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Svar på rekommendation om att anta 
Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård 
och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, 
daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende 
Sammanfattning 
Storsthlm rekommenderar kommunerna i Stockholms län att anta 
”Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och 
förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används 
för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende”.  Social omsorg anser att överenskommelsen kommer 
att utgöra ett stöd för samverkan och underlätta kostnadsfördelningen mellan 
huvudmännen framöver samt att samverkansgruppen möjliggör en ökad 
flexibilitet och utveckling av överenskommelsen över tid.   

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden beslutar att anta ”Överenskommelse om kostnadsansvar 

för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för 
de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i 
särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt 
socialpsykiatriskt boende”.  
 

2. Socialnämnden beslutar att tidigare antagna överenskommelser upphör 
att gälla. Avser överenskommelserna ”Kostnadsansvar för hjälpmedel i 
bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS”, 
”Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om 
tekniska hjälpmedel” samt ”Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda 
boendeformer”.   

Ärendet 
Storsthlm har tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 
representanter från Stockholms läns kommuner tagit fram en ny 
överenskommelse; ”Överenskommelse om kostnadsansvar för 
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förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, 
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende”. 
Överenskommelsen är daterad 14 oktober 2020.  
 
Beslut har tagits i Storshlms styrelse den 12 november 2020, §155/20, om att 
rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta överenskommelsen. 
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden till Storsthlm senast den 
31 maj 2021 (expediering sker till registrator@storsthlm.se).  
 
Överenskommelsen är tänkt att börja gälla tre månader från att alla parter 
beslutat om att anta överenskommelsen.  
 
I samband med att överenskommelsen antas så upphör nedan överenskommelser 
att gälla:  

- ”Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig 
verksamhet enligt LSS” from 2015-10-01 (2015-05-20) (antagen av 
kommunfullmäktige i samband med övertagande av hälso- och sjukvård i 
bostad med särskild service och daglig verksamhet § 126 , SON 2014/124-
77),  

- ”Förtydligande av kostnadsansvar avseende överenskommelse om 
tekniska hjälpmedel” (2004-08-20) (avser äldre arkivhandlingar) samt 

- ”Ansvarsfördelning för hjälpmedel i särskilda boendeformer” (1997-02-
25) (avser äldre arkivhandlingar).  

 
Bakgrund 
Under maj 2019 rekommenderade Storsthlm kommunerna i Stockholms län att 
anta överenskommelsen. Eftersom flera kommuner ansåg att 
ansvarsfördelningen i överenskommelsen behövde konkretiseras för att undvika 
otydligheter beslutades om en revidering.  
 
Den 11 mars 2020 skickades en ny version ut på tjänstemannaremiss till 
kommunerna. Social omsorg ansåg i sitt yttrande (SON 2019/136-74, 
tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2020) att överenskommelsen var både 
tydligare och mer genomarbetat än tidigare version. Social omsorg lämnade även 
synpunkter på att överenskommelsen behövde förtydligas avseende lagstiftning 
och ansvar. Bland annat att ansåg kommunen att insatskategorier med lagrum 
bör användas istället för målgrupper samt att det som gäller för yngre respektive 
äldre bör hållas isär. I den nya versionen har dessa synpunkter till stor del tagits 
hänsyn till.  
 
Överenskommelsens syfte och innehåll 
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnadsansvaret mellan 
huvudmännen, kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, avseende 
de föreskrivna hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt medicintekniska 

mailto:registrator@storsthlm.se
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produkter som används i vården och som ingår i vård och omsorgsuppdraget. 
Bilagorna till överenskommelsen ska utgöra stöd och användas i verksamheterna.  
 
Vidare ska en samverkansgrupp för hjälpmedelsfrågor inrättas. 
Samverkansgruppen, kallad hjälpmedelssamverkan i Stockholms län, ska bestå 
av företrädare från huvudmännen. Kommunernas företrädare i 
samverkansgruppen utses av Storsthlms socialtjänstnätverk. Samverkansgruppen 
ska bland annat följa upp kostnadsansvaret och vid behov föreslå förändringar i 
kostnadsansvar för hjälpmedel och produkter.  

Ekonomiska aspekter 
I överenskommelsen bedöms kostnadsförändringarna som kostnadsneutrala. 
Bedömningen grundar sig på den kostnadsberäkning som gjordes inom 
förstudien till revideringen av överenskommelsen år 2018. Ytterligare 
kostnadsberäkningar har, enligt Storsthlm, inte kunnat göras. 
 
Överenskommelsen innebär att nedanstående kostnader (uppskattad kostnad 
anges i parantes) övergår till kommunerna:  

- Antidecubitusmadrasser i särskilt boende enligt SoL (cirka 6,5 mkr),   
- Ätapparater, bokstavstavlor, presentationsmaterial och specialrullatorer 

(cirka 14 tkr).  
 

Vidare övergår nedanstående kostnader (uppskattad kostnad anges i parantes) 
till Region Stockholm: 

- Komfortrullstolar (cirka 5,6 mkr) och 
- PEG etcetera (600 tkr).  

 
Social omsorg anser att den nya överenskommelsen är mer flexibel och möjliggör 
för kommunerna att i större utsträckning kunna påverka kostnaden inom sitt 
kostnadsansvar. Detta är viktigt då kostnads- förbrukningsnivåer förändras över 
tid. Inga ekonomiska konsekvenser bedöms föreligga.  

Överväganden 
Social omsorg anser att ”Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 
medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, 
dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende” är tydlig, 
användarvänlig och väl genomarbetad. Överenskommelsen kommer således att 
utgöra ett stöd för en samverkan framöver. Även bilagorna är pedagogiska och 
användarvänliga för verksamheterna vilket underlättar kostnadsfördelning 
mellan huvudmännen.  
 
Social omsorg är även positiv till samverkansgruppen hjälpmedelssamverkan i 
Stockholms län då den möjliggör en ökad flexibilitet och utveckling av 
överenskommelsen över tid.   
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Claes Lagergren  Lilian Carleson  
Socialchef   Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Tid   Camilla Wass 
Avdelningschef  Avdelningschef 
 
 
 

Bilagor 
1. Rekommendation, Storsthlm dnr S/18/0098-83 
2. Överenskommelse, Storsthlm, version 14 oktober 2020.  
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