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Bidrag utgår för att täcka merkostnader för glasögon eller kontaktlinser.
För att få bidrag skall Du vara folkbokförd i länet, eller
kvarskriven enligt 16§ folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas i länet.
Vid köp av glasögon/kontaktlinser hos legitimerade optiker i Dalarna kan bidraget erhållas direkt i
butik vid utlämnande av glasögon/kontaktlinser.
Vid köp av glasögon/kontaktlinser utanför länet eller genom näthandel, krävs att bidragstagaren
ansöker om bidrag och bifogar aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare,
ortoptist eller optiker. Fyll i blankett privat utbetalningsunderlag 8-19 år samt bifoga kvitto/
fakturaunderlag och sänd handlingarna till Region Dalarna, Box 398 RD1010, 737 26 Fagersta.
Märk brevet med kostnadsställe 00026.
Bidrag utgår även till asylsökande och papperslösa*.

Bidrag utgår med

800kr/år

oavsett styrka

Bidraget reduceras till den verkliga kostnaden om denna understiger schablonbidraget.
Bidraget betalas ut vid ett tillfälle per 12 månaders period och går inte att dela upp.
Kostnaden som överstiger bidraget betalas direkt till optikern i butik.
Bidrag till borttappade glasögon/kontaktlinser eller reservglasögon/kontaktlinser utgår ej.

Återbetalning och återkrav (SFS 2016:36)
5 § Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha
insett detta,
3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.
Regionen får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt första stycket.

*Enligt Lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga (SFS 2016:35)
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