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Bidrag för personligt biträde
Du kan få stöd och hjälp av en person på din arbetsplats om du har
nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning.
Arbetsgivaren får då ett bidrag för att avsätta personal till detta. Syftet
med bidraget är att underlätta för dig att få och behålla ett arbete.
Bidraget ska också göra det lättare för dig att delta i
arbetsmarknadspolitiska program eller i skolans praktiska
arbetslivsorientering. Stödet kallas för bidrag för personligt biträde.
Biträdet är en utsedd person som ska vara en hjälp för dig när du utför
återkommande arbetsuppgifter eller hanterar återkommande
arbetssituationer som du inte klarar av på egen hand. Du utför
arbetsuppgifterna med det personliga biträdet som stöd.

Kan arbetsgivaren få ekonomiskt bidrag för mig?
Arbetsgivaren kan få ekonomiskt bidrag om du har nedsatt
arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning och




har eller får en anställning där du behöver personligt stöd för att
klara dina arbetsuppgifter
är ung och behöver personligt stöd för att kunna delta i praktisk
arbetslivsorientering
behöver personligt stöd för att kunna delta i ett
arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad
rehabilitering.
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Även du som är egen företagare eller fri yrkesutövare och har en
funktionsnedsättning kan få bidrag för personligt biträde.
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Hur mycket får arbetsgivaren i bidrag?
Bidraget är högst 60 000 kronor per år. Är du egen företagare och har en
funktionsnedsättning som medför stora kommunikationssvårigheter kan
du få upp till 120 000 kronor per år.

Hur länge kan arbetsgivaren få bidrag?
Arbetsgivaren kan få bidrag för personligt biträde så länge du har behov
av stöd för att klara dina arbetsuppgifter.

Vem gör vad?
Arbetsgivaren behöver komma in med uppgifter som visar att du har
behov av ett personligt biträde, samt en beräkning av kostnaden för
biträdet per månad. Uppgifterna lämnar arbetsgivaren till oss på
Arbetsförmedlingen. Vi gör sedan en utredning och beslutar hur stort
bidraget till arbetsgivaren blir.
Vi samråder med de fackliga organisationerna innan vi fattar beslut om
bidrag för personligt biträde.

Hur betalas bidraget ut?
Arbetsgivaren lämnar in en rekvisition efter varje arbetsmånad.
Arbetsförmedlingen betalar sedan ut beloppet månadsvis i efterskott. Vi
betalar ett fast belopp per månad. Om bidraget ska betalas för endast en
del av månaden minskar den i förhållande till den tid du har arbetat.

Regler
Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten

Vill du veta mer?
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 vår webbplats
arbetsformedlingen.se.

