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Yrkande angående – Regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Grundskolenämnden, Utbildningsnämnden, Förskolenämnden, Nämnden för 
funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, får i uppdrag att i 
samverkan med Västra Götalandsregionen klarlägga omfattningen av de 
befarade kostnadsförskjutningarna, för att säkerställa att dessa ryms inom 
ordinarie verksamhet. 

2. I övrigt godkänna Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet. 
 

I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att påtala för Västra Götalandsregionen 
att en överenskommelse också behöver tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och fristående aktörer. 

Yrkandet 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter 
rättigheten att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som 
alla andra. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn samma 
rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör 
det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  
 
Eftersom den ekonomiska påverkan hos berörda instanser varit svårbedömd i 
utredningsarbetet och att överenskommelsen kan medföra 
kostnadsförskjutningar mellan Västra Götalandsregionen och respektive nämnd, 
är det viktigt att detta klarläggs av berörda nämnder, för att säkerställa att dessa 
ryms inom ordinarie verksamhet.  
 
Om fristående grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor ska omfattas av överenskommelsen behöver de ingå som 
part och att en överenskommelse tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och dessa fristående aktörer. Alla elever ska ha en likvärdig 
tillgång till hjälpmedel oavsett om de tillhör den kommunala skolan eller en 
fristående skolverksamhet. 
 
Sverigedemokraterna tillstyrker i övrigt förslaget till överenskommelse med 
utgångspunkt i att den enskilde ska ha likvärdig tillgång till och få sina behov av 
hjälpmedel tillgodosedda inom rimlig tid.  
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Tilläggsyrkande angående – Regional överenskommelse 
om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
Förslag till beslut 
 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i början av 2023 till Kommunstyrelsen 
återrapportera om de ekonomiska konsekvenserna den regionala överenskommelsen 
om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet får för de berörda nämnderna. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att i början av 2023 till Kommunstyrelsen 
återrapportera hur den nya ansvarsfördelningen mellan berörda huvudmän i den 
regionala överenskommelsen om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
tillgodosett den enskildes behov att få hjälpmedel inom rimlig tid. 

 

Yrkande .  

Personer med funktionsnedsättning med behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från förskola, skola eller daglig verksamhet och hälso- och sjukvården eftersom 
ansvaret kan fördelas på flera parter. I dagens läge är ansvarsfördelningen för olika typer av 
hjälpmedel och utrustning utspridda på olika huvudmän. Detta innebär att trots att 
ansvarsfördelningen är reglerad på en övergripande nivå, kan samma hjälpmedel vara både 
grundutrustning, personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel och läromedel. Denna 
ansvarsfördelning riskerar att bli otydlig och öka risken för att den enskildas behov av 
hjälpmedel inte tillgodoses på ett effektivt sätt och inom rimlig tid.  

Med den nya regionala överenskommelsen om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet är målet är att tillgodose den enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid och 
att ansvarsfördelningen mellan berörda huvudmän tydliggörs samt påtala vikten av samverkan 
mellan olika parter. I remissvaren från de berörda nämnderna konstateras det att de eventuella 
kostnadsförskjutningarna mellan huvudmännen är svårbedömda. Av den statistik som är 
tillgänglig görs grova uppskattningar som talar för att den ekonomiska påverkan troligen inte 
blir stor och att det ryms inom ordinarie verksamhet.  

I tjänsteutlåtandet påtalas dock betydelsen av att de eventuella kostnadsförskjutningarna följs 
noga av de berörda nämnderna. Nästa uppföljning av överenskommelsen är planerad till två år 
efter avtalet trätt i kraft och ansvaras utav Ledningsrådet för medicintekniska produkter. Med 
anledning av att beräkningarna varit grova uppskattningar och gjorda på bristfällig statistik, är 
det därför viktigt att i närtid efter överenskommelsen undersöka kostnadsförskjutningarnas 
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indikation och utfall. Det är också lämpligt att i samband med den ekonomiska uppföljningen 
även undersöka och återrapportera huruvida överenskommelsens syfte och mål blivit uppfyllt 
i närtid, då de anknyter till varandra. 

Stadsledningskontoret får därför i uppdrag att följa upp och återrapportera de ekonomiska 
konsekvenserna överenskommelsen får för de berörda nämnderna samt återrapportera hur 
överenskommelsens nya ansvarsfördelning mellan berörda huvudmän tillgodosett den 
enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid i början av 2023. 
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Regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
godkänns. 

2. Stadsdirektören får i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Göteborgs Stad 
samt översända den till Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har, via Göteborgsregionens kommunalförbund, tagit emot ett förslag till 
regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Parter 
i överenskommelsen är Västra Götalandsregionen och regionens kommuner. 
Överenskommelsen har tagits fram på uppdrag av Ledningsrådet för medicintekniska 
produkter i Västra Götalandsregionen. Göteborgsregionens förbundsstyrelse har ställt sig 
bakom förslaget och rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom 
överenskommelsen.  

Stadsledningskontoret har remitterat förslaget till överenskommelse till 
grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd 
samt till äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan berörda 
huvudmän samt påtala vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose 
den enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid. Överenskommelsen kan få 
ekonomiska konsekvenser i form av kostnadsförskjutningar åt båda håll mellan 
huvudmän för förskola, skola, daglig verksamhet samt kommunal och regional hälso- och 
sjukvård. Dessa är dock svårbedömda på grund av bristfällig statistik. 

Stadsledningskontoret menar att förslaget till överenskommelse bidrar till bättre 
förutsättningar för att den enskilde ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda inom 
rimlig tid. Stadsledningskontoret bedömer att överenskommelsen bör godkännas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I den utredning som ligger till grund för överenskommelsen framgår det att den kan få 
ekonomiska konsekvenser i form av kostnadsförskjutningar mellan huvudmän. Det 
handlar bland annat om formuleringen i överenskommelsen att grundutrustning är 
hjälpmedel som ska kunna användas av en eller flera. Det kan innebära att hjälpmedel 
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som idag är personligt förskrivet blir grundutrustning och att kostnader då flyttas från 
hälso- och sjukvården till förskola, skola eller daglig verksamhet. Samtidigt kan 
formuleringarna kring individuellt utprovade hjälpmedel och dubbelförskrivning betyda 
att vissa produkter som idag bekostas av förskola, skola eller daglig verksamhet istället 
blir ett ansvar för hälso- och sjukvården.  

Beredningsgruppen som genomfört utredningen konstaterar att eventuella 
kostnadsförskjutningar varit svårbedömda i utredningsarbetet på grund av bristfällig 
statistik. Inom skolverksamheten gör beredningsgruppen en grov uppskattning att cirka 
90 000 kronor per månad som idag belastar regionens skolhuvudmän istället kan belasta 
vårdgivare med hälso- och sjukvårdsansvar för barn och unga. Inom daglig verksamhet 
har det inte varit möjligt för beredningsgruppen att beräkna en eventuell 
kostnadsförskjutning. Utifrån tillgänglig statistik uppskattar utredningen att 
kostnadsförskjutningen troligen inte blir stor. Det har inte varit möjligt för 
beredningsgruppen att beräkna en eventuell kostnadsförskjutning i de fall ett personligt 
föreskrivet hjälpmedel i stället blir grundutrustning.  

Nämnden för funktionsstöd bedömer att den mest troliga kostnadsförskjutningen för 
nämndens verksamhet är från personligt förskrivet hjälpmedel till grundutrustning, vilket 
innebär en kostnadsökning för daglig verksamhet. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
menar att överenskommelsen kan leda till kostnadsförskjutningar åt båda håll mellan 
nämnden och andra huvudmän, men att det rör sig om små volymer och att det därmed är 
svårt att med säkerhet bedöma att det blir någon ekonomisk påverkan. 

