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Remissvar avseende Hjälpmedelsutredningens S2015:08 

betänkande ”På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och 

effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) 

Post- och telestyrelsen (PTS) har i enlighet med 1 § förordningen (2007:951) 
med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet 
och området för elektronisk kommunikation.  

PTS lämnar med utgångspunkt från myndighetens ansvarsområde följande 
synpunkter på rubricerat betänkande. 

Inledning 

PTS ställer sig i stort positiv till analyserna och förslagen i betänkandet.  

Utifrån sitt ansvarsområde har PTS fokuserat på kapitel 9 ”Hjälpmedel och ny 
teknik”. Nedan följer några mer detaljerade kommenterar utifrån denna del i 
rapporten. 

Inledningsvis noterar också PTS en detalj i beskrivningen av myndighetens 
verksamhet på sidan 98 i betänkandet. Där anges att PTS bl.a. upphandlar 
tjänsterna teletal, blindskrift och bildtelefoni. Teletal och bildtelefoni är två 
förmedlingstjänster medan blindskrift handlar om en tjänst för försändelser av 
blindskrift; portofri befordran av blindskrift. 

Hjälpmedel och ny teknik 

PTS har i uppdrag att tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning 
har av särskilda posttjänster, grundläggande betaltjänster och elektroniska 
kommunikationstjänster. Myndigheten ska också verka för att målen med 
funktionshinderspolitiken uppnås inom sitt ansvarsområde. Den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen ger nya möjligheter till ökad inkludering, 
delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning. 
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Konsumentprodukter och tjänster har idag funktionalitet som tidigare endast 
fanns i traditionella hjälpmedel, som endast hade personer med 
funktionsnedsättning som målgrupp. Det är också mer vanligt förekommande 
att behov kan tillgodoses med en kombination av en konsumentprodukt, såsom 
en laptop eller smart telefon, och en applikation/programvara som har bred 
funktionalitet eller funktionalitet för vissa målgrupper. Sådana 
applikationer/programvaror erbjuds ibland både genom förskrivning och på 
konsumentmarknaden. 

En utmaning för marknadens aktörer idag är att förskrivning av hjälpmedel 
hanteras och kravställs olika i olika delar av Sverige. Det finns även en risk att 
både hanteringen och kravställandet utesluter konsumentprodukter och tjänster 
från att vara aktuella för att kunna förskrivas över huvud taget. 

PTS betonar att konsumentprodukter och tjänster i vissa fall kan fylla behov för 
personer med funktionsnedsättning och att hjälpmedelsförsörjningen behöver 
inkludera sådana möjligheter. Det ökar möjligheterna att ”få in” innovationer 
och ny teknik som hjälpmedel. 

 

Catarina Wretman 

 

Detta yttrande har beslutats av Stf. generaldirektören Catarina Wretman. I 
ärendets slutliga handläggning har enhetschefen Peter von Wowern 
(föredragande) och chefsjuristen Karolina Asp deltagit. 

Vid föredragningen närvarade dessutom avdelningschefen Annicka Spångberg. 


