
  För komplettering av kostnadsförslag för glasögon   

  Att bifoga med ansökan om ekonomiskt bistånd   

  

Denna blankett fylls i av optiker och lämnas tillsammans med övrigt underlag, såsom kostnadsspecifikation, in till Individ- och 
familjeomsorgen i Tingsryds kommun. Information om kommunens riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd för glasögon finns på 

baksidan av blanketten. Ytterligare information hittar du på kommunens hemsida http://tingsryd.se   

  Kostnadsförslaget gäller glasögon för           

  Namn         Personnummer       

        

  Adress                     

      

  Postadress       Telefonnummer       

        

                        

  Kostnadsförslag (totalsumma i kr inklusive moms)     

                        

  I kostnadsförslaget ingår (kr)               

  Bågar    □ Nej □ Ja:___________kr    Synundersökning □ Nej □ Ja:___________kr      

  Enkelslipade glas □ Nej □ Ja:___________kr    Linser  □ Nej □ Ja:___________kr      

  Progressiva glas □ Nej □ Ja:___________kr    Annat   □ Nej □ Ja:___________kr      

  Synfel                     

                        

  Styrka på slipning Höger öga   Styrka på slipning Vänster öga   

                        

  Övrigt som påverkar totalkostnaden för glasögon         

                        

                

                        

  Sökande har i dag glasögon               

  □ Nej □ Ja, nya behövs för:                 

                        

  Kostnadsförslag lämnas av               

  Namn           Plats för stämpel     

                        

  Optiker                 

                      

  Telefonnummer               

                      

  Datum                     

                        

                        



För att du ska kunna ansöka om ekonomiskt bistånd för glasögon finns särskilda krav: 

• Ditt behov av glasögon ska styrkas av en legitimerad optiker eller en läkare.  
• Du ska lämna in kostnadsförslag och ansökan innan du köper glasögonen. 
• Individ- och familjeomsorgen godkänner bara de billigast alternativet. Individ- och familjeomsorgen kan begära att du 

hämtar in flera kostnadsförslag om det behövs. 
• Kostnader för bågar, glas och undersökning godkänns. Extra tillbehör eller behandlingar godkänns inte om behovet inte 

klart kan påvisas och anses nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå.  
• Paketpris kan godkännas om det i kostnadsförslaget tydligt framgår priset för varje enskild del. 
• Kostnaderna för bågar får vara max 2 % av prisbasbelopp som 2017 är 896 kr. Om det finns billigare alternativ beviljas 

inte maxbeloppet. 
• Kostnader för kontaktlinser godkänns endast om det är enda alternativet för sökande och behovet klart styrks av läkare. 
• Du måste ha varit aktuell för försörjningsstöd i minst sex månader för att kunna få bistånd för glasögon. 

 

Barn mellan från 8 år till det år de fyller 19 år får från och med 1:a mars 2016 glasögon och kontaktlinser subventionerade 

genom landstingen med högst 800 kr. 

 

Individ- och familjeomsorgen kan komma att kontakta den som skrivit kostnadsförslaget för att kontrollera 

uppgifterna. Individ- och familjeomsorgen kan begära in flera kostnadsförslag för att kunna bedöma 

billigaste alternativet. Det är endast det billigast alternativet som kan godkännas. 

 