Grundskolenämnden, utbildningsnämnden samt förskolenämnden konstaterar att 
överenskommelsen kan innebära kostnadsförskjutningar åt båda håll mellan Västra 
Götalandsregionen och respektive nämnd, men gör ingen bedömning av omfattningen av 
dessa. 

Sammantaget kan alltså överenskommelsens utformning innebära kostnadsförskjutning åt 
båda håll mellan den regionala hälso- och sjukvårdshuvudmannen och Göteborgs stad, 
men också i viss mån mellan berörda nämnder inom staden. Stadsledningskontoret delar 
uppfattningen att kostnadsförskjutningarna är svårbedömda på grund av bristfällig 
statistik. Tillgängliga underlag enligt ovan talar dock inte för stora kostnadsförskjutningar 
och att dessa ryms inom ordinarie verksamhet. Det är viktigt att detta följs av berörda 
nämnder framåt.  

Vidare är syftet med överenskommelsen är att tydliggöra ansvarsfördelningen för 
hjälpmedel och effektivisera handläggningen. Ur en ekonomisk dimension är det positivt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Personer med funktionsnedsättning har enligt FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning rätt till att leva ett självständigt liv och att delta i 
samhället på samma villkor som andra. Det är också ett av målen i Göteborgs Stads 
program för full delaktighet. Personer med funktionssättning har vidare rätt till bästa 
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möjliga hälsa utan diskriminering, samt rätt att delta på arbetsmarknaden, i arbetslivet 
eller i annan meningsfull sysselsättning på lika villkor.  

I FN:s konvention om barns rättigheter framgår det också att alla barn med 
funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt i 
samhället. Personer med funktionsnedsättning har också rätt till utbildning. Det 
förutsätter att utbildningen är fysiskt, pedagogiskt och socialt tillgänglig. Göteborgs Stad 
har antagit målet att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att nå 
utbildningsmålen på lika villkor som andra. Enligt skollagen är huvudmannen också 
skyldig att se till att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 
de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns får stöd som syftar till att så långt som 
möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Ofta kan det individuella stödet vara avgörande för den enskildes möjlighet till 
delaktighet på dessa olika arenor. Tillgången till hjälpmedel lyfts bland annat i stadens 
program för full delaktighet som en viktig förutsättning för att nå målet om rätten till 
bästa möjliga hälsa. Att stadens invånare får en likvärdig tillgång på hjälpmedel är 
sammantaget en viktig del i att förverkliga ovanstående rättigheter, skyldigheter och mål.  

Stadsledningskontoret bedömer att förslaget till överenskommelse bidrar till att 
säkerställa individens tillgång till hjälpmedel. Dels genom att förtydliga hur ansvaret för 
hjälpmedel ska fördelas mellan kommunala och regionala huvudmän för förskola, skola, 
daglig verksamhet och hälso- och sjukvård i syfte att skapa likvärdighet, dels genom att 
förtydliga formerna för samverkan. 

Bilagor 
1. Göteborgsregionens handlingar 2021-09-23 §303 
2. Förskolenämndens handlingar 2021-12-15 §215 
3. Grundskolenämndens handlingar 2021-12-07 §327 
4. Utbildningsnämndens handlingar 2021-12-14 §218 
5. Nämnden för funktionsstöds handlingar 2021-12-15 §249 
6. Äldre samt vård- och omsorgsnämndens handlingar 2021-12-14 §325 
7. Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har 2021-10-04 via Göteborgsregionens kommunalförbund tagit emot ett 
förslag till regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet. Överenskommelsen har tagits fram av en tillfällig beredningsgrupp på 
uppdrag av Ledningsrådet för medicintekniska produkter i Västra Götalandsregionen. 
Parter i överenskommelsen är Västra Götalandsregionen och regionens kommuner. 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse har ställt sig bakom förslaget och rekommenderar 
medlemskommunerna att ställa sig bakom överenskommelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning med behov av hjälpmedel kan vara i behov av 
samordnade insatser från förskola, skola eller daglig verksamhet och hälso- och 
sjukvården eftersom ansvaret kan fördelas på flera parter. Utifrån gällande lagstiftning 
och rådande praxis är det skolhuvudmannen som ansvarar för pedagogiska hjälpmedel, 
läromedel och grundutrustning i sin verksamhet, kommunen som ansvarar för 
grundutrustning i sin dagliga verksamhet och den regionala och kommunala hälso- och 
sjukvården som ansvarar för personliga hjälpmedel.  

Även om ansvarsfördelningen är reglerad på en övergripande nivå kan i praktiken ett och 
samma hjälpmedel beroende av situation och syfte med hjälpmedlet vara både 
grundutrustning, personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel och läromedel. Det 
innebär att ansvarsfördelningen mellan berörda huvudmän riskerar att bli otydlig. Det i 
sin tur medför risk för att den enskildas behov av hjälpmedel inte tillgodoses på ett 
effektivt sätt. Stadsledningskontoret tog under 2020 fram en rapport om livsvillkoren för 
personer med funktionsnedsättning. I rapporten framkom att det fanns brister kopplat till 
tillgången på hjälpmedel. 

Ett sätt att tydliggöra ansvarsfördelningen och underlätta samverkan är genom regionala 
överenskommelser, vilket bland annat konstaterats i den statliga utredningen På lika 
villkor! – Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 
2017:43). Mellan huvudmännen inom regionen har det tidigare inte funnits någon sådan 
fastställd överenskommelse utan arbetet har utgått från vägledningar och regionens 
handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. Mot bakgrund av detta gav 
Ledningsråd Medicintekniska produkter i Västra Götalandsregionen under slutet av 2019 
en tillfällig beredningsgrupp i uppdrag att tydliggöra ansvaret för hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet.  

I uppdraget till beredningsgruppen ingick att särskilja vad som är pedagogiskt 
hjälpmedel, grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel. I 
beredningsgruppens slutliga förslag till överenskommelse om ansvarsfördelning har 
lokalanpassningar avgränsats bort, eftersom beredningsgruppen menade att det redan är 
tydligt att ansvaret för detta ligger hos huvudmannen för skola, förskola eller daglig 
verksamhet.  

Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslaget till överenskommelse 
2020-12-09 under förutsättning att det framgick av överenskommelsen att grundprincipen 
är att den även gäller privata verksamheter i Västra Götaland. Överenskommelsen har 
kompletterats utifrån detta. 
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Därefter har den politiska beredningsgruppen inom den länsövergripande 
samarbetsorganisation för hjälpmedel samt det politiska samrådsorganet SRO1 ställt sig 
bakom förslaget till överenskommelse. VästKoms styrelse beslutade 2021-06-01 att ställa 
sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommenderade då också 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut. 2021-09-23 
beslutade Göteborgsregionens kommunalförbund att rekommendera sina 
medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet.  

Stadsledningskontoret har remitterat förslaget till överenskommelse till 
grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd 
samt till äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga fem nämnder har 
inkommit med svar. Överenskommelsen har också skickats för kännedom och eventuellt 
yttrande till nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning som valt att avstå från att 
yttra sig.  

Överenskommelsens innehåll 
Den föreslagna överenskommelsen omfattar hjälpmedel inom förskola, förskoleklass, 
grundskola/grundsärskola, gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom 
LSS, kommunal hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård inom Västra 
Götalandsregionen.  

Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska vara 
utgångspunkt i hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt också att 
påtala vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes 
behov av hjälpmedel inom rimlig tid.  

Överenskommelsen syftar till att även omfatta privata utförare av verksamhet i de fall det 
framgår av uppdraget till den privata utföraren. Fristående skolverksamhet bedrivs dock 
inte på uppdrag av kommunen, utan med statligt tillstånd. Socialstyrelsen2 har tidigare 
bedömt att det därför krävs separata överenskommelser mellan region och fristående 
huvudmän.  

