Riktlinjer för stöd genom assistenter, ledsagare och
tolk
1. Rätt till stöd
Den som inom ramen för samarbete med finansiering från MyRight har behov av
teckenspråkstolk, handledare, ledsagare, personlig assistent eller lokal språktolk, har
möjlighet att begära sådan assistans. Behovet prövas av MyRight i samråd med
brukaren.
MyRight ansvarar för finansiering och avtal med stödpersonen. Detta gäller även i de
fall en anhörig anlitas. Brukaren avgör själv, inom ramen för överenskommen
ersättningsnivå, vem/vilka som ska tjänstgöra och ansvarar för att anlitad
tolk/handledare/ledsagare/assistent fullföljer sitt uppdrag på ett för brukaren och
MyRight tillförlitligt sätt och att det utföras i enlighet med brukarens önskemål och
behov.
Observera att lokal språktolk endast kan anlitas av den som inte har svenska som första
språk. Om fler deltagare har behov av tolk och tillgången är begränsad, har
arbetsrelaterad tolkning alltid företräde framför privat-/social tolkning. Fördelning av
tolkuppdrag görs av berörda brukare själva MyRights personal har inget ansvar för hur
uppdrag fördelas. Tolken/ledsagaren/assistenten får inte beviljas ledighet som inverkar
negativt på övriga deltagares möjlighet att fullgöra sina uppdrag. MyRights personal
skall inte utföra uppdrag som tillkommer anlitad tolk/ledsagare/assistent.
2. Ersättning till svenska teckenspråkstolkar, ledsagare och personliga
assistenter vid utlandsresa
Merkostnader på grund av funktionsnedsättning kan ersättas. Beräknade kostnader för
teckenspråkstolkar, ledsagare eller personliga assistenter skall anges i resebudget i
”Underlag för godkännande av resa”. Kostnaden belastar inte projektbudgeten.
Omkostnader
Resekostnader i direkt anslutning till uppdraget.
Hotellkostnader under uppdraget.
Traktamente i enlighet med MyRights riktlinjer och Skatteverkets villkor.
Nödvändiga vaccinationer.
Övriga verifierade kostnader som härrör från uppdraget.
Löner/arvoden
För ersättning till teckenspråkstolkar och dövblindtolkar utgår ersättning enligt avtal.
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Om utökat stöd behövs av ledsagare och assistenter till följd av utlandsresa, kan
ersättning utgå med 1155 kronor/dygn. Vid uppdrag kortare än sex timmar utgår halv
ersättning.
För personer med A-skattsedel gör MyRight preliminärskatteavdrag på ersättningen
med 30 procent samt erlägger lagstadgade sociala avgifter.
För personer med F-skattsedel skall kopia på F-skattsedel lämnas till MyRight.
MyRight ersätter inte
Eventuell förlorad arbetsförtjänst,
kostnader i samband med aktiviteter utanför programmet,
kostnader som uppkommer vid längre vistelse än uppdraget kräver.
3. Ersättning till teckenspråkstolkar, ledsagare och personliga assistenter
i samarbetslandet
Omkostnader
Täcks inom ramen för aktuell projektbudget.
Löner/arvoden
Ersättningsnivån förväntas vara rimlig utifrån aktuell nivå i samarbetslandet.
4. Ersättning till teckenspråkstolk/ledsagare/assistent som följer med på
resa till Sverige
Följande ersättningar lämnas
Omkostnader
Resa och visum
Logi
Traktamente 230 kr per dag minus avdrag för planerade kostnadsfria måltider.
Reseförsäkring måste tecknas i förväg. Försäkring kan ordnas av MyRight om
information om den besökandes namn och antal vistelsedagar lämnas senast tre veckor
före besök. Om försäkring ordnas i hemlandet, skall försäkringsdokument visas upp för
MyRights landsamordnare före avresa.
Löner/arvoden
Arvode till medföljande ledsagare/assistent/tolk kan utgå i enlighet med normal
kostnadsnivå i samarbetslandet.
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