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'Viktiga nyheter i avtalet från 1 januari 2016 

a Slopad minsta hyresdebitering på 30 dagar. 

a Ingen försäljning av begagnade hjälpmedel. 

a Vid försäljning är påslaget 25%. 


a Enhetspris för resekostnader i länet. 

a Enhetspris vid akut leverans av hjälpmedel. 

a Ökat timpriset vid akut underhåll. 

a Infört långtidshyra av säng till särskilt boende. 




• • 

~ Region 
~ Gävleborg 

VIsIon 

Som invånare i Gävleborg ska jag ha samma möjlighet att 
få mitt behov av hjälpmedel tillgodosett oavsett om det är 
Kommunen eller Regionen som har ansvaret för min vård 
och omsorg. 

Mission 

Maximal utväxling på varje satsad krona till hjälpmedel. 
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Receptet = hyra hjälpllledelsbehovet! 

Brukaren 
Rätt hjälpmedel enligt behov 
Rätt service vid behov 
Hög kompetens inom hjälpmedelsområdet 

Betalaren/kunden 
Hög kostnadseffektivitet vid hantering av hjälpmedel 
Högt resursutnyttjande 
Hög kvalitet på hjälpmedel 
Hög kompetens inom hjälpmedelsområdet 



~ Region 
~ Gävleborg 

Olllsättning 2015 - 97 Mkr 

O Hyror 

o Försäljning 

OTjänster 

O Butik 

O Övrigt 
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Hyresintäkter 2015 - 77 Mkr 

D Region Gävleborg = 53,1% 

• Privata =13,3% 

. Gävle = 8,6% 

D Sandviken =5,6% 

• Hudiksvall = 4,4% 

O Ljusdal = 3,5% 

• Söderhamn =2,7% 

oBollnäs = 2,5% 

• Nordanstig = 1,8% 

• Ovanåker = 1,8% 

D Älvkarleby =1,1 % 

• Hofors =1,0% 

. Ockelbo = 0,7% 
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Sex (6) goda skäl till att hyra hjälpntedelsbehovet. 

1. Enkelheten! 

2. Kostnadseffektiviteten! 

3. Funktionella hjälpmedel! 

4. Nyttjandegraden! 

5. Lagerutrymmet! 

6. Avtalet för nämnden! 



Enkelheten!~ Region 
~ Gävleborg 

I hyra av hjälpllledel ingår följande 

Logistik 
Leverans av hjälpmedel 
Hämtning av hjälpmedel vid hyresavtalets slut 
Flytt av säng 

Service 
Besiktning 

Rekonditionering 

Förebyggande underhåll och besiktningar i enlighet med av myndighet 

och/eller leverantör uppställda krav 

Avhjälpande underhåll 

Leverans 

Hämtning 

Resekostnader för ovannämnda tjänster 




Enkelheten!~ Region 
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HjälpInedel Funktion 
Hyresmodell - rak hyra 

Syfte 

En hyresmodell där hyrespriset för hjälpmedel är tydligt och överskådligt. Att hyra ut 

funktion i stället för produkt. 


Bakgrund 

Kunderna har önskat att en enkel hyresmodell som gör det möjligt att se kostnaden i 

beställningsögonblicket och som också gör det enklare att beräkna och följa upp 

hyreskostnader. Rak hyra är en enkel modell som möjliggör detta. 


Konsekvens av rak hyra 

Rak hyra innebär att hyrespriset för ett hjälpmedel är ett snittpris som inte förändras 

utifrån ålder på hjälpmedlet. Månadskostnaden för ett nytt hjälpmedel blir, med rak hyra, 

lägre än den skulle ha varit med trappstegsmodellen. Månadskostnaden för ett något äldre 

begagnat hjälpmedel blir högre vid rak hyra än vid trappstegsmodellen 
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HjälpInedel Funktion 

Hyra (kr) 

- - - - - - - - - - - -;\, .. - - - - - - - - - - - - - RA K hyra 

TRA PP-modell 

lid (år) 

I den nuvarande hyresmodellen är kostnaden för tillbehör på huvudhjälpmedel inräknad i 
hyran och behöver man komplettera ett hjälpmedel med tillbehör påverkas inte hyran 
(med undantag för vissa kostsamma tillbehör). 