Av överenskommelsen framgår översiktligt följande ansvarsfördelning och definitioner: 

• Huvudman för skola/förskola och daglig verksamhet ansvarar för grundutrustning i 
verksamheten. Med grundutrustning avses utrustning som behövs för att tillgodose 
behovet hos en eller flera personer och som inte kräver någon mer omfattande 
individuell anpassning. Grundutrustning kan utan större svårighet användas av en 
eller flera personer som vistas i verksamheten. 

• Huvudman för skola/förskola ansvarar för pedagogiska hjälpmedel. De kännetecknas 
av att de huvudsakligen har som syfte att för den enskilda kompensera för en 
funktionsnedsättning i lärandesituationen. 

• Huvudman för hälso- och sjukvård ansvarar för individuellt utprovad 

 
11 Samverkans- och ansvarsfrågor mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner 
hanteras i det politiska samrådsorganet, SRO som består av från Västra Götalandsregionen och 
VästKom. SRO är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta 
beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 
2 Socialstyrelsen (2020). Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning. 
Socialstyrelsens förslag till utformning av överenskommelse mellan sjukvårds- och skolhuvudmän 
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produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att kompensera för en funktionsnedsättning.3 

• Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att 
kunna vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet 
hjälpmedel, även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga 
hjälpmedel (så kallad dubbelförskrivning). 

• Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel 
ansvarar för att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda 
aktörer. Tillsammans upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka 
som ansvarar för kartläggning av behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Definitionerna av grundutrustning, pedagogiskt hjälpmedel och personligt hjälpmedel är 
samma definition som i Socialstyrelsens förslag4 till hur överenskommelser mellan 
sjukvårds- och skolhuvudmän kan utformas.  

Överenskommelsen definierar olika typer av hjälpmedel och ansvaret för dessa. När det 
gäller kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel följer det sedan tidigare individens 
folkbokföringsort och är fördelat mellan kommun och Västra Götalandsregionen. 
Regionen har kostnadsansvar för personliga hjälpmedel för barn och unga till 18 års-
dagen. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsetiden i daglig 
verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för personliga hjälpmedel som endast används 
i den verksamheten. Det finns också personliga hjälpmedel där regionen har 
kostnadsansvaret. Kostnadsansvaret för grundutrustning i verksamheten på respektive 
huvudman. 

Överenskommelsens giltighetstid och uppföljning  
Göteborgs Stad tog emot förslaget till överenskommelse från Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2021-10.04. Något startdatum för överenskommelsen framgick inte. 
Västra Götalandsregionen och VästKom skickade därefter, 2021-11-25, över 
överenskommelsen till Göteborgs Stad för underskrift. Det framgick av följebrevet att 
överenskommelsen var tänkt att börja gälla 2022-01-01.  

Stadsledningskontoret har meddelat att denna tidpunkt inte är möjlig för Göteborgs Stad 
eftersom överenskommelsen först måste beredas av berörda nämnder samt av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige men att ett ställningstagande kommer att ske 
så snart som möjligt under år 2022. 

Av överenskommelsen framgår att Ledningsrådet för medicintekniska produkter ansvarar 
för en uppföljning två år efter den trätt i kraft, samt vid behov därefter. Samtliga 
avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 
överenskommelsen förändras. 

  

 
3 För barn upp till 18 år är regionen huvudman. För vuxna kan kommunen eller regionen vara 
huvudman. 
4 Socialstyrelsen (2020). Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning.  
Socialstyrelsens förslag till utformning av överenskommelse mellan sjukvårds- och skolhuvudmän 
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Remissinstansernas yttranden 
 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Förskolenämnden Tillstyrker förslaget till 

överenskommelse 
Anser att 
överenskommelsen bidrar 
till en ökad tydlighet 
avseende 
ansvarsfördelning för 
hjälpmedel.  

Grundskolenämnden Nämnden översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till 
kommunstyrelsen. Av 
yttrandet framgår att 
nämnden anser att 
överenskommelsen ska 
tillstyrkas. 

Nämnden framför att det i 
överenskommelsen 
fortfarande finns risk för 
otydlighet i 
ansvarsfördelningen 
mellan olika huvudmän. 
Nämnden framför att 
fristående skolor måste 
finnas med som part i 
överenskommelsen om den 
ska gälla även dessa. 
Nämnden önskar också en 
bred uppföljning av 
överenskommelsen med 
samtliga parter för att 
säkerställa syfte och 
intention med 
överenskommelsen. 

Utbildningsnämnden Tillstyrker förslaget till 
överenskommelse 

Bedömer att förslaget 
tydliggör 
ansvarsfördelningen samt 
påtalar vikten av 
samverkan mellan 
parterna. Instämmer i 
utredningens bedömning 
att de ekonomiska 
effekterna är svårbedömda. 
För förvaltningen kan 
förslaget både ge positiva 
och eller negativa effekter 
på den ekonomiska 
dimensionen. 

Nämnden för funktionsstöd Tillstyrker förslaget till 
överenskommelse  

Framhåller att 
överenskommelsen kan 
innebära ökade kostnader 
för daglig verksamhet för 
grundutrustning, men att 
omfattningen av en sådan 
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Remissinstans Beslut Kommentar 
ökning inte är möjlig att 
beräkna.  

Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden 

Tillstyrker förslaget till 
överenskommelse 

Bedömer att 
överenskommelsen bidrar 
till en tydliggjord 
ansvarsfördelningen för 
hjälpmedel samt att det är 
positivt att vikten av 
samverkan mellan olika 
parter påtalas. Bedömer att 
eventuella förändringar i 
ansvar innebär så pass små 
volymer så det är svårt att 
med säkerhet bedöma om 
det blir någon ekonomisk 
påverkan för nämnden. 

 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget till överenskommelse bidrar till en tydligare 
ansvarsfördelning för hjälpmedel mellan berörda aktörer. Överenskommelsen omfattar 
också formerna för samverkan. Det är positivt att det framgår att det är den enskildes 
behov av hjälpmedel som ska utgöra utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen. 
Stadsledningskontoret bedömer därmed att överenskommelsen bidrar till bättre 
förutsättningar för att den enskilde ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda inom 
rimlig tid. 

Stadsledningskontoret bedömer därmed att överenskommelsen bör godkännas. 

Stadsledningskontoret vill också lyfta fram att grundskolenämnden i sitt yttrande framför 
att om fristående grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
ska omfattas av överenskommelsen behöver de ingå som part. Stadsledningskontoret 
delar bedömningen att en överenskommelse också behöver tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och fristående aktörer. Det är angeläget att elever får en likvärdig 
tillgång till hjälpmedel oavsett om de tillhör den kommunala skolan eller en fristående 
skolverksamhet. Stadsledningskontoret kommer att påtala detta för Västra 
Götalandsregionen. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

Eva Hessman 

Stadsdirektör 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 303. Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola  

Diarienummer: 2021-00168 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att ställa sig bakom förslag till 

överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig 

verksamhet. En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, 

skola, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, 

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker 

och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23. Västkoms styrelse beslöt 2021-06-01 att ställa 

sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut. 

Beslutsunderlag 

• TU Hjälpmedel Västkoms styrelse 

• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet inom Västra Götaland 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Marina Johansson 

Justerare 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-08-27, Diariienummer: 2021-00168  

Datum: åååå-mm-dd  

Regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att ställa sig 

bakom förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig 

verksamhet. En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, 

skola, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, 

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker 

och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.  

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23. Västkoms styrelse beslöt 2021-06-01 att ställa 

sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut.  

