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Landstingets revisorer

Svar på revisionsrapport – Hjälpmedelsnämnden i
Värmland
Revisionskontoret har granskat nämndens verksamhet och räkenskaper för
verksamhetsåret 2015 och sammanfattar granskningen i revisionsrapport Rev
16016. Granskningens fokus har varit avstämning mot gällande avtal och
rapporten tar bland annat upp att mandatfördelningen i nämnden inte är i
samstämmighet med vad som avtalats och att den ekonomiska reglering som
ska ske årsvis inte verkställs.
Parterna är i avtalet överens om att sammansättningen i nämnden så långt
möjligt ska återspegla sammansättningen i landstingsfullmäktige.
Denna fråga har påtalats tidigare från revisorerna och det är av olika skäl svårt
att uppfylla överensstämmelse i sammansättningen i nämnden i förhållande till
landstingsfullmäktige. Partier som är representerade i landstingsfullmäktige
saknar exempelvis representation i en del kommuner. Lokala partier med en
stark förankring i hemkommunen saknar representation i landstingsfullmäktige.
Detta ska givetvis följas upp utifall det sker någon förändring ute i
kommunerna, som gör det möjligt att en justering kan ske, så att det ligger i
linje med avtalet.
Uppkomna över- eller underskott ska regleras efter aktuell för-delningsnyckel
(befolkningsunderlag i viss åldersgrupp).

En enig Hjälpmedelsnämnd fattade beslut om att inte reglera det
ekonomiska resultatet denna gång men att det ska göras en översyn av de
ekonomiska ramarna i förhållande till uppdrag. En viktig anledning är att
det med åren blivit allt svårare att ge en rättvis ekonomisk bild av det som
regleras i avtalet. Bland annat så har uppdrag lagts till
Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde utan att det skett någon förändring av
de ekonomiska ramarna.
En översyn av nämndens ekonomiska fördelning, redovisning och
uppföljning initierades 2010. Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt
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avtal som tydligare avgränsar vad som är den gemensamma nämndens
uppdrag och vad som är respektive huvudmans uppdrag.
Det reviderade avtalet har varit på remiss hos huvudmännen under
sommaren, för att kunna beslutas av Hjälpmedelsnämnden i september.

Marlene Kopparklint
Ordförande i hjälpmedelsnämnden
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