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Bilaga 5
Prislista hjälpmedel
Prislistan redovisar aktuella ersättningar som följer av att kommunen avropar
och/eller hyr hjälpmedel via landstinget enligt upphandlat ramavtal.
Prislistan gäller från 1 januari 2016 till 31 januari 2016.
Samtliga ersättningar är exklusive moms.
Grundabonnemang per invånare
23,50 kronor per invånare
Avrop av nytt hjälpmedel och komponenter/tillbehör till hyrda hjälpmedel
Anskaffningspris plus påslag med 15 procent.
Avrop med direktleverans
Ersättning efter överenskommelse vid varje tillfälle som motsvarar arbetsinsats för inköpsadministration
Köp av begagnat hjälpmedel
Aktuellt restvärde enligt prismodellen, dock lägst 295 kronor. Saknas restvärde debiteras en
avgift på 5 procent av anskaffningsvärdet, dock lägst 295 kronor.
Komponenter debiteras en avgift på 50 procent av inköpspris om individen har ett restvärde.
Omkostnadspåslag hyra av hjälpmedel
53 procent av hyreskostnaden under avskrivningstiden. Omkostnadspåslaget innefattar
ersättning för lagerhantering, rekonditionering, anpassningar, löpande service och underhåll
samt reservdelar.
Hyra
Hyresperioden räknas i dagar från och med leveransdag till och med det datum som anges
på returblanketten.
Vid avsaknad av returblankett gäller återlämningsdatum den dag hjälpmedlet returneras till
Länsservice lager.
Hyra för hjälpmedel utgörs av dagshyra som bygger på landstingets kostnader för produkter
som redovisas som inventarier, främst avskrivning, intern ränta samt tid i lager.
Misskötta och onormalt smutsiga hjälpmedel
Fast avgift på 295 kronor per hjälpmedel.
Förlorade eller förstörda produkter
Aktuellt restvärde enligt prismodellen, dock lägst 295 kronor. Saknas restvärde debiteras en
avgift på 5 procent av anskaffningsvärdet, dock lägst 295 kronor. Komponenter debiteras
en avgift på 50 procent av inköpspris om individen har ett restvärde.
Anpassning enligt bilaga för avrop av hjälpmedel, specialanpassning av hjälpmedel
samt övriga insatser av tekniker.
445 kronor per timme, lägst 445 kronor per insats. Förbrukningsmaterial ingår i timpriset.
Abonnemang för service och besiktning av sängar
445 kronor per säng
Abonnemang för service och besiktning av personlyftar
445 kronor per personlyft
Montering och demontering av personlyftar
Pris per styck
Hemlyft montering
1 400 kronor
Hemlyft flyttning inom samma adress
690 kronor
Hemlyft demontering
445 kronor
Rakskena i tak, stolpe eller vägg
2 775 kronor
Travers i tak, stolpe eller vägg
4 880 kronor
Vid montage i bjälklag eller på pendlar vid sänkta innertak tillkommer för:
Rakskena
1 270 kronor
Travers
2 570 kronor
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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 enligt prislista
Restid debiteras med enligt prislista per timme per tekniker. Resekostnader debiteras med
50 kronor per mil. Traktamenten debiteras i förekommande fall.
Reservdelar
Inköpspris plus påslag med 15 procent.
Av kommunen efterfrågad utbildning
Enligt särskild överenskommelse
Transporter från division Service hjälpmedelsverksamhet i Boden
Grundersättning för transporter från division Service hjälpmedelsverksamhet i Boden. Debiteras per hyrt hjälpmedel.
50 kronor
 Icke skrymmande
260 kronor
 Skrymmande
Transport till övriga avtalade leveransplatser i kommunen
12 335 kronor
alternativt extra leveranstillfällen tillkommer ett abonnemang per leveransplats respektive leveranstillfälle (per år)
Transporter av hjälpmedel till och från ordinärt boende
samt enstaka transporter till och från särskilda boenden
som inte har fast leveransplats tillkommer en fast kostnad
per transport
500 kronor
 Icke skrymmande
1 050 kronor
 Skrymmande
Akuta transporter av hjälpmedel till och från ordinärt boende samt akuta enstaka transporter till och från särskilda
boenden som inte har en fast leveransplats tillkommer en
fast kostnad per transport
1 000 kronor
 Icke skrymmande
2 050 kronor
 Skrymmande
Övriga transporter debiteras med faktisk transportkostnad
samt en fast administrativ avgift om 50 kronor
Fakturering och betalningsvillkor

Fakturering av hyrda och avropade hjälpmedel samt övriga beställda tjänster
sker månadsvis i efterskott. Elektroniska fakturaunderlag finns tillgängliga i
landstingets datalager. Följesedel bifogas varje leverans.
Fakturering av grundabonnemang och abonnemang för transporter sker månadsvis med en faktura per kommun.
Betalning ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Prisjusteringar

Prisjusteringar på hjälpmedlen görs löpande och följer produktleverantörernas prislistor.
Justering av abonnemang och priserna för division Service tjänster görs per
1 februari varje år enligt landstingsprisindex exklusive läkemedel i oktober.
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