Beslutsunderlag 

• TU Hjälpmedel Västkoms styrelse 

• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet inom Västra Götaland 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 



2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 



2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 

VD, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 
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Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 



Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 

http://www.vardsamverkan.se/
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  

  



3 

 

Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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Lag om medicintekniska produkter, SFS 1993:584 https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/ 

dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniskaprodukter_ 

sfs-1993-584 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-

stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387  

 

Skollag, SFS 2010:800 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Socialstyrelsens kartläggning ”Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning” 2020 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf 

 

Socialstyrelsens termbank https://termbank.socialstyrelsen.se/  

 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.spsm.se/globalassets/uppsatser/uppsatser1/vems-ar-ansvaret-for-hjalpmedel-i-skolan.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/uppsatser/uppsatser1/vems-ar-ansvaret-for-hjalpmedel-i-skolan.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniska-produkter_sfs-1993-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniska-produkter_sfs-1993-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniska-produkter_sfs-1993-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf
https://termbank.socialstyrelsen.se/


 

Göteborgs Stad Förskolenämnden, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss, 
regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet 
§ 295, N608-2847/21 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 29 november 2021. 

 

Beslut 
1. Förskolenämnden tillstyrker förslag till överenskommelse om hjälpmedel i 

förskola, skola och daglig verksamhet.  

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till kommunstyrelsen.  

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolenämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-15 



 

 

Förskolenämnden 
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Vid protokollet 
Sekreterare 
 

__________________________ 
Helena Öhrvall, nämndsekreterare 

 

Rätt utdraget ur protokoll intygar: 

__________________________ 

Malin Welin, chef Styrning och ledning 

 
Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
 

 



 

 

Förskoleförvaltningen 
 

  

Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen, tjänsteutlåtande 1 (6) 
  

   

Yttrande över remiss från 
stadsledningskontoret gällande förslag till 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet 
Förslag till beslut 

1. Förskolenämnden tillstyrker, förslag till överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet.  

2. Förskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande 
till kommunstyrelsen.  

3. Beslutet förklaras omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt föreliggande förslag till överenskommelse om hjälpmedel 
i förskola, skola och daglig verksamhet på remiss till förskolenämnden. Svar ska 
inlämnas till kommunstyrelsen senast 17 december 2021. 

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslaget till överenskommelse 23 
april 2021. Västkoms styrelse beslöt 1 juni 2021 att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse och rekommendera kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut.   

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso-och sjukvård samt skola eller dagligverksamhet. En tillfällig 
beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, dagligverksamhet och hälso-och 
sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och kommunal hälso-och sjukvård) har 
arbetat fram ett förslag till överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa 
huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så 
patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Remissen avser hur remissinstanserna bedömer att regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet, möjliggör en patientsäker och jämlik 
hjälpmedelshantering genom ett förtydligande kring ansvar hos huvudmän och former för 
parters samverkan. 

Förskoleförvaltningen tillstyrker förslaget med regional överenskommelse om hjälpmedel 
i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat: 2021-11-29 
Diarienummer: N608-2847/21 
 

Handläggare: Karin Hansson Ivanetti, Helene Toft, 
Bente Tuff 
E-post: bente.tuff@forskola.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som 
gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte 
behöva omfattande individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och 
sjukvårdskompetens och/eller teknisk kompetens. De ska utan större svårigheter kunna 
användas av en eller flera personer som vistas i verksamheten. En konsekvens av detta är 
att om inte förskolor i dagsläget kan möta kraven, kan det komma att påverka dem 
negativt ekonomiskt. 

Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att 
kunna vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet 
hjälpmedel, även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga 
hjälpmedel (dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas 
av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. En 
konsekvens av detta är att om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat 
hjälpmedel för att kunna vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt 
förskrivet hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter 
som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och 
sjukvården.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Konventionsstaterna1 erkänner att ett barn med fysiskt eller psykisk funktionsnedsättning 
bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 
samhället. Med hänsyn till att ett barn med funktionsnedsättning har särskilda behov, 
skall det bistånd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är 
möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska 
tillgångarna hos andra som tar hand om barnet. Detta skall syfta till att säkerställa att barn 
med funktionsnedsättning har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och 
utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter 
till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och 
individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.  

Barnkonventionen  
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta 
samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. 
Samverkan behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande 
princip. Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel 
ansvarar för att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda 
aktörer. Tillsammans upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som 
ansvarar för kartläggning av behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. Alla 

 
1 FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. Artikel 23 
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-
om-manskliga-rattigheter  

https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
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personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. Medarbetare 
och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera resultat för 
att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas”.  

Sett till barnkonventionen 2 och dess innehåll framför allt, artiklarna 2, 3 och 233 som 
handlar om barns lika värde, att ingen får diskrimineras, att barns bästa ska beaktas samt 
att barn med funktionsnedsättning har rätt till anständigt liv och möjlighet att aktivt delta i 
samhället, är förslaget positivt då en ökad tydlighet och gränsdragning mellan 
huvudmännens ansvar förtydligas. Förslaget kan påverka att barnet får sina hjälpmedel på 
plats snabbt och bidrar till bättre liv och hälsa för den enskilda individen och hens 
anhöriga.  

Samverkan 
Information har skett med de fackliga organisationerna vid förvaltningssamverkan den 8 
december 2021.  

Bilagor 

1. Förslag till regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet.  

2. Protokollsutdrag regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola.  

 

  

 
2 Barnkonventionen - UNICEF Sverige Punkt 2, 3 och 23.  

 

https://unicef.se/barnkonventionen
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Ärendet  
Kommunstyrelse har översänt föreliggande överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet på remiss till förskolenämnden. Svar ska inlämnas senast 17 
december 2021. Ärendet medger ingen bordläggning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har översänt föreliggande förslag till överenskommelse om hjälpmedel 
i förskola, skola och daglig verksamhet på remiss till förskolenämnden. Svar ska 
inlämnas till kommunstyrelsen senast 17 december 2021. 

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag tillöverenskommelse 23 
april 2021. Västkoms styrelse beslöt 1 juni 2021 att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse och rekommendera kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut.   

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso-och sjukvård samt skola eller dagligverksamhet. En tillfällig 
beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, dagligverksamhet och hälso-och 
sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och kommunal hälso-och sjukvård) har 
arbetat fram ett förslag tillöverenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän 
och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker 
och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Remissen avser hur remissinstanserna ser hur den överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet kommer:  

• att tillgodose den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat 
hjälpmedel för att kunna vistas i skola eller daglig verksamhet. 

• att grundutrustning utan större svårigheter kan användas av en eller flera personer 
som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning 
som anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som 
gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där 

Förvaltningens bedömning 
Bedömning av det övergripande  
Förskoleförvaltningen tillstyrker att förslaget till en övergripande överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet bidrar till:  

• att den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för 
att kunna vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses.  

• att grundutrustning utan större svårigheter kan användas av en eller flera personer 
som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning 
som anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som 
gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där.  

Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som 
gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte 
behöva omfattande individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och 
sjukvårdskompetens och/eller teknisk kompetens. De ska utan större svårigheter kunna 
användas av en eller flera personer som vistas i verksamheten. En konsekvens av detta är 
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att om inte förskolor i dagsläget kan möta kraven, kan det komma att påverka dem 
negativt ekonomiskt. 

Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att 
kunna vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet 
hjälpmedel, även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga 
hjälpmedel (dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas 
av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. En 
konsekvens av det är att om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat 
hjälpmedel för att kunna vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt 
förskrivet hjälpmedel, även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter 
som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och 
sjukvården.  

Konventionsstaterna4 erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt funktionsnedsättning 
bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 
samhället. Med hänsyn till att ett barn med funktionsnedsättning har särskilda behov skall 
det bistånd som lämnas enligt punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, 
med beaktande av föräldrarnas ekonomiska tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos 
andra som tar hand om barnet och skall syfta till att säkerställa att barnet med 
funktionsnedsättning har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, 
hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till 
rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och 
individuella utveckling, innefattande dess kulturella och andliga utveckling.  

