Arbetsförmedlingens faktablad till arbetsgivare 2017–06

Bidrag till litteratur och tolk för
personer med syn- eller hörselnedsättning
Du kan få ekonomisk ersättning om du har en medarbetare som behöver
teckenspråkstolkning, skrivtolkning, tecken som stödtolkning eller dövblindtolkning
i samband med en utbildning inom företaget. Du kan också få ersättning för
översättningskostnader av litteratur i samband med utbildning inom företaget.
Egna företagare eller fria yrkesutövare kan också få ersättning.

Vem kan jag få ersättning för?
Du kan få ersättning för anställda som
har nedsatt arbetsförmåga till följd av en
funktionsnedsättning och behov av tolkning eller översättning. Ersättningen ska
hjälpa personen att stärka sin ställning
i arbetslivet och kan ges vid utbildning,
seminarier, konferenser och studiebesök
som är viktiga för personens arbete.
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Den arbetssökande behåller sin etableringsbetalar inte för kostnader som landstinget svarar
ersättning under det praktiska basåret. I
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Hur gör jag?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer.
Ansökningsblanketten för bidrag till litteratur och
tolk för peroner med syn- eller hörselnedsättning
hittar du på arbetsformedlingen.se .Observera att
personen som behöver tolkning eller översättning måste vara inskriven eller skrivas in på
Arbetsförmedlingen.
Ansökan om stödet ska göras i så god tid som
möjligt innan utbildningsinsatsen sker. Om du söker
ersättning efter att kostnaden har uppstått måste
det finnas synnerliga skäl för att du ska få det.

Regler
Förordning (2017:462) om särskilda insatser för
personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga, särskilt § 7 och § 8

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

