Särskilt pedagogiskt
stöd och tillgänglighet
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Information för dig som bedriver konst- och kulturutbildning

Du som är utbildningsanordnare av konst- och kulturutbildning kan
ansöka om extra statsbidrag för pedagogiska stödinsatser till studerande som har en funktionsnedsättning.
Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja extra statsbi-

Vem bör erbjudas särskilt pedagogiskt stöd?

drag för nödvändiga stödinsatser, så kallat särskilt pedago-

Studerande med varaktiga, fysiska eller psykiska, begräns-

giskt stöd, för att stödja studerande med en dokumenterad

ningar av funktionsförmågan som leder till hinder i studie-

funktionsnedsättning. Möjligheten gäller dock endast utbild-

situationen bör erbjudas särskilt pedagogiskt stöd. Det kan

ningar som redan bedrivs med statsbidrag från myndigheten

till exempel handla om dyslexi, olika neuropsykiatriska till-

för yrkeshögskolan. Utbildningar som bedrivs utan statsbi-

stånd, dokumenterade psykiska besvär, hörselnedsättning,

drag har alltså inte möjlighet att få detta ekonomiska bidrag.

synnedsättning eller kroniska sjukdomar.

Exempel på särskilt pedagogiskt stöd

Informera i god tid

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av stödinsat-

Du som utbildningsanordnare bör redan vid antagningen

ser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesitu-

informera de studerande om möjligheten till särskilt pedago-

ationen. Exempel på stödinsatser kan vara:

giskt stöd. Uppmana också de antagna att tidigt informera
er på utbildningen om eventuellt stödbehov så att de peda-

• anteckningsstöd

gogiska stödinsatserna kan erbjudas redan i ett tidigt skede.

• inläsning av litteratur
• teckenspråkstolkning

Ta fram en åtgärdsplan

• utökad lärartid

Myndigheten rekommenderar att utbildningsanordnare och

• mentorstöd eller stöd av medstuderande

studerande gemensamt arbetar fram en åtgärdsplan där

• anpassad examination (exempelvis extra tid under

omfattning och uppföljning av det särskilda pedagogiska

examinationen eller muntligt istället för skriftligt prov).
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stödet tydligt framgår. På myh.se finns en mall för detta.

myh.se

Ansök om extra statsbidrag

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genom-

Om du bedriver en utbildning som beviljats statsbidrag från

föra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgäng-

Myndigheten för yrkeshögskolan kan du ansöka om extra

lig för en person med funktionsnedsättning. Åtgärderna är

statsbidrag för de kostnader som det särskilda pedagogiska

tillräckliga om de leder till att en person med en funktionsned-

stödet innebär. Blankett för ansökan finns på Mina sidor.

sättning kommer i jämförbar situation med en person
utan denna funktionsnedsättning.

Till ansökan ska ett underlag som bekräftar studerandes
funktionsnedsättning bifogas. Det är den studerandes an-

Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en

svar att visa upp och tillhandahålla detta underlag. Det kan

utbildningsanordnare är skyldig att vidta utan det beror på

vara ett intyg, en utredning eller ett annat dokument som

vad som är rimligt utifrån omständigheterna i den enskilda

styrker behovet av stöd. Det finns inget krav på att en diag-

situationen. Målet är dock att den studerande ska komma i

nos ska vara utfärdad, däremot behöver underlaget styrka

en jämförbar situation med studerande utan denna funktions-

varaktiga begränsningar i funktionsförmågan. Underlaget

nedsättning.

ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra
sådana bedömningar.

Läs mer om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats www.do.se.

Du ska också bifoga en kostnadskalkyl över de utökade
kostnaderna samt en åtgärdsplan gällande stödinsatserna.

Tänk på!

I åtgärdsplanen ska det tydligt framgå vilka stödinsatser

• Vissa åtgärder kräver en längre planeringstid, som att

som ska erbjudas, när och i vilken omfattning. Om ansökan

rekrytera teckenspråkstolkar eller att få studielitteratur

beviljas betalas statsbidraget ut i efterhand mot faktura. Ex-

inläst som talbok. Ansök därför om extra statsbidrag i god

tra statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd kan inte betalas

tid innan stödet är planerat att sättas in.
• Det går inte att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd

ut retroaktivt.

retroaktivt vilket innebär att er ansökan kan beviljas först

Tillgänglighet

från den dag ansökan inkommit till myndigheten. Det inne

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgäng-

bär att man inte kan sätta in ett stöd och i efterhand ansö-

lighet en diskrimineringsgrund. Bristande tillgänglighet är när

ka om extra statsbidrag för stödinsatsen.

en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom
att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder

• Myndigheten beviljar inte extra statsbidrag för anpassning
av lokaler eller administrativa omkostnader.

för att den personen ska komma i en jämförbar situation
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med personer utan denna funktionsnedsättning.