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta 
samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. 
Samverkan behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande 
princip. Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel 
ansvarar för att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda 
aktörer. Tillsammans upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som 
ansvarar för kartläggning av behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. Alla 
personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. Medarbetare 
och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera resultat för 
att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas”.  

Sett till barnkonventionen 5 och dess innehåll, punkterna 2, 3 och 236 som handlar om 
barns lika värde, att ingen får diskrimineras, att barns bästa ska beaktas samt att barn med 
funktionsnedsättning har rätt till anständigt liv och möjlighet att aktivt delta i samhället är 
förslaget positivt då en ökad tydlighet och gränsdragning mellan huvudmännens ansvar 

 
4 FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. Artikel 
23.https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-
manskliga-rattigheter  

5 Barnkonventionen - UNICEF Sverige Punkt 2, 3 och 23. 

 

https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
https://www.regeringen.se/contentassets/d6d5653029e14e338a4b86f5f4b34c6b/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter
https://unicef.se/barnkonventionen
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förtydligas. Förslaget kan påverka att barnet får sina hjälpmedel på plats snabbt och 
bidrar till bättre liv och hälsa för den enskilda individen och hens anhöriga.  

Bedömning av det regionala  
Förskoleförvaltningen tillstyrker att förslaget till regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet inom Västra Götaland tillgodoser den 
enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid. Att överenskommelsen möjliggör att 
stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning, att få en så 
patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.  

Bedömning av syfte och mål   
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 
utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att 
påtala vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes 
behov av hjälpmedel inom rimlig tid. 

Förskoleförvaltningen tillstyrker syfte och mål. Förslaget innehåller en tydlig fördelning 
mellan sjukvårdshuvudman, skola och daglig-verksamhetsansvar i vem som ansvarar för 
vad relaterat till individs behov och förskrivning av hjälpmedel samt även en tydlig 
beskrivning om hur parterna ska samverka. Samverkan behöver ske med den enskildes 
behov som utgångspunkt och vägledande princip. Denna fördelning av ansvar och 
samarbete stämmer väl överens med syfte och mål.  

Bedömning av implementering och uppföljning 
Förskoleförvaltningen tillstyrker implementering och uppföljning. Att huvudmännen 
ansvarar för att denna överenskommelse implementeras och blir känd och tillämpas inom 
respektive ansvarsområde. Att ledningsråd MTP 7 ansvarar för att överenskommelsen 
följs upp två år efter att den har trätt i kraft och därefter vid behov. Ledningsrådet har 
mandat att hantera verkställighet inom befintliga avtal och överenskommelser inom 
ledningsrådets verksamhetsområde. 

 
 

Elisabet Nord 

 

Förskoledirektör 

 

Expedieras till: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.  
Märk svaret med stadsledningskontorets diarienummer 1254/21 

 

  

 
7 MTP, rådgivande expertfunktion i medicintekniska frågor. På uppdrag av kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen säkerställa en organisation och ett arbetssätt som erbjuder expertkompetens, 
regelverk, sortiment samt försörjning av medicintekniska produkter i vardagsmiljö för invånarna i Västra 
Götaland. 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-07 

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om 
Regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet inom 
Västra Götaland 
§ 327, N609-3409/21 

Ärendet 
Göteborgs Stad har som medlemskommun i Göteborgsregionens kommunalförbund att 
yttra sig över förslag till regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet inom Västra Götaland. Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande av 
Grundskolenämnden. 

Handling 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-26. 

Beslut 
1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande till kommunstyrelsen.  
2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

__________ 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 

 
 

 

 

Dag för justering 
2021-12-07 

 

Grundskolenämnd 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-07 

 

Grundskolenämnd 
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Vid protokollet 

 

Rätt utdraget intygar i tjänsten: 
 
 
_____________________________ 
Anna Bäcklund 
Nämndsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Anna Bäcklund 

 

 

Ordförande 
Axel Darvik (L) 

 

Justerande 
Bosse Parbring (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss om 
Regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet inom 
Västra Götaland 
Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen.   

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har som medlemskommun i Göteborgsregionens kommunalförbund tagit 
emot regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 
inom Västra Götaland. Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen ombetts att yttra sig 
gällande förslaget.  

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 
samordnade insatser från hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 
verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för huvudmännen och anger 
former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 
jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 
 
Förvaltningen tycker att det är positivt att definiera och tydliggöra gränsdragningen för 
hjälpmedel och anser att överenskommelsen ska tillstyrkas. Förvaltningen vill att den 
uppföljning som ska genomföras två år efter att överenskommelsen trätt i kraft, görs brett 
genom att samtliga parter involveras för att säkerställa överenskommelsens syfte och 
intention. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Grundskoleförvaltningen betalar cirka 100 000 kronor i månaden till 
hjälpmedelscentralen som har hjälpmedel inom områdena rörelsehinder, kognitivt stöd 
och kommunikation. Förvaltningen och skolorna har också kostnader för hjälpmedel 
inom bland annat hörsel samt digitala och pedagogiska hjälpmedel på både grupp- och 
individnivå. 

I rapporten som ligger till grund för överenskommelsen står det att elevens behov av ett 
individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna vistas i skolan ska tillgodoses 
som personligt förskrivet hjälpmedel även i de fall det skulle innebära förskrivning av två 

Grundskoleförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-10-26 
Diarienummer N609-3409/21 
 

Handläggare 
Amanda Andersson 
E-post: amanda.2.andersson@grundskola.goteborg.se 
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likvärdiga hjälpmedel, så kallad dubbelförskrivning, och det skulle kunna resultera i att 
vissa produkter som idag bekostas av grundskoleförvaltningen istället kan bli ett ansvar 
för hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att enbart en uppsättning av ett hjälpmedel 
kan förskrivas till en och samma person och innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska 
den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas där. Behov av 
dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens behov. 
Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar 
för vistelse på skola: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från 
hemmet. 

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar 
eller anpassning. 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel 
där inställningar ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte 
bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

I rapporten finns en beräkning som gjorts utifrån, vad som i rapporten uppges vara 
bristfällig, statistik och utifrån den beräkningen har en grovt uppskattad månadskostnad 
på 90 000 kr bedömts att den istället kommer att belasta vårdgivare som har hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
I artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter regleras att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras. I artikel 23 står det att alla barn 
med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv 
som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts rättigheten 
att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. 

Alla elever ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Samverkan 
Information har lämnats till de fackliga organisationerna genom Facklig 
samverkansgrupp (FSG) den 29 november 2021.  

Bilagor 
Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet i 
Västra Götaland. 
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Ärendet  
Göteborgs Stad har som medlemskommun i Göteborgsregionens kommunalförbund 
mottagit regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet inom Västra Götaland. 

Grundskolenämnden har av kommunstyrelsen ombetts att yttra sig gällande förslaget. 
Nämndens yttrande ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 17 december 
2021 och ärendet medger därför ingen bordläggning.  

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stad har som medlemskommun i Göteborgsregionens kommunalförbund tagit 
emot av överenskommelsen för att ta ställning till. Kommunstyrelsen har skickat förslaget 
på remiss till grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden, nämnden för 
funktionsstöd och till äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande samt till 
nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning för kännedom och eventuellt yttrande. 

Ledningsrådet Medicintekniska produkter, som består av representanter från Västra 
Götalandsregionen och representanter från kommunalförbunden och Göteborgs Stad, gav 
i december 2019 i uppdrag att skapa en tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra 
ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. I uppdraget ingick att 
särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, grundutrustning, lokalanpassning samt 
personligt förskrivet hjälpmedel.  

En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet 
och hälso- och sjukvård (habilitering och hälsa, primärvård och kommunal hälso- och 
sjukvård) har arbetat fram en lokal överenskommelse samt hanterat synpunkter på 
innehållet som inkommit efter synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

VästKoms styrelse beslutade den 1 juni 2021 att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse och rekommenderade kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att fatta egna beslut.  

