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ÖREBRO  I nästa vecka ska 
politikerna i Region Öre-
bro län besluta om infö-
rande av abonnemang 
på hjälpmedel. Men nu 
har Hörselskadades 
riksförbund (HRF) tagit 
juristhjälp för att i sista 
stund stoppa det kon-
troversiella förslaget.

– Vår granskning visar 
att det strider mot Kom-
munallagen, säger Mat-
tias Lundekvam, för-
bundsordförande. 
På onsdagen besökte han 
Örebro för informella sam-
tal med ett antal politiker i 
Region Örebro län. Men för 
att förvissa sig om att alla 
fullmäktigeledamöter nås 
av HRF:s granskning ska 
också en skrivelse skickas 
ut. Där framgår vilka lagpa-
ragrafer förbundet stöder 
sig på. 

– Jag förväntar mig att om 

politikerna är tillräckligt 
förnuftiga så tar de tillbaka 
förslaget. Annars kommer 
vi definitivt gå vidare och 
överklaga beslutet. Vi kän-
ner oss väldigt trygga med 
att den juridisk bedömning 
som gjorts är korrekt, säger 
Mattias Lundekvam.  

Nästa instans är i så fall 
Förvaltningsrätten. 

Som NA tidigare berättat 
är abonnemangsavgifter på 
hjälpmedel på väg att infö-
ras i Region Örebro län. Av-
giften är satt till 65 kronor i 
månaden, oavsett antal 
hjälpmedel, och beräknas 
träda i kraft till nästa bud-
getår. 

Men kritiken har varit 
kraftig och nu har alltså 
HRF anlitat juridisk exper-
tis för att se om abonne-
mangsavgifter är förenliga 
med svensk lag. Förbundet 
hävdar att hörselskadade, 

om modellen införs, i reali-
teten får betala mer för sina 
hörselhjälpmedel än de cir-
ka 1 100 kronor i snitt som 
de kostar regionen i inköp. 
Eftersom förbrukningstiden 
är cirka fem år får brukare 
med abonnemang, 65 kro-
nor i månaden plus utprov-
ningsavgifter betala totalt 4 
500 kronor under den tiden.

Detta är inte förenligt med 
Kommunallagens ”själv-
kostnadsprincip”, menar 
juristen Pierre Frennesson 
som HRF anlitat. Där fram-
går att ”Kommuner och 
landsting får inte ta ut högre 
avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster 
eller nyttigheter som de till-
handahåller.” 

– Det här principiellt väl-
digt viktigt för oss. Det 
handlar om en ny konstruk-
tion som vi aldrig sett tidi-
gare. Det har hävdats att det 
är ”jämlikt” att ta samma 

abonnemangsavgift av alla 
som behöver hjälpmedel. 
Men det här är inte jämlikt. 
Det här är att införa en slags 
extra skatt för personer med 
funktionsnedsättning. Oer-
hört provocerande, säger 
Mattias Lundekvam.

HRF:s jurist pekar också på 
Hälso- och sjukvårdslagen 
som slår fast att målet är 
”vård på lika villkor för hela 
befolkningen”. Men i en na-
tionell jämförelse innebär 
abonnemangsmodellen 
tvärtom ojämlikhet, menar 
juristen och lyfter fram tre 
exempel på kostnader för 
just hörapparater. I Region 
Uppsala får patienter betala 
300 kr, i Region Sörmland 
850 kr och i Region Gävle-
borg 1 500 kr.

Frågan om abonnemangs-
avgifter är viktig för HRF. 
Förbundet befarar att ett 
eventuellt beslut i Region 

Örebro län kan bli vägledan-
de för andra regioner i lan-
det och att kraftiga avgifts-
ökningar kan innebära att 
många hörselskadade väljer 
att avstå vård.

