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Handlingar i ärendet:  

 

Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige  

Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-02-18 

Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-02-18 

Motion från Inga Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, 

Vänsterpartiet 

Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde 2014-05-06 

 



 

MISSIV  1(1) 

2014-06-10 LJ2013/1522 

  

 

   

   

  Landstingsfullmäktige  

Motion: Rätten att se klart  
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Per-Olof 

Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet landstingsfullmäktige besluta  

 

att en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för barn och unga genomförs 

snarast med inriktningen  

 

att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och unga mellan 11-19 år. 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2014-05-06.  

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN 

 

 

 

Håkan Jansson  Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektör  

 

 

 

 

 



 

YTTRANDE  

2014-02-18 LJ 2013/1522 

  

 

   

Förvaltningsnamn  

Avsändare  

Landstingsfullmäktige 

Motion: Rätten att se klart! 
 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga Jonasson, Per-Olof 

Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet, landstingsfullmäktige besluta 

 

att  en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för barn och unga 

genomförs snarast med inriktningen 

 

att  bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och unga mellan 11-19 år. 

 

Utskottets beredning 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 

som berett motionen och framför följande.  

 

Under utskottets beredning av motionen har synpunkter inhämtats från medicinsk 

programgrupp (MPG) ögon, samt vilka regler som gäller i landstingen; 

Östergötland, Kalmar, Blekinge, Kronoberg, samt i region Halland. 

 

Som exempel har det vid kontakter med de intilliggande landstingen framkommit 

att Kalmar har ett graderat bidrag mellan 725-1800 kronor till barn upptill 8 års 

ålder. Även Blekinge har ett graderat bidrag upptill 7 års ålder, samt möjlighet till 

ett bidrag på 300 kronor för ungdomar mellan 8-19 år. 

Region Halland har också ett graderat bidrag som gäller glasögon alternativt 

kontaktlinser för barn 0-7 år, samt ett schablonbidrag på 450 kronor som betalas 

ut högst en gång vartannat år till barn och ungdomar 8-19 år.  

 

Inom vårt landsting lämnas glasögonbidrag till alla barn 0-7 år som har en 

korrigerbar synnedsättning, där glasögon då räknas som en medicinsk behandling. 

Landstingsfullmäktige beslutade i november 2009 att bidraget ska vara 700 

kronor, samt att det kan betalas ut obegränsat antal gånger i samband med 

korrigering av glasen. 2013 var det ca 970 barn som fick bidraget. 

 

Glasögonbidraget gäller även barn mellan 8-12 år som med hjälp av glasögon har 

en korrigerbar synnedsättning. Enligt MPG ögon kan synnedsättningen vid högre 

ålder oftast inte längre korrigeras genom glasögon. Dessa personer får då hjälp 



 

YTTRANDE  

2014-02-18 LJ 2013/1522 

 
 

 

genom andra typer av synhjälpmedel t.ex. förstorande system för att läsa, talsyntes 

och punktskriftsdisplay till dator, punktskrivare m.m. 

 

Utprovning av glasögon för barn görs av ögonläkare eller av ortoptist som skriver 

ett recept. Detta lämnas sedan till valfri optiker som provar ut passande glasögon. 

Fakturor och originalrecept hanteras sedan administrativt av ögonkliniken på 

Länssjukhuset Ryhov. 

 

 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att motionen avslås.  

 

 

Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 

 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 

 

 

 

Helena Stålhammar  Lena Lindgren 

Ordförande   Utskottssekreterare 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 13-25 
Tid: 2014-02-18, kl 10:00-15:05 
 

 

Plats: Medicinklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset 

Eksjö 

§ 17 
 
Motion: Rätten att se klart! (LJ2013/1522) 

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

landstingsfullmäktige besluta 

 

att  en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för 

barn och unga genomförs snarast med inriktningen  

 

att  bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och 

unga mellan 11-19 år. 

 

Motionen anmäldes för utskottet 2013-11-07. Efter en kort 

diskussion fick planeringsgruppen i uppdrag att skriva till 

medicinsk programgrupp (MPG) ögon för att inhämta deras 

synpunkter.  

Den tidigare motionen i frågan (Höj glasögonbidraget för 

barnens bästa, LK10-0305) togs fram.   

 

Vid planeringsgruppens sammanträde 2013-11-20 delades 

Motion: Höj glasögonbidraget för barnens bästa, LK10-0305 

med utskottets yttrande, samt arbetsmaterial ut. Ett förslag 

på brev till MPG ögon med frågeställningar presenterades.  

 

Svar från MPG ögon bifogades kallelsen till 

planeringsgruppens sammanträde 2014-01-08. Sekreteraren 

fick i uppdrag att ta reda på bidragen i landstingen; 

Östergötland, Kalmar, Blekinge och Halland. 

 

Svar från MPG ögon, bidragen i landstingen i Östergötlands, 

Kalmar, Blekinge och Kronobergs län, samt region Halland 

bifogades kallelsen till utskottets sammanträde 2014-01-23. 

Ledamöterna gick igenom informationen och gav 

planeringsgruppen i uppdrag att skriva ett förslag till 

yttrande.  

 

Ett förslag till yttrande lämnades till planeringsgruppen vid 

sammanträdet 2014-02-10. Efter en justering bifogades 

förslaget kallelsen till dagens utskottssammanträde. 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet  
§§ 13-25 
Tid: 2014-02-18, kl 10:00-15:05 
 

 

Beslut 
Utskottet godkänner föreliggande förslag till yttrande. 

Majoritetspartierna yrkar att motionen ska avslås.  

Efter en stunds ajournering av sammanträdet yrkar 

Socialdemokraterna att första att-satsen ska vara besvarad 

och att andra att-satsen ska bifallas. 

 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner att motionen ska avslås. 

 

Socialdemokraterna reserverar sig för eget yrkande.  

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Helena Stålhammar Bernt Svensson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Lindgren 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 72-90 

Tid: 2014-05-06, kl: 13:00-16:00 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 77 

Dnr 

LJ2013

/1522 

Motion: Rätten att se klart  

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Inga 

Jonasson, Per-Olof Bladh och Mikael Ekvall, Vänsterpartiet 

landstingsfullmäktige besluta  
 

att en översyn av regelverket för bidrag till glasögon för 

barn och unga genomförs snarast med inriktningen  
 

att bidragen i ett första steg skall omfatta även barn och 

unga mellan 11-19 år. 
 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  
 

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till 

motionen i sin helhet.  
 

Beslut 

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 

och finner landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 

besluta  
 

att motionen avslås.  
 

Reservation Socialdemokraterna. 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Rune Backlund  

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   




