Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Motion till regionfullmäktige

Utökad subvention av glasögonbidrag till
18 års ålder
Alla barn ska ha en rätt till bra syn, oavsett bakgrund. Det var byggt på denna grundläggande
rättighet som Vänsterpartiet fick igenom att i budget 2012 påbörja en viktig satsning i Västra
Götalandsregionen på att utöka subventionen för glasögonbidrag från 8 till 16 års ålder.
Grunden var att Majblommans riksförbund i sin årsrapport hade pekat ut hur många barn från
fattiga familjer som ansöker om glasögonbidrag från dem.
Satsningen har byggts ut under tre år, och vi vet nu mycket som gör att systemet kan förfinas
och bli ännu bättre för att bidra till att bra syn aldrig ska få vara en klassfråga.
Ett sätt att förbättra systemet är att skapa ett sammanhållet system från 0 års ålder. Idag finns
ett system från 0-6 år, finansierat av Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Detta fungerar bra men
är underfinansierat i beställningen, vilket gör att Habilitering och hälsa får begära
extratillskott under hösten. Systemet för 7-16 års ålder gör inte av med de resurser som finns
avsatta. Det rimliga är att slå ihop de bägge beställningarna till en samlad beställning. I
samband med att det nya systemet slås ihop är det också rimligt att höja subventionen upp till
den dag någon blir myndig när de fyller 18 år.
Ett tredje sätt att förbättra systemet är att höja subventionen för att verkligen säkra att det är
avgiftsfritt. Idag är ersättningen sådan att den täcker de enklaste glasögonbågarna hos vissa
optiker, och systemet är svårt att förstå för de som behöver glasögon till sina barn. Det gör att
det fortfarande finns hinder som skrämmer bort människor från att skaffa glasögon till sina
barn. Det är inte en helt enkel fråga eftersom prisnivåerna hos optiker är så olika, men det
krävs för att göra systemet enkelt och lätt att förstå för de som behöver glasögon till sina barn,
samt att inflationssäkra det för framtida prishöjningar.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta

1. Åldersgränsen för subvention höjs från 16 till 18 års ålder.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett gemensamt system för
glasögonsubventioner kan skapas för alla berörda åldrar.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur subventionen kan utformas till att
motsvara totalkostnaden för glasögon med de enklaste bågarna, samt att göra en årlig
översyn av subventionens nivå.
4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att genomföra en informationskampanj
riktad till skolsköterskor och barnhälsovård, för att göra subventionen mer känd för
föräldrarna till barn som har rätt till subventionen.

Vänersborg 2015-02-03

Eva Olofsson, Oppositionsråd för Vänsterpartiet
Jessica Wetterling, ledamot av Rättighetskommittén

