lungmottagningen idecember 2OL7 fill ett anskaffningsvärde av ca

935 tkr. övertagandet har sänkt årets intäkter med 848 tkr.
Totalt blev intäkterna lägre än budget på grund av återbetalning av resultat till
kunderna (bokförs som sänkning av intäkterna för uthyrning).

. Kostnader
Total bruttokostnadsökning jämfört med föregående år är t0 567 tkr, en ökning med 9,4 %o.

De totala bruttokostnaderna är 2 565 tkr lägre än budgeterat.
Avvikelsen på 2 565 tkr beror framför allt på följande händelser:

Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster del av året, sjukfrånvaro och
föräldraledigheter.
ökad retu rta kt och effe ktiv reko nd itio neringsverksa m het medför lägre
inköpskostnader för tekniska hjälpmedel.
Lägre kassationskostnader för tekniska hjälpmedel, vilket är ett av målen i

förvaltningsplanen som vi har arbetat aktivt med under våren.
Lägre kostnader för lT-konsulttjänster, dels för att leverantören har svårt att hinna
leverera, dels för att vi gjorde en konvertering utan konsulthjälp.

- Färrc útökãt antel l¡eehser iweb'Setam äR bulgetêrat mEdför lägre k¡stn-den
. Arbetad tid

Förvaltningen bidrar med sysselsättningsåtgärd till en person långt från arbetsmarknaden.
lnförandet av MBH har medfört personalförstärkningar med tekniker, konsulent och
logistikpersonal.
HR-chef anställdes från och med 20L8 istället för att köpa tjänsten som tidigare.
ökade volymer har lett till hög arbetsbelastning inom Logistiken som därför förstärkts.

Analys av årets resultat i relation till budget - händelseöversikt

Resultatet beror framförallt på följande händelser:

o Högre volymökningar för både uthyrning och försäljning medför högre intäkter.

o Svårighet att budgetera det nya produktområdet MBH på grund av att historik och erfarenhet
saknas. Utfallet för uthyrning blev något högre än budget och utgör 2297 tkr av de totala
hyresintäkterna. Hjälpmedelscentrum övertog ett lager av tillbehör och förbrukningsartiklar till
CPAP från Lungmottagningen december 20L7. Bokföringstekniskt innebär det att
Hjälpmedelscentrum fick minskade kostnader 2017 och lägre intäkter 2018. Försäljningsintäkterna
var 3 444 tkr innan 848 tkr krediterades för artiklar från övertaget lager som därmed blev lägre än

budget. Av de redovisade försäljningsintäkterna utgör MBH 2 596 tkr.

¡ Medel från Miljöprogrammet 2018 har erhållits.

o Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster del av året, sjukfrånvaro och föräldraledigheter.

Annika NymanUtfàrdad av:

Godkånd av: AnneChristine Ahl
Kontrollera aktuell version mot ori8¡nal i dokumenthanter¡ngssystemet
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¡ Lägre städkostnader. Upphandling pågick när budgeten togs fram.

¡ Kassationsrutinen för individmärkta hjälpmedel har skärpts med en högre kassationströskel för att
öka återanvändningen.

. ökade reparationskostnader för gamla lastbilar och servicebilar. Det har även medfört ökade
kostnader för hyra av lastbil för att klara våra transporter under reparationstid samt
produktionstopp.

¡ Kostnaden för utökningen av antal licenser i webSesam blev lägre än budgeterat.

¡ Lägre kostnader för lT-konsulttjänster beror på att leverantören har svårt att hinna leverera, vi
gjorde en konvertering utan konsulthjälp samt att medel för systemutveckling har erhållits från
Centrum för Digitalisering.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera ev. avvikelse mot budget
Under 2019 kommer en bedömning av kostnaderna för att behålla äldre sortiment att genomföras.

Uppföljning av produktområdet MBH kommer att fortsätta nästa år.

En tung lastbil är upphandlad och kommer att levereras i augusti 2019. Den ersätter en gammal lastbil som
kommer att säljas. En gammal, lätt lastbil kommer att ersättas av en ny tung lastbil på grund av ökade
volymer. Den andra gamla, lätta lastbilen kommer att ersättas av en ny som leasas av Regionservice/

Leasingbilar.

