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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Julen hotad hos
familjen Johnsson
3 DECEMBER 00.09

HÄSSLEHOLM. 10 294 kronor. Så mycket ska Johanna Johnsson
betala i december. Hon är en av de som drabbats av kommunens
avräkning för inkomstuppgifter till barnomsorgen.
– Det är för jävligt att de gör så här. Jag blev helt chockad när jag fick
räkningen. Först tänkte jag att de driver med mig, säger Johanna
Johnsson.
Johanna Johnsson bor med sin sambo och sina två döttrar i en liten villa i
Ballingslöv. Under 2008 drabbades Johanna av sjukdomen Gillian Barres
syndrom. Vilket gör att hon är svag i kroppen och har svårt att röra sig.
Hennes sjukskrivning innebär att familjen har fått en skral ekonomi och
därför blev räkningen ett extra hårt slag så här innan jul.
– Det är en kränkning att de skickar ut det till jul .10 000 är vad jag har i
sjukpenning varje månad.
I vanliga fall brukar Johanna julpynta hemma redan den första advent
men nu lyser ljusstakar och julgranskulor med sin frånvaro i huset.
–Julglädjen här hemma bara dog. Jag har inte orkat att göra fint.
Julklappar kommer vi inte heller ha råd med. I värsta fall får vi leta fram
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några saker som barnen har glömt bort att de hade och slå in, säger
Johanna Johnsson med en dyster min.
Enligt räkningen har Johanna Johnsson inte uppgett någon ändrad
inkomst sedan 2006 vilket gör att hon nu får betala en högre avgift
retroaktivt. Men Johanna bedyrar att hon har ändrat sina
inkomstuppgifter.
– Jag ändrade uppgifterna 2008 då jag blev sjukskriven. Så det är
jättekonstigt att det inte blev rätt. Ända sedan jag fick beskedet i förra
veckan har jag ringt till personerna som står angivna på räkningen varje
dag.
– Men de är aldrig inne eller så säger telefonsvararen att de har gått på
semester.
Norra Skåne får tag på en av kontaktpersonerna och han meddelar att det
finns möjlighet för Johanna att betala av pengarna på sikt.
–Man kan få fem månader på sig om man ska betala en lite större summa,
säger P-O Henriksson, systemansvarig.
Han tycker vidare inte att det är konstigt att räkningen skickades ut
precis innan jul.
–Det är aldrig roligt att få en sådan här räkning, sedan ska vi komma ihåg
att det faktiskt finns folk som är glada idag då de fått tillbaka femsextusen genom avräkningen.
LÄS MER
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