
 

      

 

    

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 
 
 
 

  

 

   

  

 

   

  

 

 

    

  

  

 

 

  

 

 

 

:'.I\ ARBETSFÖRMEDLINGEN 0' SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE 
Sida 1 (2) 

Datum 

2020-03-05 

Språk: Svenska 

Faktablad för arbetsgivare 

Bidrag till litteratur och tolk för anställda personer 

med syn- eller hörselnedsättning 

Bidrag till litteratur och tolk för anställda 

personer  med syn- eller  hörselnedsättning  

Du kan få bidrag om du har en anställd som behöver 

teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller 

dövblindtolkning i samband med en utbildning inom företaget. Du kan 

också få bidrag till inläsning på ljudmedier av facklitteratur i samband 

med en utbildning inom företaget. 

Kan jag få bidrag?  

Du kan få bidrag om du har en anställd med nedsatt arbetsförmåga till 

följd av en funktionsnedsättning och som har behov av 

tolkning/inläsning av litteratur. Bidraget ska hjälpa personen att stärka 

sin ställning i arbetslivet och kan ges vid utbildning, seminarier, 

konferenser och studiebesök som är viktiga för personens arbete. 

Hur mycket kan jag få i  bidrag?  

Du kan få bidrag med upp till 150 000 kronor per år och anställd. Med 

ett år menar vi här en sammanhängande period av 365 dagar och inför 

varje nytt beslut summerar vi de bidrag som du beviljats under 

föregående 365 dagar. Du får inte bidrag för momsen om ditt företag är 

momsredovisningsskyldigt. Vi betalar inte för kostnader som landstinget 

svarar för, så kallad vardagstolkning. 

Vem gör vad?  

Du hittar ansökningsblanketten för bidrag till litteratur och tolk för 

personer med syn- eller hörselnedsättning på vår webbplats 

arbetsförmedlingen.se. Observera att personen som behöver tolkning 

eller inläsning av litteratur måste vara inskriven eller skriva in sig på 

Arbetsförmedlingen. Vi rekommenderar att du tar in offert från tolk-

/inläsningsföretag för att kunna uppge beräknad kostnad på din 

ansökan. 

https://arbetsf�rmedlingen.se
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Datum 

Faktablad för arbetsgivare 2020-03-05 

Bidrag till litteratur och tolk för anställda personer 

med syn- eller hörselnedsättning 

Du ska lämna in ansökan om bidraget i så god tid som möjligt för att vi 

ska hinna fatta beslut innan utbildningen äger rum. Du måste alltid 

räkna med viss handläggningstid eftersom Arbetsförmedlingen är skyldig 

att göra vissa kontroller. Det kan även vara så att vi behöver kontakta dig 

för kompletterande frågor. Vi gör en bedömning samt en 

arbetsgivarkontroll för att se om du kan få bidrag. 

Hur betalas bidraget ut?   

Vi betalar ut bidraget efter att tolkningen/inläsningen genomförts och du 

har skickat in följande underlag: 

• kopia av beslutsmeddelandet, 

• kopia av fakturan från utföraren av tolkningen/inläsningen samt 

• kvitto där det framgår vem som betalat, fakturanummer, 

fakturabelopp samt bankgiro-/plusgiro där beloppet är inbetalt. 

Om du som arbetsgivare använder egen personal för tolkuppdraget 

måste du lämna in ett underlag som visar för oss vilken lönekostnad 

(timlön och lagstadgad arbetsgivaravgift) före skatt du har för den/de 

personer som utfört tolkningen, datum för tolkuppdraget samt antal 

tolkade timmar per tolk. Du som arbetsgivare ska underteckna 

underlaget. 

Kan jag bli återbetalningsskyldig?   

Du måste betala tillbaka bidraget om du har lämnat uppgifter som inte 

stämmer eller om du inte använder det så som vi har kommit överens 

om. 

Regler   

Förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, särskilt 7 § 

andra punkten och 8 §. 

Vill du veta mer?   

Kontakta tolk-syn-dov-horsel@arbetsformedlingen.se eller ring oss via 

växeln på 0771-60 00 00 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan 

också gå in på vår webbplats arbetsformedlingen.se eller besöka din 

närmaste arbetsförmedling. 

https://arbetsformedlingen.se
mailto:tolk-syn-dov-horsel@arbetsformedlingen.se
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