Reservation mot beslut i Vård- och omsorgsnämnden. 15 sep 2021
Ärende 8, Yttrande avseende motion ”Hjälp lundaborna att komma ut – avskaffa
hjälpmedelsavgiften
Av alla de beslut om besparingar som tagits av nuvarande styre är det rörande avgifter för
hjälpmedel ett av de mest märkliga. Argumenten för beslutet var inte bara svaga utan vittnade
även om hur långt styret tillsammans med Miljöpartiet var beredda att gå för att spara in de
dryga 77 miljoner som de ansåg att Vård- och omsorgsnämnden behövde göra under 2021.
Avgifterna kan anses vara små men vi har redan sett exempel där enskilda individer varit
tvungna att ansöka om ekonomiskt stöd för just denna utgift. Det finns Lundabor som lever på
marginalen och även om de kan ansöka om sådant stöd blir det ju då ändå ingen besparing i
kommunens totala kassa, däremot blir det ännu mer administration.
Enligt Vård- och omsorgsförvaltningen går det i nuläget inte att få fram ifall de forna
allianspartierna tillsammans med FörnyaLund och Miljöpartiets beslut har medfört att
”många” Lundabor har låtit bli att mot avgift låna hjälpmedel. Vi tycker dock att det kvittar
huruvida det är många eller ej. För oss räcker det ifall en enda person i vår kommun avstår en
nödvändig rullstol eller rollator av ekonomiska skäl och vi har konsekvent motsatt oss
förslaget. Nämnden ska verka för att undanröja hinder i människors vardag och insatser ska
utgå från vad som anses vara normalt förekommande, och vi är av åsikten att det är helt
normalt att inte bara vilja - utan också att kunna - ta sig ut på en promenad.
Yttrandet gäller en motion som föreslår att avgifterna för hjälpmedel tas bort och att det
finansieras med pengar från den så kallade coronapotten. Lund fick 42,5 miljoner i statligt
stöd att använda såsom politiken anser vara lämpligt. Av dessa pengar finns drygt 28 miljoner
kvar.
Nuvarande styre tycks anse att det mest lämpliga är att samla merparten av coronapotten på
hög. Vi som står bakom motionen är av en annan åsikt. Det är för oss som ledamöter i Vårdoch omsorgsnämnden alldeles självklart att nämnden bör säga ja till detta ekonomiska
tillskott, och föredra att ta bort avgifter för hjälpmedel framför att pengar tänkta som stöd ska
stanna orörda på ett konto centralt. Abonnemangsavgiften för hjälpmedel beräknas under ett
år inbringa nämnden drygt en miljon kronor - det skulle alltså gå att slopa
hjälpmedelsavgifterna och det skulle ändå finnas en rejäl hög kvar.
Som sagt, den här besparingen är en av de mest märkliga som styret med hjälp av Miljöpartiet
genomfört under 2021, men för oss är det faktiskt ännu mer märkligt att en majoritet i
nämnden säger nej till att slopa avgifterna för hjälpmedel när kostnaden kan täckas av statligt
stöd. För oss rödrosa partier i nämnden är det självklart att säga ja. Vi reserverar oss därav
mot nämndens beslut till förmån för våra egna yrkanden.
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