Kostnads effektiviteten ! 
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~ Gävleborg 

Köp av hjälpInedel 

Att beakta vid köp av egna hjälpntedel 
Bevakning, spårbarhet och kostnad för besiktning och underhåll 

Kostnad och utrymme för rekonditionering i egen regi 


Kostnad för lagerhållning 

Kostnad för transporter 


Personalkostnader för hanteringen 

Risk för onödiga inköp av hjälpmedel som redan finns 

Nyttjandegrad på egna hjälpmedel 




Kostnads effektiviteten ! 
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~ Gävleborg 

Kostnader Hjälpllledel SAM 
Hjälpmedel SAM har inte något avkastningskrav vilket innebär att lägre 
kostnader ger lägre hyrespriser. Hjälpmedel SAM har sänkt 
hyrespriserna med 5% vid två tillfällen, 2009 & 2012. 

Ambitionen är att öka återanvändning av redan inköpta hjälpmedel för 
att successivt sänka avskrivningskostnaden och därmed öka möjligheten 
till ytterligare prissänkningar. 

Det är utomordentligt viktigt att valet grundar sig på behov och inte 

årsmodell vid beställning. 
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Hyresutveckling 
Januari 20 

--- --,r - 

Söderhamn 158371 

Privata vårdgivare 790181 

Nordanstig 115967 

Hofors 61052 

Ljusdal 219212 

Bollnäs 161276 

Sandviken 363239 

Region Gävleborg 3345666 

Hudiksvall 283308 

Gävle 563679 

Ovanåker 113661 

Ockelbo 44548 

Totalt 6220160 

205246 

998550 

135581 

71251 

241 796 

175550 

382319 

3458880 

292834 

577735 

112983 

35496 

6688221 

Kostnads effektiviteten ! 
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Kostnadseffektiviteten! 
~ Region 
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Köputveckling 
Namn Juni 2013 - Dec 2014 Jan 2015 - Juli 2016 Förändring 

,I"Ovanåker II _ 358266 199940 
l' - 44'to ._- - 

Sandviken 1363317 805473 
'I - - - ~.---

Bollnäs 1407752 862547 

Hofors 271955 181328 
- - _.-  ,.

Ockelbo 320230 240199II 

Gävle - lS<}o
2456216 2092937 

----.------ - -- ----_.

Ljusdal 347008 , 328976 il - S'}o 


Hudiksvall - 5<}o
2621207 2500797
lrSöderhamn 13t}o1969205 2218859 - - _. ~L -- _.-._

Nordanstig 373984 429764 15<}o

---If - - - . - ---_._. 

Privata vårdgivare ,. [, 929178 1523372 Ii 64<}o 

. -- .- 

Totalt - 8~o
12418319 11384190 

- 41'to 



Kostnads effektiviteten !ik: Region 
~ Gävleborg 

Trendlista för utveckling hyra vs köp 

1. Rofors 

2. Bollnäs 

3. Sandviken 

4. Ljusdal 
5. Gävle 
6. Rudiksvall 

7. Ovanåker 
8. Deladplats. Söderhamn, Nordanstig, Privata vårdgivare, Ockelbo 



Kostnadseffektiviteten! 
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Vilka hjälpInedel köps istället för hyres? 

Bollnäs 

- - .. 
Madrasser och sängbord. 1 st. säng hyrs idag på långtidshyra (200 kr/månad). 

Gävle Madrasser, sängar och personlyftar. 27 st. sängar hyrs idag på långtidshyra. 

Hofors 
Madrasser, duschstolar och sängar varav 3 st. sängar inköpt istället för långtidshyra. 
2 st. sängar hyrs idag på långtidshyra. 

HudiksvaJl 
Madrasser, gåbord, rullstolar, rollatorer och sängar varav 11 st. sängar inköpt istället för 
långtidshyra. 6 st. sängar hyrs idag på långtidshyra. 

