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Förändring av den Gemensamma nämnden till en Hjälpmedelsnämnd
inhämtande av synpunkter 

landstinget vill efterhöra kommunernas synpunkter på Förtroendemanna
kommittens förslag att förändra den Gemensamma nämnden för hjälpmedels
verksamhet och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och 
kommunerna (Gemensamma nämnden) till en gemensam Hjälpmedelsnämnd från 
1 januari 2015. 

landstingets förtroendemannakommitte ansvarar för att föreslå hur landstingets 
förtroendemannaorganisation ska se ut kommande mandatperiod. l sitt förslag utgår 
man från vilka uppgifter som ska lösas av de förtroendevalda under kommande 
period och de erfarenheter som finns från befintlig organisation. 

Förtroendemannakommitten har utarbetat ett organisationsförslag som är på remiss 
tilllandstingets partigrupper. Kommitten föreslår att Gemensamma nämnden 
förändras till en Hjälpmedelsnämnd. Uppgiften för nämnden föreslås vara att 
samverka kring hjälpmedelshantering ur ett brukar- och finansiärsperspektiv och att 

ge uppdrag till/beställa hjälpmedelsverksamhet från landstinget. 

Motiv för den föreslagna förändringen 

Förtroendemanna kommittens huvudmotiv för att föreslå en förändring av den 
Gemensamma nämnden är att det förekommer dubbelarbete med de "övriga 
samverkansfrågor" inom hälso- och sjukvårdsområdet som nämnden hanterar. 
Samma frågor diskuteras i nämnden och på VKls beredning för Vård och omsorg, 

vilket uppfattas ineffektivt. Ett annat motiv är att nämnden har en otydlig och dubbel 
roll. Nämnden är både finansiär av hjälpmedelsverksamheten och driftsansvarig för 
Hjälpmedelscentra len. 

Med den föreslagna förändringen menar förtroendemannakommitten att det skapas 
en större tydlighet, mindre dubbelarbete och större effektivitet. 
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Förtroendemannakommitten har inte utarbetat något förslag till reglemente för 

Hjälpmedelsnämnden i detta skede av processen. Det ska göras i samverkan med 

företrädare för kommunerna. Reglering av samverkan ska ske i ett avtal, vilket också 
ska utarbetas i samverkan mellan landstinget och kommunerna. 

Huvuduppgiften för nämnden ska dock vara att genom uppdrag/beställning 

säkerställa att länets invånare på lika villkor ska få tillgång till bra hjälpmedel och god 

service oavsett om det är landstinget eller kommunerna som är huvudman i det 
enskilda fallet. Dessutom ska samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en 

rationell verksamhet sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beställningen ska 

göras till Hjälpmedelscentralen som finns inom landstingets organisation. 

l uppdraget för Hjälpmedelsnämnden kommer ingå att fastställa ett gemensamt 

regelverk och övergripande riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten. Den ska också ta 

fram förslag till principer för finansiering av verksamheten. Övergripande kan man 

också nämna att nämnden ska följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. En mer 

detaljerad beskrivning av uppdraget kommer att finnas i reglemente och 

samverkansavta l. 

Nämnden ska erhålla kanslistöd från landstingets ledningsorganisation. Kanslistödet 

kommer att utveckla formerna för samverkan mellan nämnden och 

Hjälpmedelscentralen. 

Hjälpmedelscentralens organisatoriska tillhörighet 

Hjälpmedelscentralen blir med stor sannolikhet en förvaltning under landstings· 

styrelsen (LS). LS blir då driftsnämnd för denna förvaltning på samma sätt som man är 

driftsnämnd för andra förvaltningar. Det betyder att Hjälpmedelscentralen ska 

rapportera sin verksamhet till LS och att LS ansvarar för att följa upp att Hjälp

medelscentralen utvecklar verksamheten, är effektiv och professionell och levererar i 

enlighet med beställning/uppdrag. 

Fortsatt hantering av frågan 

Förtroendemannakommittens samlade förslag till förtroendemannaorganisation ska 

behandlas i LS den26mars 2014 och i landstingsfullmäktige den 23 april. Kommitten 

avser att föreslå LS att ge landstingsdirektören i uppdrag att i samverkan med 

kommunerna utarbeta förslag till reglemente för Hjälpmedelsnämnden och avtal om 

samverkan kring hjälpmedelsfrågorna. Landstingsdirektören ska återkomma med 

förslagen till LS möte den 28 maj 2014. Hjälpmedelsnämndens reglemente kan då 

antas av landstingsfullmäktige den 17 juni och i respektive kommuns fullmäktige i 

juni eller augusti. Samverkansavtalen tecknas med kommunerna under hösten. 

Förutsättningen för den planerade processen är dock att kommunerna delar 

uppfattningen att den föreslagna förändringen av den Gemensamma nämnden ska 

genomföras. Landstinget vill med anledning av detta höra om kommunen har några 
synpunkter på den föreslagna förändringen av den Gemensamma nämnden till en 
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Hjälpmedelsnämnd. Detaljfrågor kommer bli föremål för gemensamma diskussioner i 

ett senare skede. Nu behöver landstinget veta om kommunen anser att landstinget 
ska gå vidare med förslaget enligt den planerade processen. 

Kommunens synpunkter sändes till landstinget, Benita Gren Karlsson, senast den 15 
mars. Det går också bra att vända sig till Benita Gren Karlsson med eventuella frågor, 
telefon 021-17 45 76 eller 070-553 76 91. 

Med vänlig hälsning 

();?$;-d:iY 
Denise Norström 

Landstingsstyrelsens ordförande och 

ordförande i förtroendemannakommitten 


