PROTOKOLLSUTDRAG

1 (2)

LF
2014-09-24

-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 104

Motion Rätten att höra - hör bara vissa till
LTV 121118

Ida Lindh (FP) föreslår i en motion inkommen 2012-11-11 att landstinget ska
undersöka möjligheterna till en mer flexibel hantering av hörselapparater, samt att
landstinget ska inkludera hörselavgifter i högkostnadsskyddet. Fullmäktiges
presidium överlämnade motionen till landstingsstyrelsen för yttrande, 2012-11-21 §
134. Landstingsstyrelsen beslutade 2013-03-26 § 97 att återremittera motionen för
ytterligare beredning.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget har tillsammans med andra landsting i mittregionen, den så kallade
Sjuklövern, upphandlat hörapparater från flera leverantörer till ekonomiskt rimliga
priser, vilket ger möjligheter till flexibla lösningar för patienterna. Behandlingen och
eventuella hörhjälpmedel behovsanpassas till den enskilda patienten. Det är inte
heller så att den senaste tekniken alltid är den lösning som hjälper patienten bäst. De
hörapparater som erbjuds av landstinget har med relativt få undantag den prestanda
som patienten behöver och efterfrågar.
När det gäller Högkostnadsskyddet ingår för närvarande inga hjälpmedel i detta.
Landstingsstyrelsen ser i dagsläget ingen anledning att ändra detta förhållande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Rigmor Åkesson (S), Ida Lindh (FP), Helena Hagberg (FP), Torsten Källberg (FP),
Kenneth Östberg (S), Tomas Högström (M) och Stig Henriksson (V).
I ärendet yrkar
dels Rigmor Åkesson bifall till landstingsstyrelsens förslag,
dels Ida Lindh bifall till motionen,
dels Helena Hagberg bifall till motionens första att-sats.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de tre yrkandena i följande ordning, ja till
landstingsstyrelsens förslag, ja till Ida Lindhs yrkande, ja till Helena Hagbergs yrkande
och finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

avslå motionen.
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Reservation
Ida Lindh (FP) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Helena Hagberg, Torsten Källberg och Dagny Tellner, samtliga (FP) reserverar sig till
förmån för Helena Hagbergs yrkande.
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

