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Bilaga 3 Avrop av 
hjälpmedel 

Bilaga 3 reglerar den omfattning och ersättning som följer av att kommunen 

avser avropa, dvs beställa hjälpmedel via landstinget enligt upphandlat ram-

avtal. 

Omfattning 

Avrop avser:  

 Hjälpmedel i länssortimentet som används som utrustning i verksamheten 

eller gemensamt av flera brukare.  

 Personliga hjälpmedel i länssortimentet som endast kan köpas. 

 Komponenter till hyrda hjälpmedel som endast kan köpas. 

Avrop kan göras direkt av produktleverantör enligt tecknade ramavtal. Spe-

ciellt gäller det vid större leveranser eller där behovet inte är akut. Lands-

tinget har för dessa hjälpmedel inget ansvar för reklamationer, garanti, trans-

port eller statistikunderlag.  

Anpassning av hjälpmedel som kommunen äger som används som utrustning 

i verksamheten eller gemensamt av flera brukare ingår inte i priset utan 

denna service beställs och debiteras separat.  

Specialanpassning av hjälpmedel samt projektering, montering eller demon-

tering av personlyftar ingår inte i priset för hjälpmedlet utan beställs och de-

biteras separat. 

Beställning och leverans 

Beställningen ska vara klar för leverans inom tre arbetsdagar om produkten 

finns i lager. Beställning av specialanpassade hjälpmedel levereras efter sär-

skild överenskommelse. 

Ersättningar enligt detta avtal avser kostnader till lastbrygga på division Ser-

vice hjälpmedelsverksamhet i Boden. Leverans och kostnader för transporter 

till beställare regleras enligt prislista (bilaga 5). 

Teknisk service 

Kommunen är ansvarig för att ägda hjälpmedel är säkra för brukare och per-

sonal. Köp av tjänster för säkerhetskontroller, besiktning, service eller un-

derhåll av kommunen ägda hjälpmedel regleras enligt prislista (bilaga 5). 

Ekonomiska ersättningar 

Samtliga ersättningar framgår av separat prislista. 

Avrop av nytt hjälpmedel och komponenter till hyrda hjälpmedel 
Anskaffningspris plus påslag 

Köp av begagnat hjälpmedel 

Aktuellt restvärde enligt prismodellen med en lägsta avgift. Saknas restvärde debiteras en 
fast avgift.  
Komponenter debiteras en avgift beräknat på inköpspriset om individen har ett restvärde. 

Anpassning, specialanpassning av hjälpmedel samt övriga insatser av tekniker  
Ersättning tas ut per påbörjad halvtimme. Förbrukningsmaterial ingår i timpriset. 

Montering och demontering av personlyftar debiteras per styck 
Hemlyft montering 
Hemlyft flyttning inom samma adress 
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Hemlyft demontering 
Rakskena i tak, stolpe eller vägg 
Travers i tak, stolpe eller vägg 

Vid montage i bjälklag eller på pendlar vid sänkta innertak tillkommer ersättningar för: 
Rakskena 
Travers 
Montering, flyttning av lyftmotorer debiteras med timdebitering.  Förbrukningsmaterial ingår 
i priserna. 

Ansvar och kostnader för återställande av lokaler efter demontering ingår inte landstingets 
åtagande. 

Deltagande vid projektering och planering debiteras per timme. 

Restid debiteras per timme per tekniker. Resekostnader debiteras per mil. Traktamenten 
debiteras i förekommande fall. 

Reservdelar 
Inköpspris plus påslag 

Garantier 

För garantier på hjälpmedel gäller produktleverantörens garantitid. 

 

 

  

  

 


