
 
 
 

Rubrik ISO-kod Diarienummer 

Hjälpmedelsguide - Regelverk 1206 LD16/03740 
Version Sida nr (av) 

1(4) 2 
Dokumentnamn Fastställd datum 

Hyresvillkor vid egenavgift för cykel 2017-05-18 
Framtagen av Godkänd och fastställd av Giltig från 

Annelie Haglind Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna 

2017-05-18 

 
 
HYRESVILLKOR VID EGENAVGIFT FÖR CYKEL  
 
§1 Åtagande 
1.1 Landstinget/ kommunens åtagande 

Hjälpmedel Dalarna äger cykeln och åtar sig avhjälpande underhåll 
(reparation) enligt tillverkarens anvisning. 
 
Allt underhållsåtagande utförs på ordinarie arbetstid (vardagar 08.00-16.30) 
dag före röd dag -16.00) på uppställningsplatsen eller på verkstad.  
 
Hjälpmedel Dalarna åtar sig att påbörja arbetet enlig följande 
A) Akuta fel, t ex stillestånd inom två (2) arbetsdagar 
B) Övriga fel, inom fem (5) arbetsdagar eller efter överenskommelse.  
 
Förskrivaren har rätt att göra en förnyad bedömning av ditt behov  
av cykeln, till exempel om din funktionsförmåga 
eller dina bostadsförhållanden förändras  
eller om du inte använder/ sköter ditt hjälpmedel som det var avsett. 
En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren byter ut  
eller tar tillbaka cykeln. 
 

1.2 Hyrestagarens åtagande 
Hyrestagaren betalar en hyra i form av egenavgift som är en procentsats av 
basbeloppet.  
 
Hyrestagaren, anhörig eller närstående ansvarar för normalt underhåll 
(enklare underhåll och rengöring) enligt tillverkarens anvisning.  
 
Hyrestagaren åtar sig att själv kontakta LD Hjälpmedel för avhjälpande 
underhåll (reparation). LD Hjälpmedel telefon 0243 – 49 78 70. 
 
Använd hjälpmedlet på det sätt du fått information om 
En bruksanvisning finns med till de flesta hjälpmedel. Läs igenom 
bruksanvisningen och följ det som står där.  
 
Du får inte ändra fasta inställningar eller bygga om hjälpmedlet. 
Använder du hjälpmedlet på annat sätt än du fått information om, är du eller 
vårdnadshavaren ansvarig om det händer en olycka.  
 
Sköt om hjälpmedlet så att det inte slits mer än normalt  
För att hjälpmedlet ska fungera måste detta göras rent och kontrolleras 
regelbundet. Det är viktigt att tänka på hur cykeln förvaras.  
 
Du får själv betala nya förbrukningsartiklar, som fordras för att hjälpmedlet 
skall fungera, till exempel däck och slang och ev. arbetskostnad. Extra 
utrustning som inte är påkallat av funktionshindret, t.ex. hjälm, korg, belysning 
och lås, betalas av dig.  
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Var rädd om cykeln så att den inte försvinner! 
När ett hjälpmedel tappas bort, stjäls eller försvinner på grund av oaktsamhet 
kan du bli ersättningsskyldig. Hjälpmedel är ur försäkringspunkt lös egendom 
som man innehar för privat bruk. Du rekommenderas därför att se över ditt 
försäkringsskydd.  
 
Hur mycket du får betala beror på vilket hjälpmedel det gäller. Faktura skickas 
alltid till dig och du får själv komma överens med ditt försäkringsbolag eller 
med transportföretaget. En hyres- och betalningsförbindelse skrivs alltid 
mellan dig (hyrestagaren) och hälso- och sjukvården i landsting eller kommun. 
Därför är det bara du som kan få en faktura.  
 
Olika sätt att göra en anmälan  

 Om hjälpmedlet tappats bort, stulits eller försvunnit på annat sätt gör du 
genast en anmälan till ditt försäkringsbolag. 

 Skadas hjälpmedlet vid transport gör du en anmälan till företaget som 
ansvarat för transporten. 

 Skadas hjälpmedlet i samband med flygresa gör du en anmälan direkt på 
platsen till det flygbolag som du rest med. 

 Vid stöld av hjälpmedel gör du en polisanmälan och en anmälan till ditt 
försäkringsbolag. 

 Hör av dig till den enhet inom hälso- och sjukvården i landsting eller 
kommun som du brukar ha kontakt med när det gäller ditt hjälpmedel. 
Berätta vad som hänt! 