Göteborgsregionens kommunalförbund beslutade den 23 september 2021 att 
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till överenskommelse 
om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Innehållet i överenskommelsen 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 
samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 
verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 
former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 
jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 
 
I överenskommelsen definieras följande hjälpmedel samt ansvarig huvudman: 

• Personligt hjälpmedel: individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla 
eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera för en 
funktionsnedsättning.  
Ansvarig huvudman: sjukvårdshuvudman 
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• Pedagogiskt hjälpmedel: kännetecknas av att de huvudsakligen har som syfte att 
för den enskilda kompensera för en funktionsnedsättning i lärande situationen. 
Ansvarig huvudman:  skola 

• Grundutrustning: utrustning som behövs för att tillgodose behovet hos en eller 
flera personer och som inte kräver någon mer omfattande individuell anpassning. 
Ansvarig huvudman: skola/daglig verksamhet. 

 
Skola ansvarar för att: 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan 
tillgodogöra sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska 
hjälpmedel som används i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och 
utbildning om varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och 
användningsområde i undervisningen. 

• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information 
om personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Sjukvårdshuvudman ansvarar för att: 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den 
enskildes funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 
• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. 

Detta görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet 
och/eller personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 
berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i 
enlighet med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 
samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Grundskoleförvaltningens arbete med hjälpmedel 

I skollagen (2010:800) står det att alla barn och elever i samtliga skolformer och i 
fritidshemmet ska få den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som 
finns ska få stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. 

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 
2020–2026, antogs av Kommunfullmäktige den 12 november 2020, består av tio 
rättighetsområden. I programmets rättighetsområde 5 står det att personer med 
funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan diskriminering och att målet för 
området är att personer med funktionsnedsättning har möjlighet att uppnå bästa möjliga 
hälsa på lika villkor som andra. Rätten till bästa möjliga hälsa förutsätter tillgång till 
hälso- och sjukvårdsinsatser av god kvalitet, hjälpmedel samt rehabilitering och 
habilitering. I de prioriterade strategierna för att nå målet står det att stadens verksamheter 
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ska samverka internt och externt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning 
att uppnå bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra samt att stadens verksamheter ska 
medverka till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till hälso- och sjukvård 
med god kvalitet och standard, hälsofrämjande och förebyggande insatser aktiviteter samt 
andra hälsorelaterade tjänster på lika villkor som andra.  

Inom grundskoleförvaltningen tillhandahålls olika typer av hjälpmedel, till exempel inom 
områdena rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation, till elever för att de ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen.  

Många av de pedagogiska hjälpmedel som finns tillgängliga är digitala hjälpmedel och 
vissa av dessa finns tillgängliga för samtliga elever och vissa används av en specifik elev 
eller av en elevgrupp, klass eller skola. Det kan till exempel handla om talsyntester och 
digitala läromedel som möjliggör för elever att lyssna på texter, visuellt stöd och tidsstöd 
för att förstå och passa tider, program som stödjer elever med textbearbetning som främst 
är till för elever med dyslexi samt att förvaltningen har 29 robotar som kan användas av 
elever som av olika anledningar inte har möjlighet att vara i skolan. 

Förvaltningens bedömning 
Grundskoleförvaltningen har fokuserat på de delar i överenskommelsen som rör 
förvaltningens verksamhet och ansvarsområde.  

Grundskoleförvaltningen tycker att det är positivt att definiera och tydliggöra 
gränsdragningen för hjälpmedel och anser att överenskommelsen ska tillstyrkas. 
Förvaltningen vill skicka med följande synpunkter på överenskommelsen:  

• Definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel och 
grundutrustning är gjorda utifrån hur det ser ut idag. Det är inte helt tydliggjort 
var gränsen går och det påverkar ansvarsfördelningen, det finns en risk för 
tolkningsutrymme i samverkan. Vissa hjälpmedel kan falla in under alla tre 
definitionerna. Under definitionen av grundutrustning står det att ”exempel på 
omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika 
korrigerande tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med 
hjälpmedlet” dock finns inte tydliggjort av som avses med flera olika 
korrigerande tillbehör. Vid bred definition av grundutrustning får skolorna betala 
mer. Ytterligare exempel där gränsdragningen mellan personligt respektive 
pedagogiskt hjälpmedel kan vara flytande är i de fall hörselhabiliteringen 
förskriver ett grundkit med lärarmikrofon, en elevmikrofon och en mediahub. Till 
grundkitet används ibland ytterligare elevmikrofoner som räknas som 
pedagogiska hjälpmedel och bekostas av skolan. Det kan också kompletteras med 
ett ljudutjämningssytem som räknas som pedagogiskt hjälpmedel. Alla dessa 
delar kopplas ihop i ett system och ett sådant system kan användas av en eller av 
flera elever. Ett system kan i vissa fall delas av två elever i samma klass vilket 
komplicerar det ytterligare. Ansvarsfördelningen mellan vilken huvudman som 
ska informera och instruera skolorna är också komplicerad. I dagsläget är det 
hörselpedagoger på grundskoleförvaltningen som ansvarar för det och ibland med 
stöd av hörselhabiliteringens hörselingenjör.  

• Inom skolområdet, vuxenutbildningen undantaget, finns det inga fristående 
verksamheter som arbetar med ett uppdrag från en kommun. De bedriver 
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verksamhet med ett tillstånd från staten, Skolinspektionen, och är helt oberoende 
gentemot lägeskommunen som huvudman. Om överenskommelsen ska omfatta 
fristående grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
behöver de finnas med som part. Kommunerna kan inte fatta beslut om bindande 
överenskommelser för fristående verksamheter.   

 

Förvaltningen vill lyfta att det i uppföljningen, som Ledningsrådet Medicintekniska 
produkter ansvarar för att genomföra två år efter det att överenskommelsen trätt i kraft, 
görs en bred uppföljning med samtliga involverade parter för att säkerställa 
överenskommelsens syfte och intention. 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 
 

 

Bengt Randén 
Förvaltningsdirektör 
 

Helena Sjöberg 
Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-14 

Yttrande angående Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet - GR:s 
förbundsstyrelse  (SLK dnr 1254/21) 
§ 218, 0915/21 
  

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

1. att tillstyrka förslaget till regional överenskommelse. 
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Handling/ar 
Tjänsteutlåtande 2021-78 
Förvaltningens samverkansgrupp 2021-12-06 

 

Justering 
2021-12-14 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

Dag för justering 
2021-12-14 

 

Vid protokollet 

 

Utbildning 
 

  

Sekreterare 
Britta Ryding 

 

 

Ordförande 
Pär Gustafsson 

 

Justerande 
Anna-Klara Behlin 
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UBF - SLK dnr 1254/21: Remiss Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet 
Förslag till beslut 
I utbildningsnämnden 
 

1. Att tillstyrka förslaget till regional överenskommelse 
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.    

 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har från stadsledningskontoret fått förslag på Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet för behandling 
och yttrande.  
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Förslaget 
till överenskommelse förtydligar ansvaret för huvudmän och anger former för parternas 
samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering 
som möjligt. 

Förvaltningen ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och bedömer att om den 
tillämpas kan den enskildes behov av hjälpmedel tillgodoses. 

