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Överenskommelse om tillämpning av tillgänglighetsbidraget 
 
Nedanstående insatser är godkända pedagogiska merkostnader för det rörliga bidraget för att 
möjliggöra för enskild deltagare med funktionsnedsättning att delta i ett arrangemang. 

 
Fyra förutsättningar måste vara uppfyllda för att verksamheten ska kunna rapporteras med 
tillgänglighetsbidrag: 
 
– Deltagaren eller ledaren har en funktionsnedsättning. 
– Behov av extra tid och resurser eller anpassning av arrangemanget för deltagande. 
– Studieförbundet genomför en förstärkt pedagogisk insats. 
– Insatsen har inneburit en merkostnad för studieförbundet. 

 
Insatser som normalt sett görs i samband med arrangemang till exempel marknadsföring, 
verksamhetsbesök, resor och löpande kontakt med cirkelledare är inte förstärkta pedagogiska 
insatser. 
 
Nedanstående insatser kan godkännas. 
 
Extra tid och resurser 

• Arvoderad ledares mertid. När ledare arvoderas för mertid före och/eller efter 
arrangemanget för att möjliggöra för deltagarens deltagande. 

• Anpassad studietakt. När verksamheten genomförs med fler träffar, längre träffar eller 
en kombination av kortare men fler träffar. 

• Extra arvoderade ledare. När deltagarna behöver extra ledarresurser för att kunna 
tillgodogöra sig innehållet i verksamheten. 

• Tolk. Kan vara teckentolk, dövblindtolk, skrivtolk eller syntolk.  

• Extra tid för kontakter. För verksamhetsutvecklare eller arvoderade ledares i deras 
kontakter med deltagares anhöriga, gode män, förmyndare och boenden som är 
nödvändiga för att möjliggöra ett deltagande.  

• Mentorstöd. För mentor som är med och stödjer deltagarens lärande under 
verksamheten. 

• Anteckningsstöd. Så att deltagaren kan fokusera på att deltaga i verksamheten. 

• Omkostnader för icke arvoderade extra ledare (dock ej resekostnader). 

• Pedagogiska insatser för ledare med egna funktionshinder. Till exempel handledning, 
stöd i planering av sammankomster.   
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Anpassningar 

• Minskad gruppstorlek. När en pedagogisk merkostnad uppstår på grund av att storleken 
på gruppen anpassas för att en enskild deltagare ska kunna deltaga i verksamheten.  

• Anpassning av studiematerial. Åtgärderna får inte vara av enklare slag eller sådant som 
ett studieförbund allmänt sett gör i sin verksamhet, till exempel förstorad text i 
studiematerial, laminering av sånghäften, val av låtar anpassade för målgruppen.  

• Teknisk utrustning. Kan till exempel vara textgenerator, datorprogram eller portabel 
hörselslinga. 

• Hyra av anpassad lokal. I det fall då storleken på lokalen måste anpassas för att till 
exempel rymma assistenter eller andra som har till uppgift att stödja deltagaren. 

 
 

Fast bidrag 
Det fasta bidraget avser kostnader som inte är direkt kopplade till enskilt arrangemang, till 
exempel ledar-, material- och metodutveckling enligt Folkbildningsrådets villkor. 
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