Investeringsredovisning lnvesteringar - bokslut 2018-01-01 - 2OL8-t2-31, belopp i tkr

Awikelse

budget - utfall
2018

3 943

-52

-482

-148

250

2 000

-818

0

0

0

-261

Bokslut Budget Utfall Utfall Prognos

Investeringsutgifter 2017 2018 2018 jämlórt
med budget

2017

inköp 2018
jämftirt med
budget 2018

inköp 2019
utifrån budget

2018

Tekniska hiälpmedel
Förflyttning
Kommunikation
Behandling

Insulinpumpar

Medicinska behandlingshj älpmedel

Elrullstolsgarage

Övriga tekniska hjälpmedel

Datorutrustning

Leasingavtal

Övriga maskiner och inventarier

1s 389

4 265

8 651

1 964

84

0

5 364

155

ls 126

4 283

8 907

2 000

3 500

2 000

4 634

50

2 993 lt 183

4 335

9 389

2 148

3 250

0

5 452

311

4 432

Summa 35 872 40 500 2 993 36 068 4 432

Utfärdad av:

Godkänd av: AnneChristine Ahl
Kontrollerã aktuell version mot originãl i dokumenthantêringssystemet

4 432

Annika Nyman
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Resultøt, ønalys

Av förflyttningshjälpmedel har 2017 års ökning av rullstolar dämpats till en normal nivå. Utbytet av

rollatorer med fabrikationsfel 2OL6-2OL7 bidrar till minskat inköp 20L8.

Förskrivningen av nödlarm har ökat med 32%och utgör nu 2O%av inköpta kommunikationshjälpmedel.

Elektroniska kalendrar utgör 40 % av inköpen inom produktområdet.

Av behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngdtäcken att öka. Cirkulationshjälpmedlet lympha press har ökat

till 2 253 tkr från tidigare mycket låg nivå, då förskrivare hanterar en kö. Däremot har ståstöd och

tippbrädor minskat.

På grund av leverantörs leveransstopp av insulinpumpar (november 2OL7 - januari 2018) var inköpen höga

årets första tertial, inköpstakten dämpades därefter men översteg budget vid årets slut. Utveckling av

insulinpumpar medför att fler patienter kan bli aktuella vilket kan komma att påverka 2019.

Sedan maj 20L8 är den beslutade sortimentsöverföringen av MBH överförd från Västmanlands sjukhus till
Hjälpmedelscentrum och årets investeringar uppgår till 3 250 tkr.

Utredningen om Hjälpmedelscentrum ska ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad

resulterade i att västerås stad behåller hanteringen av dessa.

En trasig tvättmaskin har bytts ut och arbetsplatser för MBH har iordningställts. En diskdesinfektor har bytts

ut med utökad funktionalitet för rekonditionering av MBH s har ersatts med en mindre

hälsofarlig plasmabrä nnare.

Åtgara

Ett arbete har genomförts för att m¡nska kassationerna av hjälpmedel, för att uppnå bättre hushållning och

ökat cirkulärt flöde. En uppdaterad instruktion är framtagen. Uppföljning kommer att ske under 2019.

Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis och kommer att fortsätta 2019.

lnför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehovet två år framåt och

svaren bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.

Ett omfattande arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög

återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar t¡ll att hålla så låg prisnivå som

möjligt.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2019-03-01

Diariènummer: HMC 201901-30

Bilagor:

Verksamhetsrapport,

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Utfârdad av:

Godkänd av:

Kontrollera âktuell version mot oritinal ¡ dokumenthanteringssystemet
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DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnaderoch kostnader, inhyrd personal, lnvesteringsbilaga,

Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos,

Annika Nyman
Annechrist¡ne Ahl

Utfärdad av:

codkänd av:

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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PROTOKOLLSUTDRAG

2019-03-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd

Fredagen den 1 mars 2019

Årsberättelse för gemensam hjälpmedelsnämnd

Amanda Uras informerar om nämndens årsberättelse med vilka beslut som fattats
under året.

Beslut

L. Årsberättelsen godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut

Amanda Uras, mötessekreterare

Justerat 2019-03-15

Barbro Larsson Anna Nygren

Ordförande iusterare

Rätt utdraget ¡ntygas 2019-03-18

Amanda Uras
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Datum

2019-o2-L5Regionkontoret
Centrum för administration
Regionfullmäktige och regionstyrelse
Amanda Uras, O2L-t7 65 07,
amanda.uras@regionvastmanland.se

ÅnssenÄTre¡.se röR GEMENSAM tllr-prvl eoe LsNÄrú N o zora

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av L5 ledamöter och lika många

ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region Västmanland och
de övriga platserna företräds kommunerna i länet.