  

Utbildningsförvaltningen  
 

  

Tjänsteutlåtande Nr: 2021-78 
Utfärdat 2021-11-05 
Diarienummer 0915/21 
 

Handläggare 
Helena Jernqvist, Torbjörn Karlsson, Åsa Olander 
Telefon: 031-367 00 37 
E-post: victoria.claesson@educ.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen instämmer i utredningens bedömning att de ekonomiska effekterna är 
svårbedömda. För förvaltningen kan förslaget ge positiva och eller negativa effekter på den 
ekonomiska dimensionen. I de fall personliga hjälpmedel behövs både i hemmet och skolan, 
vid dubbelförskrivningar, blir det med föreslagen överenskommelse tydligare att kostnaderna 
faller på regionen. I de fall fler hjälpmedel förskrivs som grundutrustning ökar skolans 
kostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Genom att barn och unga med funktionsnedsättning ges tillgång till personliga 
hjälpmedel som kan bibehålla eller öka deras aktivitet, delaktighet eller självständighet i 
det dagliga livet samt att de får tillgång pedagogiska hjälpmedel i syfte att kompensera 
för funktionsnedsättning i lärandesituationen förväntas en positiv påverkan på barns och 
ungas livsvillkor. Överenskommelsen förväntas även minska väntetiden för att erhålla dessa 
hjälpmedel. 
Syftet med överenskommelsen överensstämmer väl med barnkonventionens 
grundläggande och vägledande principer i huvudartiklarna 2, 3, 6 och 23.  

Samverkan 
Förslaget samverkas i facklig samverkansgrupp 2021-12-06. 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande till VästKom styrelse 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet samt  
Förslag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet. 
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Ärendet  
Utbildningsnämnden har från stadsledningskontoret fått förslag på Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet för behandling 
och yttrande senast 2021-12-17. Ärendet medger ingen bordläggning. 

 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Med 
utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 
för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 
grundutrustning och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende 
på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 
personligt eller pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan 
den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett.  

En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig verksamhet 
och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och kommunal hälso- och 
sjukvård) har arbetat fram ett förslag till lokal överenskommelse, som heter Regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Förslaget 
förtydligar ansvaret för huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen 
har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 
Parter för överenskommelsen föreslås vara Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland, som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig 
verksamhet. Grundprincipen är att överenskommelsen ska gälla både offentlig och privat 
verksamhet. Dock förtydligas i rapporten som utgör underlag för förslaget att avtalet inte 
har full rådighet i detta (sid 5 i bifogad rapport bilaga 2): ”Privata aktörer som driver 
verksamhet på uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas 
av överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören.” 

I beredningsprocessen har följande beslut tagits 

• Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag till 
överenskommelse 2021-04-23.  

• Västkoms styrelse beslöt 2021-06-01 att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse och rekommendera kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta egna beslut.  

• Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund beslöt 2021-09-23 att 
ställa sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera kommunerna 
att ta egna beslut.  

Syfte och mål 
Syftet med den föreslagna överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel 
ska bilda utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs 
samt att påtala vikten av samverkan mellan olika parter.  

Målet är att tillgodose den enskildes behov av hjälpmedel inom rimlig tid. 
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I förslaget listas ansvarsområden med utgångspunkt på följande uppdelning: 

 

 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
De av förvaltningens verksamheter som är mest berörda av överenskommelsen är 
Gymnasiesärskolan och Riksgymnasiet för rörelsehindrade. De har gett synpunkter på 
förslaget och dessa har gett avtryck i förvaltningens bedömning. Förvaltningen känner 
igen sig i beskrivningen av hur ansvaret för olika typer av hjälpmedel fördelas mellan 
olika verksamheter och finner också uppdelningen som föreslås mellan de olika aktörerna 
som rimlig och väl fungerande. Verksamheterna beskriver att parterna brukar lyckas 
komma överens, men de bekräftar även att det förekommer svåra gränsdragningar.  

En översiktlig genomgång av förvaltningens kostnader för hjälpmedel de senaste åren 
visar att kostnaderna för dessa har ökat. Förklaringen verksamheterna ger är att bättre 
anpassat hjälpmedel finns tillgängligt för eleverna. Bättre hjälpmedel bidrar till bättre 
kompensation för funktionsnedsättningen och därmed större möjlighet att delta i skolans 
verksamhet.  
 
Förvaltningen bedömer att förslaget tydliggör ansvarsfördelningen samt påtalar vikten av 
samverkan mellan parterna. Om samtliga parter ställer sig bakom förslaget och tillämpar 
det, säkerställs en god samverkan och den enskilde elevens behov av hjälpmedel kan 
tillgodoses. Förvaltningen tillstyrker förslag till Regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

 

 

 

 

Tomas Berndtsson 

Förvaltningsdirektör 

 

Maija Söderström 

Avdelningschef 
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Utdrag ur protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-15 

Remiss från kommunstyrelsen gällande 
regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet 
§ 249, N161-1541/21 (1254/21) 
Kommunstyrelsen har översänt en remiss till nämnden om regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Nämndens svar ska vara kommun-
styrelsen till handa senast den 17 december 2021.  

Beslut 
1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslaget till regional överenskommelse om 

hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet med de synpunkter som 
framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Handlingar 
Förvaltningen har den 16 november 2021 upprättat ett tjänsteutlåtande med två till-
hörande bilagor. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet med de 
synpunkter som framkommer i förvaltningens tjänsteutlåtande, översänder förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget yttrande till kommunstyrelsen och förklarar paragrafen 
omedelbart justerad. 

Yrkande 
Ordförande Åsa Hartzell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att tillstyrka regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.  

Justering 
Den 15 december 2021.  

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 
 

  



Utdrag ur protokoll (nr 12) 
Sammanträdesdatum: 2021-12-15 

 

 

Nämnden för funktionsstöd 
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Vid protokollet 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Viktor Jakobsson Rikenberg 

 

 

 

Ordförande 
Åsa Hartzell (M) 

 

Justerande 
Åsa Nilsen (FI) 
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Svar på remiss om regional överens-
kommelse om hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet   
Förslag till beslut  

1. Nämnden för funktionsstöd tillstyrker förslaget till regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet med de synpunkter som 
framkommer i tjänsteutlåtandet.  

2. Nämnden för funktionsstöd översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Nämnden för funktionsstöd förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Sammanfattning  
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade 
insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. VästKom 
har tagit fram ett förslag till överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa 
huvudmän och anger former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så 
patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förvaltningen bedömer 
förslaget till överenskommelse bör tillstyrkas, men vill framhålla att den kan innebära 
ökade kostnader 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Överenskommelsen kommer att innebära vissa kostnadsförskjutningar som en 
konsekvens av förändrade definitioner av personligt föreskrivet hjälpmedel och 
grundutrustning, och det troliga är en kostnadsförskjutning från personligt föreskrivet 
hjälpmedel till grundutrustning. Detta kommer att innebära kostnadsökningar för daglig 
verksamhet som har ansvar för att tillhandahålla grundutrustning. Hur stor denna kommer 
att bli har inte varit möjligt att beräkna i arbetet med att ta fram förslag till överens-
kommelse. Detta på grund av bristfälligt statistikunderlag när det gäller hjälpmedel (se 
sida 5 i Överenskommelsen, tjänsteutlåtandets bilaga 1).  

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 
dimensionen. 

Förvaltningen för funktionsstöd 
Daglig verksamhet och stöd 

 
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-16 
Diarienummer N161-1541/21 
 

Handläggare 
Rose-Marie Karlsson 
Telefon: 031-365 50 52  
E-post: rose-
marie.karlsson@funktionsstod.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension  
Syftet med överenskommelsen är att personer som har rätt till ett hjälpmedel ska få det 
oavsett huvudman för verksamheten. Förhoppningen är en mer jämlik hjälpmedels-
hantering därmed blir möjlig. 

Samverkan  
Information lämnas i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 8 december 2021. 

Bilagor  
1. Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund 2021-08-27 

samt Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet  

2. Protokollsutdrag från Göteborgsregionens förbundsstyrelse 2021-09-23  
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Ärendet  
VästKom har tagit fram ett förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet. Förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund 
föreslår medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till överenskommelse.  

