
 
 

Karlstad den 25 februari 2015 

 

Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, Fredrik Larsson. 

 

Kommer de värmländska barnen att få ekonomiskt stöd till glasögon? 
 

Undertecknade m.fl. skrev en motion om att subventionera glasögon till skolbarn och ungdomar. Mo-

tionen behandlades den 23 oktober 2013 av landstingsfullmäktige. Där yrkade b.la landstingsstyrelsens 

ordförande, Fredrik Larsson bifall till motionen efter att det klargjorts att motionen handlar om att se 

över formerna för glasögonbidraget.  

 

Beslutet landade i att Landstinget i Värmland ska se över formerna för glasögonbidraget med målsätt-

tingen att alla barn och unga från 0 t.o.m. 18 år med behov av glasögon får ett ekonomiskt stöd för det-

ta.  

 

De värmländska barnen och ungdomarna har blivit ett och ett halvt år äldre sedan svaret levererades. 

Men ännu har inget bidrag aktualiserats. Barn i grundskolan får idag inget bidrag alls till glasögon, vid 

vanliga synfel. De som inte har råd är hänvisade till ideella organisationer alternativt kommunernas 

socialtjänst. Majblomman fortsätter att dela ut bidrag till sökande och har sett en tydlig ökning av för-

äldrar som söker pengar för att kunna skaffa glasögon till sina barn. Rädda Barnens senaste rapport om 

barnfattigdom i Sverige visar att vi ligger kvar på samma nivå, vilket för Värmlands del innebär att 

cirka 7000 barn lever i fattigdom. Förutom dessa finns också cirka 3000 barn som lever i familjer med 

löneutmätning och därmed har samma ekonomiska villkor som familjer med försörjningsstöd. 

 

Vi anser fortfarande att föräldrar inte ska vara beroende av välgörenhet för att ha råd att skaffa glas-

ögon åt sina barn. Flera landsting har tagit beslut om att införa generella stöd för glasögonbidrag, b.la 

Västra Götaland och Östergötland.  

 

Socialstyrelsen har även haft regeringens uppdrag att kartlägga hur många barn som behöver glasögon, 

och i vilken utsträckning landstingen erbjuder stöd för detta. Slutsatsen var att fler och fler landsting 

ser över sina regler för bidrag för glasögon till barn och unga och för närvarande finns inte behov av 

att utfärda en vägledning. 

 

Med anledning av ovanstående är vår fråga till Fredrik Larsson:  

Hur länge ska de värmländska barnen och ungdomarna behöva vänta innan beslutet verkställs?  

 

 

Anders Nilsson (V) 

Ulric Andersson (S) 

 

 

 


