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Glasögon till personer som ansökt om uppehållstillstånd
Personer som ansökt om uppehållstillstånd kan i vissa fall få
ekonomisk hjälp av Migrationsverket för synundersökning och det
billigaste alternativet av glasögon (inte för eventuella försäkringar
eller andra tilläggsprodukter). Om Migrationsverket inte beviljar
ersättning för glasögonen kan han eller hon ändå få ersättning för
kostnaden för synundersökningen om verket bedömer att
undersökningen var motiverad.
För att Migrationsverket ska kunna ge ersättning för glasögonen måste
vi veta att personen har ett behov av glasögon. Verket behöver därför
ett utlåtande från en legitimerad optiker. Utlåtandet ska innehålla
resultatet av synundersökningen, en bedömning av behovet av
glasögon samt ett kostnadsförslag på det billigaste alternativet av
glasögon. Optikern ska i utlåtandet ange om behovet kan tillgodoses
med färdigslipade läsglasögon som går att köpa i dagligvaruhandeln.
Skriv gärna utlåtandet på bifogad blankett som kunden ska lämna till
Migrationsverket.

Information till vårdnadshavare eller gode män om glasögon för
barn och ungdomar
Asylsökande i åldern 8-19 år har rätt till ett bidrag från regionen på upp
till 800 kronor för kostnader för glasögon och linser. Kontrollera vad
som gäller i den region där barnet bor innan du ansöker om särskilt
bidrag hos Migrationsverket för den resterande kostnaden.
Bestämmelsen finns i 3 § förordningen (2016:36) om bidrag för
glasögon till vissa barn och unga.
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Bilaga
Blanketten ”Utlåtande från optiker om behov av glasögon”

Utlåtande från optiker om behov av glasögon
Denna blankett fylls i av optikern och lämnas till kunden tillsammans med en utskrift av
glasögonreceptet.

Personuppgifter
Kundens namn

Migrationsverkets dossiernummer

Behov av glasögon
På vilket sätt är personen begränsad av synfelet i det dagliga livet?

Har personen glasögon sedan tidigare?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, varför kan nuvarande glasögon inte avhjälpa behovet?

Ger nya glasögon en nödvändig synförbättring för personen till skillnad från de gamla glasögonen?

☐ Ja

☐ Nej

Kan behovet avhjälpas med läsglasögon från dagligvaruhandeln?

☐ Ja

☐ Nej

Om nej, motivera varför.

Övriga upplysningar

Kostnadsförslag - Ange det billigaste alternativet av både glas och bågar (kronor)
Glas

Båge

Arbete

Synundersökning

Totalt kronor

+

+

+

=

Eventuellt bidrag från regionen för barn (dra av från den totala kostnaden)
Summa (underlag för ansökan om särskilt bidrag hos Migrationsverket)

=

Optikerns uppgifter
Företagets namn

Telefonnummer

Datum

Optikers namnteckning

Plats för företagets stämpel

Faxnummer

0

