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Landstingsf ullmiiktige i l6nkdpings l;n

Ritien att se kiartl

Alltfler barn lever idag ifamiljersom har en ekonomiskt utsattsituation och unders.jkningar {bl. a fien OECD)

visar att de ekonomiska skillnaderna iSverise 6kat p,tagligt. Om vivillarbeta mot marSinalisering och

utanfdrskapf6r barn som lever iekonomiskt utsatta familjers6 ar retten tillSlasdgon f6r barn en angel6gen

friga.

Olika funktionshinder hanteras idag olika. Det erstora skillnader istdd beroende pia om det handlar om en

h6rselskada eller om det:rett synfelsom barnet har. Detta trot5 att miijligheterna att tillgodogdra siB

undervisning peverkas avsevert ib6da fallen. H,lso-och sjukvrrdslagen se8er att LandstinSen skallerbjuda

hj:i lpmedel till funktionshindrade, hur de olika Landstingen valtatt tolka defta n5r det gSller glasiigon iir dock

mycket skiftande.lLandstinget il6nkttpings lin utgar bidrag frimst till ba.n under 7 ar, allts: innao barnet

b6rjar skolan.lden andra kategorin, barn mellan 8- 11ar, som ivissa fallhar miijlighet till bidra& var det

endast nagra f, bam som frck bidrag. Detta trots att behovet ar mycket stort enligt und€G6kningar som

Riksfiirbundet Majblonman latitg6ra. Undersuknin8en visar att familjer med smA rcsursertvinSats skuldsetta

sig elleravst, frln and€ nddv5ndige kostnadersom tandl;karbes6k, f6. ett kunna ha red med glasiigon till
barnen. Det iir inte acceptabelt i ett samhille som villkalla sig ett velfardssam hiille - det er dags att iiven

6gonen reknas som en delav kroppen niir detgiiller hj,ilpmedelfdr att kompensera f6r en

funktionsnedsdttningl Landstinget il6nk6pings l5n ilar under m,nga,r arbetat med barnkonventionen och nir
detgaller barnens riittighet till en god syn bdr l-andstinget iJ6nkdpings l5n bliledande ilandet.

Med anledninB av ovansteende fdresles Landstingsfullmektige att besluta

att en dversyn av regelverket fdr bidrag till Slasdgon f6. barn och unga genomfdrs snarast med inriktninSen

aft bidragen i ett fdrsta steg skall omfatta ;ven barn och unBa mellan 11- 19 er.
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