
 
 

 
 

Prissä ttningspolicy 2021 
 

Fast årlig avgift fördelas kommunvis efter föregående årsförbrukning 

Uthyrning 
hyran sätts utifrån funktionsbegreppet, med ett eller flera 
tillbehör 

Försäljning  debiteras med påslag om 15% på gällande inköpspris 

Konsultation och utprovningar ingår i fast årsavgift 

Utbildning avseende basutbud ingår i fast årsavgift 

Uppdragsutbildningar debiteras per timme samt kringkostnader 

Uteblivande eller sent återbud 
till utbildning 

200 kr/ deltagare 

Licenser och utbildning i 
websesam 

ingår i fast årsavgift, dock ej sjuksköterskeinloggning 

Licenser i websesam – 
sjuksköterskeinloggning 

150 kr/månad och licens, debiteras per kalenderår 

Förebyggande underhåll på 
uthyrda hjälpmedel 

ingår i hyran 

Förebyggande underhåll på 
kommunägda hjälpmedel 

debiteras nedlagd tid i halvtimmesintervaller 

Tvätt av kommunägda 
hjälpmedel 

se separat prislista, ”Tvätt”, på vår hemsida 

Akut avhjälpande underhåll 
under normal arbetstid 

2,0 timpeng 

Specialanpassning debiteras materialkostnad samt arbetskostnad per timme 

Akut utlämning av hjälpmedel på 
Medelpunkten 

0,5 timpeng 

Transporter – turbil, 
direktleveranser, akuta 
leveranser etc  

se separat prislista, ”Transporter”, på vår hemsida 

Transport av säng (lämning och 
hämtning) 

se separat prislista, ”Transporter”, på vår hemsida 

Bärhjälp se separat prislista, ”Transporter”, på vår hemsida 

Bomkörning 1,0 timpeng 

 
  

  



 
 

 
Tvä tt 2021 
 

Prisgrupp 1 0,3 timpeng 

Prisgrupp 2 0,15 timpeng 

Prisgrupp 3 0,1 timpeng 

Prisgrupp 4 0,05 timpeng 

Hyra av tvättvagn < 14 dagar hyresfritt 

Hyra av tvättvagn > 14 dagar 500 kr per månad 

Textila hjälpmedel *  

- Kuddar 
- Selar 
- Tyngdtäcken 
- Tyngdvästar 
- Madrass (area zone samt 

madrass med motor) 
 

175 kr/styck 
285 kr/styck 
500 kr/styck 
500 kr/styck 
795 kr/styck 
 
  

* Tjänsten tillhandahålls av underentreprenör och priserna kan komma att justeras under året  

  



 
 

 

 

Specifikätion tvä tt äv kommunä gdä 
hjä lpmedel 
 

Hjälpmedel PG ej demonterad PG demonterad 

Stapla lätt PG1 PG2 

Swift med/utan armstöd/rygg PG1 PG2 

Hi-Loo med/utan armstöd PG1 PG2 

Nielsen line duschstol PG1 PG2 

Hi-loo supporter med/utan armstöd PG1 PG2 

Hink PG4 - 

Stänkskydd PG4 - 

Eva/pernell stöd PG2 - 

Tröskelramper PG4 - 

Betastöd PG1 PG2 

Duschbräda PG2 - 

Dävert fristående PG1 PG2 

Förhöjningskloss/sats (endast plast) PG3 - 

Kvadrant PG3 PG4 

Kryckkäppar PG3 PG4 

 

 
  



 
 

 
Tränsporter 2021 
 
 

Turbil - Transporter till och från 
fasta stopp 

470 kr 

Direktleverans - Tilläggstransport 
på ordinarie leveransdag 

325 kr 

Akut direktleverans - Transport 
på icke-ordinarie leveransdag 

1100 kr 

Tillägg för extra km utanför 
området 

4,50 kr/km 

Bärhjälp 300 kr 

Transport av säng (lämning och 
hämtning) 

1875 kr 

 
 

 

Ö vrigt 2021 
  

Timpeng 560 kr 

  

  