Ljusdal Madrasser och arbetsstolar. Ost. sängar hyrs idag på långtidshyra. 

Nordanstig 
Madrasser och sängar varav 3 st. sängar inköpt istället för långtidshyra. Ost. sängar hyrs idag på 
långtidshyra. 

Ockelbo Rullstolar, drivaggregat och sängar. Ost. sängar hyrs idag på långtidshyra. 

Ovanåker Madrasser och arbetsstolar. 32 st. sängar hyrs idag på långtidshyra!!! 

Sandviken Sängbord, gåstolar och duschstolar. Ost. sängar hyrs idag på långtidshyra. 

S
"d h 
o er amn 

Madrasser och sängar varav 40 st. sängar inköpt för 500 000 kr istället för långtidshyra. 
9 " h "d o 10 'd h st. sängar yrs I ag pa angtl s yra. 



Kostnadseffektivi teten! 
~ Region 
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Jälllförelse hjälpntedelskostnad 
(Januari 2015 - Juli 2016) 

Inköpskostnad/invånare 

~ <::> 
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Funktionella hjälpmedel! :t:: Region 
~ Gävleborg 

Snittålder på egenägda Hjälpllledel 

UUSDAL OVANÄKER BOllNÄS HOFORS NORDANSTIG GÄVLE OCKELBO SÖDERHAMN SANDVIKEN HUDlKSVALL HJÄLPMEDEl 
SA 



46% av hela Hjälpmedel SAM:s hyresflotta 
och som endast kan nyttjas av respektive 
Kommuninvånare. 

Nyttjandegraden!Et: Region 
~ Gävleborg 

Antal egenägda huvudhjälpntedel 

Hjälpmedel SAM äger 22 008 st. 
Kommunerna äger 10 182 st. vilket är 

GÄVLE SÖDERHAMN HUDIKSVALL BOLLNÄS SANDVIKEN UUSDAL OVANÅKER HOFORS OCKElBO NORDANSTIG 



Nyttjandegraden!Et: Region 
~ Gävleborg 

Anskaffningsvärde egenägda Hjälpntedel 
Totalt 60 Mkr. 

GÄVLE SÖDERHAMN HUDIKSVALL SANDVIKEN BOLLNÄS UUSDAL OVANÅKER OCKELBO HOFORS NORDANSTIG 

Varav totalt 1 890 st. hjälpmedel till ett värde av ca. 10 Mkr (17%) som 
är registrerad i eget lager den 20 april 2016. 



Lagerutrymmet!
~ Region 
~ Gävleborg 

En unik situation i landet... 

Tre olika varianter av hantering 

1. Uthyrning av hjälpmedel (ingår transport, rekond, service etc). 

2. Försäljning av hjälpmedel och vi sköter lagerhantering och service. 

3. Hög försäljning av hjälpmedel till Söderhamns Kommun som själva 

sköter lagerhantering och service. 


Dessutom.. 

Hjälpmedel SAM är som enda hjälpmedelsverksamhet i Sverige 

ensam om att erbjuda kunden i beställningsögonblicket att välja, 

från fall till fall, om val av köp eller hyra av hjälpmedel. 




Lagerutrymmet!
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Konsekvenser 

Komplex hantering av hjälpmedel som innebär 


Kostsamma och krångliga speciallösningar i SESAM 

Ökad tidsåtgång för hantering av hjälpmedel med olika ägare 

Ökade risker för fel och avvikelser 

Väntetid för brukare av hjälpmedel 

Minskad nyttjandegrad av hjälpmedel 

Ökat lagerbehov 


Sammantaget innebär detta en ökad kostnad för hjälpmedels

hanteringen samt en ökad risk för att brukaren blir lidande i 

slutänden. 