Ordförande i nämnden har under året varit Kenneth östberg (S) och vice ordförande
är Mariette Sjölund (S) från Hallstahammar. Nämndens arbetsutskott består förutom
ordförande och vice ordförande av Annica Lindholm (V) och Pernilla Danielsson (M).

Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och brukarperspektiv och är driftansvarig
för Hjä lpmedelscentrum.

Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet. Enligt dessa ska

nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på

lika villkor, med krav på ett effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid,
på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk
prestanda.

Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och
policydokument.

Utbud och tjäñstei ika erbfudas Íör

o Daglig livsföring

o Hjälpmedel för vård och behandling

o lnkontinenshjälpmedel.

BESLUT OCH IIRENDEN 2018

Hjälpmedelsnämnden har under 2018 haft flira protokollförda
sa mma nträden. Arbetsutskottet ha r haft fyra protokollfö rda sa mma nträden.

Ärenden i hjölpmedelsnämnden 2078
o Verksamhetsberättelsen för nämndens arbete 2OI7 har godkänts.
. Ârsredovisning 2017, delårsrapport ett och två 2018,

Pla neringsfö rutsättninga r och Förva ltni ngspla n ha r faststä I lts
och överlämnats till huvudmännen.

o lnförandet av hjälpmedelshandboken på webben har följts av nämnden.
o lnförande av medicintekniska hjälpmedel har följts av nämnden.
o Ändringar i handbokstexter har vid flera tillfällen behandlats och godkänts.
o Handboksändringar inför 2019 hargodkänts.
o Nämnden har fört diskussion i form av en workshop om utmaningar

inom hjälpmedelsområdet, diskussionen har använts som underlag för
pla neringsförutsättn i nga rna.

Postadress

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

8êsöksadress Telefon, vxl

021-17 30 00
felefax

o2t-r7 4530

Org Nr

232rOO-Or72
VAT nr

SE232IOOOL720r

E-post

region@ regionvastmanland.se
Webbedress

Regionhuset, ing 4

www. reg¡onvastman land.se
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20L9-02-15

¡ Beslut om nytt regelverk för peruker. Blir klinikhjälpmedel och lyfts bort från
nämnden 2019-01-01.

o Nämnden har fått ta del av resultaten frän Liv och hälsa vuxen och Psykisk

hälsa hos ungdomar.
o Beslut om förskrivningsrätt gällande vissa hjälpmedel för kognition och

kommunikation för specialpedagoger.
o Beslut för regelverk om ersättningskrav vid försvunna, stulna,

borttappade eller skadade hjälpmedel samt i de fall hjälpmedel inte
återlämnas av patient.

o Beslut om revidering av reglemente och samverkansavtal.
¡ Beslut om hur eventuellt överskott vid bokslut ska hanteras.
o Svar på revisionsrapport om dokumenthantering och nämndadministration.
o Beslut om debitering av hanteringskostnad vid bristande följsamhet av

regelverket vid anmälan vid flytt till särskilt boende.
o Nämnden har yttrat sig över revisionsrapporten "Grundläggande granskning

av styrelsens och nämndernas ansvar 2OI7".
¡ Utnämning av dataskyddsombud.
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Välkommen till vårstämman med
Förbundet Agen da 2030 den I apr¡l ¡

Västerås kl I 3.00-1 7.00!
Till medlemsorganisationerna i Förbundet Agenda 2030

(OBS! Detta mejl skickas till dig i egenskap av kontaktperson. Skicka gärna vidare
till andra berörda i din organisation.)

En stämma för förbundets framtid

Förbundet Agenda 2030 har sedan vårstämman2017 arbetat intensivt med
strategin gällande förbundets åtaganden enligt stadgarna.

Styrelsen i Förbundet Agenda 2030 har tagit ett initiativ till att förnya vårt arbete för
en hållbar och rättvis framtid och vi vill samarbeta med alla övriga aktörer i länet,
men då behöver vi ett starkare förbundskansli.

Våra medlemmar har också gett förbundet i uppdrag att vara nätverksbyggare,
pådr:ivare och kunskapsbank samt verka för: ett utökat samarbete mellan aktörer
och medverka till att medvetenheten om en hållbar livsstil och samhällsutveckling
ökar bland allmänheten,

Hösten 2018 gav stämman i uppdrag till styrelsen att genomföra en dialog med
medlemskommunerna kring den aviserade tillfälliga utdebitering som gällde
primärkommunerna för 2019 samt gällande nästa års justering av medlemsavgiften
som också påverkar kommunerna. Styrelsen har nu genomfört dialogen och vi har
justerat förslaget samt föreslår en verksamhetsinriktning för kommande år.

