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Stöd till hjälpmedel
på arbetsplatsen
Du kan få ekonomisk ersättning för hjälpmedel på arbetsplatsen om du har nedsatt
arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Hjälpmedlet ska kompensera för
din nedsatta arbetsförmåga och underlätta för dig att få eller behålla en anställning,
starta eget, delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i skolans
arbetslivsorientering. Du kan få exempelvis ett individuellt hjälpmedel eller anpassade
program. Du kan också få hjälp att anpassa arbetsplatsen fysiskt.

Vad kan jag få ersättning för?

Kan jag få ersättningen?

Du kan få ersättning för individuella
arbetshjälpmedel eller anpassade program
som underlättar för dig på arbetsplatsen.
Hjälpmedlet eller anpassningen ska kompensera
för din nedsatta arbetsförmåga. Arbetsgivaren
kan också få ersättning om det finns behov av
särskilda anordningar i den fysiska miljön på
arbetsplatsen.

Du kan få ersättning om du har behov av hjälpmedel

a
q som anställd
a
q som företagare eller fri yrkesutövare
a
q för att kunna delta i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller i praktisk arbetslivsorientering.
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Hur stor ekonomisk ersättning kan jag få?

Hur betalas ersättningen ut?

Du kan få ersättning med högst 100 000 kronor.
Om ersättningen gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns särskilda skäl kan du få ett
högre belopp. Arbetsgivaren kan också få ersättning med högst 100 000 kronor.

Arbetsförmedlingen betalar ut ersättningen till den
som beslutet gäller. Om det finns en fullmakt kan
vi också betala fakturor direkt till en leverantör.

När kan jag få ersättningen?
Du kan få ersättning för hjälpmedel från Arbetsförmedlingen om du meddelar behovet under
anställningens första tolv månader. Därefter har
arbetsgivaren och Försäkringskassan ett särskilt
ansvar för att bekosta hjälpmedel.
Om du har en anställning med lönebidrag, ett
offentligt skyddat arbete, en utvecklingsanställning eller en trygghetsanställning kan vi på Arbetsförmedlingen ge ersättning under lika lång
tid som arbetsgivaren får lönesubventionen.

Vem gör vad?
Du eller arbetsgivaren ansöker om stödet hos oss
på Arbetsförmedlingen. Vi fattar sedan beslut
om stöd till hjälpmedel. Ersättningen måste vara
beviljad innan du eller arbetsgivaren beställer ett
hjälpmedel eller tecknar ett hyresavtal för det.

Vad händer om jag inte använder
hjälpmedlet som vi kommit överens om?
Ersättningen måste betalas tillbaka om den inte
används som vi har kommit överens om. Endast
i särskilda fall behöver ersättningen inte betalas
tillbaka. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om det. Vi kan också bestämma att hjälpmedlet i stället ska lämnas till oss på Arbetsförmedlingen.

Regler
Förordning (SFS 2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga
Förordning (SFS 2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka
din närmaste arbetsförmedling eller gå in på arbetsformedlingen.se