Lagerutrymmet!Et:: Region 
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Lösning 

Två sortimentserbjudanden 


Köpesortiment = Hjälpmedel av förbrukningskaraktär 

Hyressortiment = Hjälpmedel som kan återanvändas 


Underlättar 

Antal artiklar i lager 

Lageroptimeringskontroll 

Möjlighet till "tvingande ersättningskedjor" 

Miljöpåverkan vid hantering av hygienhjälpmedel 




Avtalet för nämnden! 
~ Region 
~ Gävleborg 

Salllverkansavtal för geDlensalll näDlnd 

"10 § Uppdrag 

Hjälpmedelsverksamheten skall tillgodose behovet 

av hjälpmedel genom att utreda och tillhandahålla 

modeller för hyra. Hyrestidens längd skall återspeglas 

i prissättningen. Hjälpmedelsverksamheten skall även 

tillhandahålla hjälpmedel för köp i begränsad omfattning." 
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Sex (6) goda skäl till att hyra hjälpllledelsbehovet. 

1. Enkelheten! 

2. Kostnadseffektiviteten! 

3. Funktionella hjälpmedel! 
4. Nyttjandegraden! 

5. Lagerutrymmet! 

6. Avtalet för nämnden! 



Et: Region 
~ Gävleborg 

Antbitionen är att två sortiInentserbjudanden 

införs fr. o. In. 1 januari 2017 i s a Inband nted 

ett nytt avtal för den geInensaInIna näInnden. 




1 (3)EEl HudiksvallsU kommun 2016-02-26 

Uppdragsskrivning: Samarbete i Hälsingland kring projekt-I 
programstöd och extern finansiering 

Övergripande 
U tredningsu ppdrag: 

Framtagande av 2 alternativa ideskisser för samverkan mellan 
Hälsinglands kommuner kring projekt- och programstöd och 
externa finansiering av kommunal verksamhet. 

Bakgrund: Hälsingekommunerna har under en lång följd av år samverkat 
inom ramen för Hälsingeutbildningar ekonomisk förening . 
Samarbetet har primärt handlat om högskole-, yrkes högskole- och 
komvuxutbildning. Kopplingar mot arbetsmarknad och näringsliv 
har dock funnits hela tiden. Genom samarbetet har man tack vare 
olika EU-projekt mycket framgångsrikt skapat viktig verksamhet 
värt närmare lOD miljoner kronor. 
Generellt sett har dock Hälsinglands kommuner inte varit så 
lyckosamma när det gäller att skapa extern medfinansiering i form 
av bl.a. EU-medel till sina verksamheter. 
De kommuner som avsatt resurser, i form av EU-samordnare eller 
motsvarande, för att på ett systematiskt sätt arbeta med dessa 
frågor, har varit mer lyckosamma. Som exempel kan nämnas 
Gävle kommun som har ett programkontor med ett antal anställda 
där man bestämt hävdar att man över tid finansierat kostnaden för 
verksamheten många gånger om med externa medel. 
Ä ven om Söderhamns kommun arbetat på ett liknande sätt är det 
svårt för mindre kommuner att kunna bygga upp den organisation 
och kompetens som behövs. 
Genom att samarbeta bredare än vad Hälsingeutbildningar 
ekonomisk förening har haft möjlighet att göra, borde man kunna 
förbättra förutsättningarna för medfinansiering i angelägen 
kommunal verksamhet. 

Syfte: Ge Hälsingerådet ett beslutsunderlag som gör det möjligt att ta 
ställning om man ska gå vidare med en fördjupad studie i denna 
fråga eller inte. 

Uppdragsgivare: 
Kontaktperson: 
Xxxxxxx xxxxx 

Kommunchefsgruppen i Hälsingland 

Uppdragstagare: 
Kontaktperson: 
Xxxxx xxx xxx 

Datum för 2016-xx-xx 

Kommunledningsförvaltningen, Kansliavdelningen 
Bengt Friberg • Tfn: 0650-19120· E-post: bengt.friberg@hudiksvall.se 
Postadress: 82480 I-Iudiksvall • Besöksadress: Trädgårdsgatan 4 • E -pos t: kommun@hudiksvaU. se 

Tfn växel: 0650-190 00· Fax : 0650-381 50· www.hudiksvaJl.sc · Org. Nr: 212000-2379 

http:www.hudiksvaJl.sc
mailto:kommun@hudiksvaU.se
mailto:bengt.friberg@hudiksvall.se


2 (3)~ HudiksvallsU kommun 

uppdragsgivande: 

Genomförande period: 2016-xx-xx - 20xx-xx-xx 

Organisation: Kommunchefsgruppen i Hälsingland utgör styrgrupp. En av 
kommuncheferna är kontaktperson. 