Ytterligare en konsekvens av dialogen medför att styrelsen föreslår en
stadgeändring.

Om allt detta finns att läsa i bifogad handling.

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030 talar om vikten av olika plattformar för
möten och samverkan mellan aktörer för att inspirera varandra och hitta
gemensamma vägar för att nå de globala målens ambitioner.

Vidare lyfts behovet av kunskapshöjande insatser riktade till allmänheten. Till
exempel genom kommunikationsinsatser och fysiska mötesplatser. En viktig fråga
är exempelvis hur vi når ungdomar.

Den här stämman är oerhört viktig då den kommer att bestämma förbundets
verksamhet och framtid under en lång tid framåt.

Vi ser fram emot att träffa er och att vi får en god dialog kring förbundets framtid och
hur förbundet kan vara en förankrad och ändamålsenlig aktör som bistår till att
implementera Agenda 2030 i länet samt leverera värde till
medlemsorganisationerna.
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Välkommen!



Med vänliga hälsningar Maria Lindelöf, ordförande i Förbundet Agenda 2030

Till stämman ser vi gärna att just du som har mandat kommer för att påverka
ledning och styrning.

Vårstämma 9 apr¡l 2019
Plats: Kommunfullmäktigesalen, ingång Stadshusentrén, Fiskartorget, Västerås

Hitta hit

Anmälan: kansliet@fa21.se senast 29 mars

Meddela gärna eventuella allergier då vi bjuder på fika.

Handlingar till stämman skickas den 26 mars.

Program för stämman:

Acting for Change startades i september 2016 i Västerås och är
en teaterverksamhet för asylsökande och nyanlända.

Maria af Malmborg Linnman, skådespelare, regissör och pedagog är
verksamhetsledare och leder gruppens arbete. Hon berättar om kommande
föreställning HOLD som görs i samarbete med Förbundet Agenda 2030. Vifår
dessutom se en dramatiserad text som ensemblen övat in för vårstämman.

Frida Birkelöf, projektledare för Naturligtvis Västmanland, berättar om pilotprojektet
Naturligtvis Bäckby som är ett hållbarhetsprojekt ur många perspektiv.
Målsättningen är att utveckla metod/metoder för att nå ut till marginaliserade
samhällsgrupper med information och kunskap om det öppna friluftslivet för att
därigenom öka intresset för natur och ett aktivt friluftsliv. Naturligtvis Bäckby som är
ett pilotprojekt som testas i en socioekonomiskt utsatt stadsdel. Syftet är att sedan
sprida projektet till intresserade kommuner i länet,

Efter programmet startar stämman.

Välkommen önskar styrelsen!

Dagordn¡ng
Förbundet Agenda 2030, Vårstämma 2019-04-09

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

2. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning.

4. Fastställande av röstlängd.

5. Fastställande av dagordning för stämman.

6. Föredragning av förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning.

7. Föredragning av revisionsberättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som berättelsen
avser.

9. Val av ordförande för förbundet.

10. Val av övriga styrelseledamöter.
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11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

12.Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.

13. Styrelsens förslag till stadgeändring.

14. Föreningens ekonomi

a) tillfâllig utdebitering till primärkommunerna för 2019,

b) beredning budget 2020,

c) bered ni ng av verksam hetsriktlinjer för nästkommande verksamhetsår,

15. Övriga anmälda ärenden:

a) återkoppling arkivering av Gröna Draken

b) som medlem senast 14 dagar före stämman, hos styrelsen skriftligen begärt skall
behandlas på stämman. (Anmäls skriftligen via E-post till kansliet@fa21.se senast
den 25 mars.

c) som revisor hemställt om behandling av.

14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag till Vårstämman 20 1 9:

. att godkänna styrelsens rapport om verksamheten under 2018,

. att fastställa resultat- och balansräkning per 2018-12-31, och att årets resultat
överförs i ny räkning,
. att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
(revisorernas berättelse).
. att utse styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleant för det kommande

verksam hetså ret (fö rslag från va I bered n i ngen),
. att utse valberedning för det kommande året,
. att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring,
. att godkänna styrelsens förslag till tillfällig utdebitering till primärkommunerna för
2019,

Bifogad bilaga via länk

Beslutsundedaq

()o
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt

nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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