Svensk författningssamling

SFS 1998:1787

Förordning
om ändring i förordningen (1987:409) om bidrag
till arbetshjälpmedel m.m.;

Utkom från trycket
den 29 december 1998

utfärdad den 17 december 1998.
Regeringen föreskriver1 att 2, 7, 8, 12 och 23 §§ förordningen (1987:409)
om bidrag till arbetshjälpmedel m.m.2 skall ha följande lydelse.
2 §3 Bidrag enligt denna förordning får lämnas för en funktionshindrad anställd. Bidraget får lämnas för behov som framkommer under de första tolv
anställningsmånaderna.
Bidrag får också lämnas för
– funktionshindrade som deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, med
undantag för arbetsmarknadsutbildning i det reguljära utbildningsväsendet,
– funktionshindrade ungdomar vid praktisk arbetslivsorientering,
– synskadades kostnader för den tal- och punktskriftslitteratur som de behöver för att kunna delta i arbetsmarknadsutbildning.
Om det finns särskilda skäl, får bidrag även lämnas till företagare eller fria
yrkesutövare som är funktionshindrade.
7 §4 Bidrag får lämnas till
1. en arbetsgivare som anställer en funktionshindrad eller har en funktionshindrad anställd,
2. en företagare eller en fri yrkesutövare som är funktionshindrad,
3. en arbetsgivare som för praktisk arbetslivsorientering tar emot funktionshindrade ungdomar eller personer som deltar i yrkesinriktad rehabilitering, och
4. anordnare av arbetspraktik.
8 § Om någon annan än arbetsgivaren får utgifter för arbetsbiträde i samband med arbete, praktisk arbetslivsorientering eller arbetspraktik kan bidraget i stället lämnas till den som har utgiften.
12 § Bidrag får lämnas med högst 50 000 kronor per år.
Till företagare med funktionshinder som medför stora kommunikationssvårigheter får bidrag lämnas med högst 100 000 kronor per år.
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23 § Näringshjälp lämnas med högst 60 000 kronor.
Näringshjälp får kombineras med bidrag för start av näringsverksamhet
enligt förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska aktiviteter.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för deltagande i arbetslivsutveckling enligt förordningen
(1997:1277) om arbetslivsutveckling och arbetsplatsintroduktion enligt förordningen (1995:711) om arbetsplatsintroduktion.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Cathrine Lilja Hansson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

2
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

