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Yttrande angående – Yrkande från V och S om 
kostnader för hjälpmedel 
 

Tillgång till hjälpmedel är viktig och ska inte vara en ekonomisk fråga. Dock anser vi 

Demokrater att en utredning kring vilka konsekvenser regionpolitiska beslut får bör 

hanteras i regionen. Frågan hör hemma i regionfullmäktige där både Vänsterpartiet och 

Socialdemokraterna finns representerade. 

Konsekvenser för enskilda i detta skede blir mer en gissning än analys av fakta. 

 

Vi yrkar därför avslag på yrkandet. 
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Yttrande angående – Yrkande från V 
angående kostnader för hjälpmedel 
Yttrandet 
Tillgången till hjälpmedel är en självklarhet för Alliansen. Vad gäller beslutet angående 
hörapparater påverkas inte patienter negativt då det gäller en kostnad för 
uppladdningsbara hörapparater som motsvarar den återkommande kostnad patienter 
tidigare haft för batterier.  
Vidare är frågan om hjälpmedel inte en kommunal fråga utan det är en fråga som har och 
fortsättningsvis bör hanteras i regionen.  
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Yttrande angående –Yrkande angående –
Kostnader för hjälpmedel. 
 

Vi instämmer i att tillgång till hjälpmedel inte ska eller får vara en klassfråga. Det i 
regionen tagna beslutet angående hörapparater påverkar dock inte patienter negativt då 
det gäller en kostnad för uppladdningsbara hörapparater som motsvarar den kostnad 
patienter tidigare återkommande haft för batterier. Detta beslut är dessutom positivt sett 
ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Vi menar därför att beslutets konsekvenser inte behöver utredas av stadsledningskontoret.  
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Yrkande angående – Kostnader för 
hjälpmedel  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att se över vilka konsekvenser ett beslut i 
regionen om införande av kostnad för hörapparater och andra hjälpmedel får för 
göteborgare. 
 

Yrkandet 
Nyligen togs det beslut på initiativ av det blågröna styret i regionstyrelsen att införa en 
avgift på hjälpmedel. Den första avgiften som införs kommer vara 400 kronor för en 
uppladdningsbar hörapparat.  Nyligen togs också beslut om att tyngdtäcken inte längre 
ska vara förskrivningsbart som hjälpmedel i Västra Götalandsregionen. Det ökar vår oro 
för att individer ska behöva bekosta sina hjälpmedel själva. Tillgång till hjälpmedel ska 
inte och kan inte vara en klassfråga. I ett längre perspektiv ser vi stor risk för att många 
hjälpmedel kommer behöva bekostas av individer själva, vilket leder till ökad ojämlikhet 
och större skillnader i livsvillkor. 

Vi menar att det är ett väldigt dåligt förslag att införa en patientavgift för de som vill ha 
en uppladdningsbar hörapparat. Det går att hävda att det är lite pengar men för många 
göteborgare kommer detta vara en utgift som är betydande. För till exempel äldre med 
låga pensioner eller människor med hörselnedsättning och låga inkomster kommer detta 
kännas i plånboken. 

Enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden framkommer att kvinnor med 
funktionsnedsättning är överrepresenterade i den grupp vars disponibla inkomst 
understiger 60 procent av medianinkomsten i Sverige, vilket är indikatorn på risk för 
fattigdom inom EU. När det gäller äldre så visar statistik från Eurostat att drygt 15% av 
Sveriges pensionärer, 65 år och äldre har mindre än 60% av medianinkomsten i pension.  

Detta ruckar också på principen om att de med behov av hjälpmedel inte ska behöva 
betala för dessa. Hörapparater som hjälpmedel är oerhört viktigt för att människor ska 
kunna leva ett liv utan begränsningar och delta i samhällslivet på lika villkor. Redan nu 
vet vi att många äldre lever isolerade, och risken är att gruppen ökar om kostnader ska tas 
ut för hjälpmedel. 

Vi vill ta reda på hur detta beslut skulle påverka till exempel äldre och personer med 
normbrytande funktionalitet i Göteborg och vilka konsekvenser det får både på kort och 
lång sikt 
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