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Interpellation av Helene Sigfridsson (mp) angående avgift för
barnsjukvård
I en interpellationsdebatt med Tove Sander den 17 april uttryckte Lars
Joakim Lundqvist att det inte finns några fattiga barnfamiljer i Sverige.
Han kunde inte tänka sig att en avgift på 120 kr för besök till
akutsjukvården kunde hindra något barn i behov av akutsjukvård att komma
dit.
Det får mig att undra om beslutet att införa en besöksavgift för
barnakuten är fattat på felaktiga grunder.
Den 14 april uttalade sig Anders Borg, moderat finansminister i Ekots
lördagsintervju om ensamstående mammors anstränga ekonomi. Deras
disponibla inkomst har aldrig återhämtat sig från den nedgång som alla
drabbades av under nittiotalet. Anders Borg flaggade för att det kommer
åtgärder för att stärka ensamstående föräldrars ekonomi.
Centrum för folkhälsa, en av landstingets egna verksamheter, skriver i en
rapport om en ensamstående föräldrar att hälften av Stockholms
ensamstående mödrar avstått från läkarbesök, tandvård eller att hämta ut
medicin det senaste året, av ekonomiska skäl.
Rädda barnen ger ut en fattigdomsrapport årligen. Så här skriver de i den
senaste:
Inför valet 2002 krävde Rädda Barnen att regeringen skulle sätta upp ett
mål att halvera barnfattigdomen i Sverige till år 2006. Nu är vi där, och
vi kan konstatera att det fortfarande är en kvarts miljon barn som lever i
ekonomisk utsatthet, enligt senast tillgängliga statistik (2003). Dessa
barn växer upp i en familj med socialbidrag eller med låg inkomststandard
enligt SCB:s definition, dvs. deras inkomster understiger normen för
nödvändiga utgifter.
Enligt Rädda barnen lever vart femte barn i Stockholm i ekonomisk
utsatthet. Särskilt stor risk att leva i fattigdom löper barn till
ensamstående, utrikes födda föräldrar. Totalt lever 420 000 barn i Sverige
i fattigdom, och det är uppgifter som man inte borde avfärda särskilt lätt.
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Med denna kunskap så förstår man att Tove Sanders fråga är berättigad, och
jag vill fråga Lars Joakim Lundqvist:
Är beslutet om att införa en avgift för barns besök på akuten fattat på
felaktiga grunder?
Hade du kännedom vid förra fullmäktige de fakta som redovisas ovan, från
Rädda Barnen, Centrum för folkhälsa och finansminister Anders Borg?
Kommer du att följa upp beslutet med en undersökning om vilka
konsekvenser det har fått för barn i ekonomiskt utsatta familjer?

Helene Sigfridsson (mp)

