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Ombildning av Handikappinstitutet 
Riksdagen har fattat beslut om en ombildning av Handikappinstitutet till en 
ideell förening benämnd Hjälpmedelsinstitutet. Svenska Kommunförbundet 
blir från och med 1 januari 1999 delägare i det nya institutet tillsammans med 
staten och Landstingsförbundet. 

Den sk HIFO-utredningen, som i december 1995 fick i uppdrag av regeringen 
att utreda Handikappinstitutets verksamhet, organisationsform och finansie-
ring, föreslog i sitt betänkande (SoU 1996:174) bl.a. att Handikappinstitutet 
ombildades till en ideell förening med staten, Landstingsförbundet och 
Svenska Kommunförbundet som ägare. Kommunförbundet angav i sitt re-
missvar vissa förutsättningar för att förbundet skulle träda in som delägare. 
Efter ytterligare utredning och förhandlingar mellan de tre parterna har 
riksdagen fattat beslut i frågan 14 maj 1998. 

Av besluten (Prop. 1997/98:57) framgår i korthet: 

• Hjälpmedelsinstititutet (HI) skall vara ett för staten, landstingen och 
kommunerna gemensamt kunskaps- och utvecklingsorgan på central nivå 
för frågor om hjälpmedel för funktionshindrade. 

• Institutets huvuduppgift skall vara att arbeta med forskning, utveckling, 
provning och standardisering av hjälpmedel samt information, utbildning 
och erfarenhetsutbyte. 

• De kommunala behoven bör beaktas i högre utsträckning. En regionalise-
ring av institutets utbud är en av förutsättningarna för kommunernas ut-
nyttjande av institutets tjänster. 
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• HI skall vara ett nationellt organ vars uppgifter skall syfta till att göra 
hjälpmedlen och hjälpmedelsverksamheten till kraftfulla inslag i sam-
hällets gemensamma handikappolitik, utan att innefatta normerande 
uppgifter. Grunden skall vara sådana hjälpmedel som tillhandahålls av 
sjukvårdshuvudmännen enligt hälso-och sjukvårdslagen. HI skall med 
expertis även biträda sina intressenter inom hjälpmedelsområdet. Mer 
omfattande insatser från institutets sida skall kunna avgiftsbeläggas. 
Dessutom skall institutet aktivt verka för god tillgänglighet i olika miljöer 
och verksamheter. 

• Hjälpmedelsinstitutet skall som ideell förening omfattas av offentlighets-
reglerna enligt särskilt beslut. 

• Föreningens styrelse kommer att bestå av nio ledamöter och nio person-
liga suppleanter, som utses för en period av fyra år. Ägarna utser vardera 
tre representanter, varav staten inledningsvis utser styrelsens ordförande. 

• Till styrelsen knyts ett brukarråd med vilket styrelsen åläggs en stadgefäst 
samråds- och informationsskyldighet. 

Som Svenska Kommunförbundets representanter i Hjälpmedelsinstitutets 
styrelse har utsetts Lars Johansson (s), Göteborg, Margareta Arvidson (m), 
Simrishamn och Gunila Rickman (s ), Västerås. Suppleanter är Christer Åker-
lind (s), Östersund, Kristina Axén Olin (m), Stockholm och Eva Broberg (c), 
Färgelanda. 
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