Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Vänersborg 19 september 2016

Motion om räntefri delbetalning för tandvård
Vi föreslår att Västra Götalandsregionen utreder möjligheten att ha räntefri delbetalning av tandvård.
Det är dyrt att gå till tandläkaren för de allra flesta vuxna. Om man inte har råd att betala för sin
tandvård med den sedvanliga faktureringstjänsten, inom en månad, blir det ännu dyrare. Den som vill
delbetala sin tandvård får betala 8 % i ränta om överenskommelse nås med folktandvården om
delbetalning under en längre tid. Ibland väljer Folktandvården att hänvisa till Entercard; där patienten
förutom ränta även ska uppvisa en viss inkomst och inte får ha betalningsanmärkningar.
Det är vanligt att landsting/regioner har den form av delbetalning med ränta som vi har i Västra
Götalandsregionen. Men det finns inget avtal eller överenskommelse mellan huvudmännen om att
göra lika över landet. Vi har chansen att bli en föregångare.
När vi skriver det här erbjuder sig en av våra vanliga banker att låna ut pengar till ett bilköp till 4,2%
ränta. Vi tycker 8% är en mycket hög ränta. Den som har sämre möjlighet att betala får betala ännu
mer än den som kan betala direkt, för att få tandvård som är angelägen för att ha en god hälsa.
På sikt vill vi att vård av tänder ska betraktas om vård av andra delar av kroppen, och vara en del av
den vård som till allra största delen finansieras solidariskt via skattsedeln. Av var och en efter
förmåga, åt var och en efter behov. Till dess vill vi åtgärda att det ska vara dyrt att vara fattig, att det
ska kosta att dela upp sin betalning. Vi föreslår att det utreds om delbetalning av tandvård kan göras
räntefri, och att alla patienter får möjlighet att delbetala till regionen, och inte hänvisas till tex
Entercard.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta att
•

Utreda möjligheterna att göra avbetalning av tandvård räntefri
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