Arbete och välfärdsförvaltningen

Bistånd till glasögon

Vem kan söka?
Om du har haft ekonomiskt bistånd under en längre tid och behöver
nya glasögon så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till glasögon.
Individuella skäl för att få glasögon även vid kortare biståndsbehov
kan föreligga. Kontakta din handläggare för försörjningsstöd för att
få mer information.

För vad kan du få bistånd?
Om du beviljas bistånd till glasögon, får du pengar till det billigaste
alternativet, ibland kallat lågprisalternativet. I detta ingår
synundersökning, enkel- eller dubbelslipat glas och om det behövs
också båge.

Tänk på att du inte kan få bistånd för tillägg, tillvalsbehandlingar
eller dyrare bågar. Du kan göra tillval, men måste då betala det med
dina egna pengar. Du väljer själv optiker, men vi rekommenderar att
du jämför priser innan du bestämmer dig.

Ditt behov av glasögon ska styrkas av legitimerad optiker eller en
ögonläkare. Om du har speciella behov som gör att det finns
särskilda skäl till dyrare alternativ så ska det styrkas av läkare (t.ex.
om du behöver linser). Vi beviljar vanligtvis inte bidrag för
läsglasögon.
Alla ansökningar bedöms utifrån individuella skäl oavsett hur länge
du haft försörjningsstöd.

Ansök om bistånd för glasögon
1. Kontakta din handläggare för försörjningsstöd. Du får då
en blankett Underlag till optiker vid ansökan om
glasögon.
2. Besök din optiker och prova ut ett par glasögon.
Optikern kan fylla i blanketten eller skriva ett eget
underlag. Det är viktigt att vi får all information som
finns på vår blankett.
3. Lämna blanketten/optikerns underlag till din
handläggare. Du får reda på om din ansökan beviljas
inom 10 arbetsdagar från att du lämnat in ett komplett
underlag till Arbete och välfärdsförvaltningen.
4. Om du får bistånd betalar vi ut pengarna till ditt konto.
Du betalar själv dina glasögon.
5. Lämna in kvitto på betalda glasögon till din handläggare.

Om du är under 19 år

Barn och unga under 19 behöver normalt inte söka bistånd för
glasögon. Du som är under 19 kan söka glasögonbidrag från Region
Skåne. Blankett hittar du på Region Skånes hemsida eller hos vissa
optiker. I vissa fall kostar glasögonen mer än det bidrag som beviljas
av regionen. Kontakta då din handläggare för att ta reda på om du
har rätt till kompletterande bistånd. Tänk på att spara alla underlag.

Om du har frågor om ekonomiskt bistånd till glasögon, kontakta din
handläggare för försörjningsstöd på Arbete och
välfärdsförvaltningen.

För mer information
Arbete och välfärdsförvaltningen
www.kristianstad.se
Tel: 044 13 50 00