 
Om hjälpmedlet inte fungerar 
När du hyr hjälpmedel får du information om vart du ska vända dig när 
hjälpmedlet inte fungerar. Innan du lämnar hjälpmedlet för reparation ska det 
vara rent. Om hjälpmedlet inte är rent får du betala för rengöringen.  
 
Om cykeln inte fungerar kontakta LD Hjälpmedel telefon 0243- 49 78 70 
 
Om du vistas utanför Dalarna i Sverige eller utomlands  
och hjälpmedlet behöver repareras måste reparationen godkännas av  
LD Hjälpmedel. Ring LD Hjälpmedel tel +46243–49 78 50  
eller skicka e-post ldhjalpmedel@ltdalarna.se 
 
Om reparationen ska göras utomlands får du själv betala reparationen. Om du 
skickar hjälpmedlet till Sverige för reparation får du betala för transporten. 
 
Du får inte låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra hjälpmedlet 
Hyrda hjälpmedel tillhör Landstinget Dalarna och hjälpmedlet har förskrivits till 
dig personligen. Du kan därför inte låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra 
hjälpmedlet. 
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Om du flyttar  
Du ska i god tid före flytt eller ändrar vistelseort höra av dig till den enhet som 
du brukar ha kontakt med när det gäller hjälpmedel. Du får då veta om du kan 
ta med dig hjälpmedlet eller inte.  
De flesta hjälpmedlen kan inte tas med vid flytt från Dalarna eftersom de ägs 
av Landstinget Dalarna eller kommun i Dalarna. 
 
Lämna tillbaka hjälpmedel  
Du får själv eller genom någon annan lämna tillbaka cykeln till enhet som du 
och långivaren kommit överens om  

 när du inte längre behöver hjälpmedlet  

 om enheten begär att du lämnar tillbaka hjälpmedlet 
 
Cykeln ska vara rengjord när du lämnar tillbaka den.  
 
Behöver du hjälp med transport av cykeln kan du kontakta LD Hjälpmedel. Du 
betalar då själv kostnaden. Telefonnumret är 0243 – 49 78 70. 
 
Transport av par- och tandemcykel står landsting/kommun för. Kontakta 
förskrivande enhet så beställer de transport. 
 
Du kan bli ersättningsskyldig om 

 cykeln inte rengörs enligt bruksanvisning eller instruktion 

 cykeln skadas utöver normal förslitning 

 du förlorar cykeln på grund av oaktsamhet 

 cykeln inte återlämnas efter uppmaning från förskrivare 
 

§ 2 Prisändringar av egenavgift 
Egenavgift för hyra av cykel baseras på för var tid gällande beslut i 
landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige.  

 
Landstinget äger rätt att ändra hyrespriset i % av var tid gällande basbeloppet 
p g a ändrade villkor enligt beslut i landstingsfullmäktige och respektive 
kommunfullmäktige.  
 

§ 3 Leveransvillkor 
Förskrivande enhet inom landsting/ kommun ansvarar för att cykel levereras 
till hyrestagaren.  

 
§ 4 Fakturering  

Redovisningen inom Landstinget/ kommun fakturerar hyrestagaren enligt 
underlag från förskrivande enhet.  
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§ 5 Hyra 
5.1 Hyrestagaren betalar hyra i form av egenavgift fr o m leveransdatum.  

Betalning sker 1 år i förskott och kan inte återbetalas om cykel återlämnas 
tidigare. 

 
5.2 Habiliterande-/rehabiliterande enhet betalar hyra till LD Hjälpmedel enligt 

befintlig hyresmodell.  
 
§ 6 Betalningsvillkor 

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag. Dröjsmålsränta vid 
försenad likvid debiteras enligt räntelagens bestämmelser.  
 

§ 7 Uppsägning och återlämning  
Uppsägning av hyra av cykel kan göras av hyrestagaren eller den verksamhet 
som har förskrivit cykeln. 
 
Hjälpmedlet ska återlämnas till Hjälpmedel Dalarna när någon av parterna 
säger upp avtalet. 
 

§ 8 Ny förskrivning 
Ny betalningsförbindelse med bilaga hyresvillkor upprättas vid ny förskrivning 
av hjälpmedel. 
 

§ 9 Tvist 
Eventuell tvist angående tolkning eller tillämpning av ingånget avtal ska i 
första hand avgöras av avtalsparterna och därefter av svensk domstol med 
tillämpning av svensk rätt. 

 
§ 9 Personuppgifter 

Landstinget/kommunen är personuppgiftsansvarig för de uppgifter 
hyrestagaren lämnar.  
 
Hyrestagarens uppgifter används enbart för att landstinget/kommunen ska 
kunna fullgöra sina åtaganden gentemot. 