– Vi vet att utebliven be-
handling kan påskynda de-
mens bland äldre, annan 
ohälsa och framför allt leda 
till isolering och ensamhet. 
De senaste åren har vi haft 
en positiv utveckling i och 
med att fler söker vård för 
sina hörselnedsättningar. 
Men nu riskerar den tren-
den att brytas, säger Matti-
as Lundekvam.
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 ”Örebros förslag är 
ett brott mot lagen” 

n Hjälpmedelsbråket | Hörselskadade tar rättslig strid

Mattias Lundekvam, 
Hörselskadades riksför-
bunds ordförande, har 
reagerat starkt på för-
slaget om abonne-
mangsavgifter på hjälp-
medel inom Region 
Örebro län.
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p Bakgrund – turerna runt hjälpmedelsavgifterna i Region Örebro län
n NA har tidigare under 
hösten berättat om försla-
get på nya avgifter för ut-
provning av och abonne-
mang på hjälpmedel. Det 
senare innebär en månatlig 
avgift på 65 kronor, en års-
kostnad på 780 kronor, 
oavsett antal hjälpmedel. 

Ingen region i landet har ti-
digare infört sådana abon-
nemangsavgifter. 
n För Region Örebro län är 
införandet en del i arbetet 
med att komma till rätta 
med de stora ekonomiska 
underskotten. Totalt, in-
klusive andra avgiftshöj-

ningar på hjälpmedel, be-
räknas det inbringa dryga 
23 miljoner kronor per år.
n Men från funktionshin-
derrörelsen har protesterna 
varit många. Företrädare 
för DHR, FUB och HRF an-
ser det diskriminerande att 
funktionshindrade åläggs 

extra avgifter. De pekar på 
att abonnemangsförslaget 
är unikt i nationell jämfö-
relse och att det placerar 
Region Örebro län i botten 
på avgiftslistan för funk-
tionshindrade.
n Efter kritiken återremit-
terades förslaget men åter-

kom senare med enbart 
smärre justeringar. Abon-
nemangsavgifterna behölls 
intakta. Dessa och de andra 
avgiftshöjningarna ska nu 
regionfullmäktige besluta 
om nästa vecka.  

ÖREBRO  600 miljoner – 
över 30 år. Det är jätte-
avtalet som ska ge Öre-
bro kommun möjlighet 
att uppgradera vatten-
försörjningen.

Totalt kommer investering-
arna att kosta runt 1,29 mil-
jarder kronor, enligt ett 
pressmeddelande från 
Nordiska investeringsban-
ken (NIB).

Det är med banken som 
Örebro kommun nu tecknat 
ett ramavtal som innebär fi-
nansiering över 30 år. Det 
totala beloppet på avtalet är 
600 miljoner kronor.

Pengarna ska bland annat 
gå till att modernisera re-
ningsverket i Skebäck och 
ansluta över 10 000 kom-
muninvånare till dricks- 
och avloppsvattnen.

Projektet inleddes 2018 
och väntas pågå fram till 
2022.

Eric Fiedler

Örebro 
tecknar 
vattenavtal 

LINDESBERG  En man hitta-
des svårt misshandlad 
utomhus i Lindesberg 10 
augusti. Nu har ett nytt 
genombrott skett i ut-
redningen. 

– Det är en 26-årig man som 
är efterlyst misstänkt för 
försök till mord, säger Tobi-
as Ekelund, åklagare. 

Det var vid  22.25-tiden på 
lördagskvällen i augusti 
som polisen fick ett telefon-
samtal om att en man blivit 
slagen med en hammare i 
huvudet. Det fanns även 
uppgifter om att mannen 
blivit knivskuren. 

– Det är numera tre perso-
ner häktade misstänkta för 
försök till mord. Den tredje 
personen häktades nyss i 
sin frånvaro. Det innebär att 
vi kan efterlysa honom då vi 
ännu inte har fått tag på ho-
nom, säger Tobias Ekelund. 

Polisen har genom vittnes-
förhör och andra utred-
ningsåtgärder lyckat ringa 
in de misstänkta männen.

– Vi har en ganska god 
bild över vad som har hänt. 
Det är uppgifter från vittnen 
och målsägande som har 
lett till de här misstankarna 
mot de tre männen.

De tre misstänkta männen 
är 18, 22 respektive 26 år. 
Den 18-årige mannen är 
även misstänks för en över-
fallsvåldtäkt mot en kvinna 
i de övre tonåren. Kvinnan 
överfölls och våldtogs  i an-
slutning till gångtunneln 
under spåren vid centralsta-
tionen i Lindesberg 14 maj.

 
Stefan Hazianastasiou

Polisen jagar 
man för 
mordförsök