Förutsättningar/ramar/ Arbetet måste sannolikt genomföras av någon extern resurs vilken 

avgränsningar: finansieras av Hälsingekommunerna efter vedertagen 
fördelningsprincip. 

Utgångspunkten ska vara att samarbetet, oavsett formen för det, 
ska generera resurstillskott som klart överstiger kostnaderna för 
samarbetet. 

Utredningsuppdragets 
innehåll: 

• Kartläggning av hur Hälsingekommunerna f.n. arbetar med 
EU-frågor och extern finansiering av sina verksamheter. 

• Exempel från andra kommunerlkommungrupper där man 
har en samlad organisation, typ programkontor, för att 
arbeta med EU-frågor och extern finansiering. 

• Alternativ 1. Hur skulle ett nätverkssamarbete mellan 
kommunerna i Hälsingland kunna se ut? 
-Områden inom vilket samarbetet skulle kunna ske. 
-Nätverkets arbetsformer och omfattning. 
-Styrning/ledning - organisation 
-Kostnader 
-Finansiering 
-Tid- och arbetsplan för genomförande. 
-Riskanalys för genomförande 

• Alternativ 2. Hur skulle en gemensam organisation kunna 
se ut? 
-Uppdrag/ - avgränsningar 
-Bemanning och kompetenser. 
-Styrning/ledning - organisation 
-Arbetssätt 
-Kostnader kort och långsiktigt 
-Finansiering 
-Tid- och arbetsplan för genomförande 
-Riskanalys för genomförande 

Metod: Uppdragstagaren avgör arbetsmetod. Uppdragsgivaren ska via 

Kommunledningsförvaltningen, Kansliavdelningen 



3 (3)~ HudiksvallsU kommun 

kontaktpersonen löpande hållas informerad om hur arbetet 
fortskrider . 

Redovisningsform: PresentationsmateriaJ typ power point samt skriftlig rapport med 
förslag till beslut. 

Redovisningstillfälle: Delredovisningar efter anmodan från kommunchefsgruppen. 
Slutredovisning för kommunchefsgruppen xx-xx-xx 

Anmärkning: 

Kommunledningsförvaltningen, Kansliavdelningen 



Hälsinglands stipendium till årets distansstudent 

Kriterium 

Stipendiet ska tillfalla en distansstudent från Hälsingland, som utifrån sina förutsättningar, 

gjort en framstående studieprestation. 

Regler 

• 	 Stipendiet utdelas årligen 

• 	 Stipendiet ska tillfalla en person 

• 	 Stipendiet kan inte erhållas mer än en gång 

• 	 Stipendiet ska tillfalla en student som studerar på Högskolan i Gävle (HiG) via ett 

lärcentrum i Hälsingland 

• 	 Stipendiaten ska studera på minst halvfart varav minst 75 % ska ske via ett 


lärcentrum 


• 	 Stipendiekommitte ska vara Hälsingerådet i samarbete med Hälsingeutbildning 

ekonomisk förening 

• 	 Högskoleansvariga i resp . hälsingekommun har möjlighet att föreslå stipendiater 

utöver de som lämnat in ansökan 

• 	 Stipendiet kungörs genom Hälsingeutbildning ekonomisk förenings hemsida HiG:s 

hemsida och via anslagstavlor på lärcentra i Hälsingland 

• 	 Ansökan ska vara inlämnad till Hälsingeutbildning ekonomisk förening senast 1 

februari varje år 

• 	 Stipendiet utdelas årligen i samband med vårens sista möte för Hälsingerådet 