Som en del i beredningen inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har överens-
kommelsen remitterats till följande nämnder för yttrande: grundskolenämnden, förskole-
nämnden, utbildningsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt till äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden. Remissen skickas även till nämnden för arbetsmarknad och 
vuxenutbildning för kännedom och eventuellt yttrande.  

Nämnden för funktionsstöds yttrande ska ha inkommit till stadsledningskontoret senast 
den 17 december 2021.  

Beskrivning av ärendet  
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvud-
mannen (det vill säga kommunen eller regionen) för personligt förskrivna hjälpmedel. 
Skolan ansvarar för läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning och daglig 
verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen för grundutrustning i sin verksamhet. 
Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen 
ett personligt eller pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan 
den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett.  

Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 
utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att 
påtala vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes 
behov av hjälpmedel inom rimlig tid. 

Förvaltningen för funktionsstöds yttrande över förslaget utgår ifrån daglig verksamhet 
utifrån nämnden för funktionsstöds ansvarsområde.  

Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen bedömer att förslag till överenskommelsen i sig bör tillstyrkas men vill 
särskilt framhålla att den kan innebära ökade kostnader – hur stor ökningen är går i 
dagsläget inte att säga. 
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Camilla Blomqvist 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Ingela Johansson 

 

Avdelningschef Daglig verksamhet och stöd  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-12-14 

§ 325 N160-1574/21 
Svar på remiss Regional överenskommelse om hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet 

Beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. tillstyrker förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet i sin helhet.  

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret.  

3. förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-11-10 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2021-12-14 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av nämndsekreterare Fanny Hallström 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
 

  

Sekreterare 
Fanny Hallström 

 

 

Ordförande 
Elisabet Lann (KD) 

Justerande 
Daniel Bernmar (V) 
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Svar på remiss - Remiss regional 
överenskommelse om hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet  
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden: 

1. tillstyrker förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet i sin helhet. 

2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret. 

3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 
 
Sammanfattning 
Göteborgsregionen (GR) har tagit fram förslag till regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. Överenskommelsen syftar till att 
förtydliga ansvaret mellan huvudmännen och anger former för parternas samverkan. 
Intentionen har varit att få en så patientsäker och jämlik hjälpmedelshantering som 
möjligt. Stadsledningskontoret har skickat förslaget till Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden för yttrande. Svar ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 
17 december 2021. 
 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis samt hälso- och 
sjukvårdsavtalet ansvarar sjukvårdshuvudmannen, det vill säga kommunen eller regionen, 
för personligt förskrivna hjälpmedel. Skolan ansvarar för pedagogiska hjälpmedel och 
grundutrustning och daglig verksamhet ansvarar för grundutrustning i sin verksamhet. 
Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen 
ett personligt eller pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan 
den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. 

Om den enskilde behöver ett individuellt utprovat hjälpmedel för att kunna vistas i skolan 
eller på daglig verksamhet tillgodoses det genom ett personligt förskrivet hjälpmedel från 
hälso- och sjukvården inom kommunen eller regionen. Det är den enskildes behov och 
livssituation, syftet med hjälpmedlet och regleringarna i hälso- och sjukvårdsavtalet som 
avgör om det är kommunen eller regionen som tillgodoser personliga hjälpmedel till den 
enskilde.   

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-10 
Diarienummer N160-1574/21 
 

Handläggare: Anna Ström 
anna.strom@aldrevardomsorg.goteborg.se, 
Barbro Pettersson,  
barbro.pettersson@aldrevardomsorg.goteborg.se 
Ingegärd Ljungqvist, 
ingegard.ljunqvist@aldrevardomsorg.goteborg.se  
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Till exempel kan en elektrisk justerbar arbetsstol passa för fler personer, men om 
arbetsstolen förses med till exempel huvudstöd och benstöd som behöver ställas in för 
den enskilde är hjälpmedlet personligt förskrivet. Detta kan betyda att vissa produkter 
som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och 
sjukvården inom kommunen eller regionen.  

Konsekvensen av formuleringen, att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 
personer utan individuell anpassning, kan göra att hjälpmedel som idag är personligt 
förskrivet blir grundutrustning och kan då göra att kostnader flyttas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om ett hjälpmedel idag betalas av Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen kan det 
framöver bekostas av annan nämnd på grund av att hjälpmedlet blir grundutrustning i 
stället för ett personligt förskrivet hjälpmedel, eller så förskrivs ett hjälpmedel i stället för 
att grundutrustning köps in. Det rör sig om små volymer så det är svårt att med säkerhet 
bedöma att det blir någon ekonomisk påverkan och förskjutningen av kostnader kommer 
att ske åt båda håll. 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 
möjliga att beräkna. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
 
Bedömning ur social dimension 
Syftet med överenskommelsen är att personer som har rätt till ett hjälpmedel ska få det 
oavsett huvudman för verksamheten. Förhoppningen är att den föreslagna regionala 
överenskommelsen leder till en mer jämlik hjälpmedelshantering. 

Samverkan 
Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 8 december 2021. 

Bilagor 
1. Stadsledningskontoret missivbrev 

2. Protokollsutdrag Göteborgsregionen  

3. Beslutsunderlag Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet 

 

Beslutet skickas till  
Stadsledningskontoret 
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Ärendet  
GR har tagit fram förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och 
anger former för parternas samverkan. Stadsledningskontoret har skickat förslaget till 
äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Svar ska vara till 
stadsledningskontoret tillhanda senast 17 december 2021. 

Beskrivning av ärendet 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten 
att leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. 
Inget barn får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har 
rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i 
samhället.  
 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 
utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att 
påtala vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes 
behov av hjälpmedel inom rimlig tid. 
 
De verksamheter som omfattas av överenskommelsen är: 

• Förskola 
• Förskoleklass 
• Grundskola/grundsärskola 
• Gymnasieskola/gymnasiesärskola 
• Daglig verksamhet inom LSS 
• Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 
• Kommunal hälso- och sjukvård 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning, rådande praxis och hälso- och sjukvårdsavtal 
ansvarar respektive sjukvårdshuvudman, kommun eller region, för personliga hjälpmedel. 
Vilken huvudman, kommunen eller regionen, som ansvarar för vilka hjälpmedel baseras 
på den enskildes behov och livssituation samt syftet med hjälpmedlet och regleras genom 
hälso- och sjukvårdsavtalet. Skolan ansvarar för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 
grundutrustning. Daglig verksamhet ansvarar för grundutrustning i sin verksamhet. 
Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen 
ett personligt eller pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 
komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan 
den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett.  

Om den enskilde för att kunna vistas i skolan eller på daglig verksamhet behöver ett 
individuellt utprovat hjälpmedel tillgodoses det som personligt förskrivet hjälpmedel från 
hälso- och sjukvården inom kommunen eller regionen. Detta kan betyda att vissa 
produkter som idag bekostas av skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för 
hälso- och sjukvården inom kommunen eller regionen. 
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Konsekvensen av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 
personer utan individuell anpassning kan bli att hjälpmedel som idag är personligt 
förskrivet blir grundutrustning och leder i sin tur till att kostnader flyttas. 
 
För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos 
huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats som förtydligar ansvaret för de 
berörda aktörerna. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att överenskommelsen bidrar till att ansvarsfördelningen 
avseende personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel som ses som grundutrustning 
tydliggörs. Vidare ser förvaltningen positivt på att vikten av samverkan mellan olika 
parter påtalas. Förvaltningen bedömer att överenskommelsen bidrar till att den enskildes 
behov av hjälpmedel tillgodoses inom rimlig tid. Förvaltningen ställer sig bakom förslag 
till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet och föreslår 
att nämnden tillstyrker Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet. 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

 

Björn Ek Wahlqvist 
Avdelningschef Kvalitet och 
utveckling 

 

Babbs Edberg 
Förvaltningsdirektör 
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