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ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE

Datum

2019-12-05
Språk: Svenska
Faktablad för arbetsgivare
Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen
Du kan få ett ekonomiskt bidrag till hjälpmedel om du har medarbetare
som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.
Hjälpmedlet ska kompensera för nedsättningen av arbetsförmågan och
underlätta för personen att få eller behålla en anställning, delta i ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i skolans
arbetslivsorientering. Även du som är egen företagare eller fri
yrkesutövare kan få bidrag.

Vad kan jag få bidrag till?
Du kan få bidrag till att köpa eller hyra ett individuellt arbetshjälpmedel,
till att anpassa ett arbetsredskap eller en arbetsplats. Hjälpmedlet eller
anpassningen ska kompensera för medarbetarens nedsättning i
arbetsförmåga. Observera att du inte kan få bidrag till hjälpmedel eller
anpassningar som normalt behövs i verksamheten eller som krävs för att
arbetsmiljön ska uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Vem kan jag få bidrag för?
Du kan få bidrag för en person
•
•

som är anställd hos dig
som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i praktisk
arbetslivsorientering

Även du som är egen företagare eller fri yrkesutövare kan få ersättning.

Hur mycket kan jag få i bidrag?
Du kan få bidrag med högst 100 000 kronor per år. Om det finns
synnerliga skäl kan du få ett högre belopp. Du får inte bidrag för momsen
om ditt företag är momsredovisningsskyldigt. Den som har
funktionsnedsättningen kan också få bidrag med högst 100 000 kronor
per år.
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När kan jag få bidrag?
Du kan få bidrag om du meddelar behovet under anställningens första 12
månader. Har medarbetaren varit anställd mer än 12 månader kan du
fortfarande få bidrag till hjälpmedel men då ska du kontakta
Försäkringskassan.
Om personen är anställd med lönebidrag eller har skyddat arbete hos
offentlig arbetsgivare kan du få bidrag från Arbetsförmedlingen även för
behov som framkommer efter anställningens första 12 månader.
Om personen tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program eller
praktisk arbetslivsorientering får bidrag lämnas så länge som
programmet eller den praktiska arbetslivsorienteringen varar.

Hur gör jag?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du har en medarbetare som behöver
hjälpmedel eller en anpassning i arbetet. Arbetsförmedlingen gör då en
bedömning för att se om du kan få bidrag. Vi gör sedan en
arbetsgivarkontroll.
Medarbetaren behöver vara inskriven eller skriva in sig på
Arbetsförmedlingen för att du ska kunna få bidraget.
Bidraget betalas ut till dig som har ansökt om det. Tänk på att bidraget
måste vara godkänt innan du beställer ett hjälpmedel eller tecknar ett
hyresavtal. Vi kan inte betala ut några pengar om det inte är godkänt.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?
Du måste betala tillbaka bidraget om du har lämnat uppgifter som inte
stämmer eller om hjälpmedlet eller anpassningen inte har använts som vi
har kommit överens om. Om det finns särskilda skäl kan
Arbetsförmedlingen besluta att du inte behöver betala tillbaka
ersättningen.

Vem ansvarar för hjälpmedlet?
Det är du som äger hjälpmedlet och som ansvarar för att teckna
eventuella försäkringar. Du ansvarar också för underhåll, besiktning och
eventuella skatter. Däremot kan du få bidrag av oss om något hjälpmedel
behöver repareras.
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Regler
Förordning (SFS 2017:462) om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Förordning (SFS 2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

Vill du veta mer?
Ring oss på 0771-508 508 om du är intresserad och vill veta mer eller gå
in på vår webbplats arbetsformedlingen.se

