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Minskad bidragsnivå vid förlängt lönebidrag m.m. 

Allmänt 

I syfte att anpassa kostnaderna för lönebidrag till den anslagsram som riks-
dagen belsutat om för innevarande budgetår (1995/96) gäller beträffande 
lönebidrag vissa ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1996. Då trädde 
nämligen förordningen (1995:1291) om ändring i förordningen (1991:333) om 
lönebidrag i kraft. 

Den ovan nämnda ändringen i förordningen bilägges detta cirkulär genom 
den i Svensk författningssamling (SFS) publicerade författningstexten (SFS 
1995:1291). 

Förordningen (1991:333) om lönebidrag i sin tidigare lydelse fr.o.m. den 1 juli 
1995 finns – i sin helhet – bilagd till Kommunförbundets cirkulär nr 1995:144. 

Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1996 i förordningen 
(1991:333) om lönebidrag 

12 § I andra stycket har införts en ändring som innebär följande. 

 För personer som anställts med lönebidrag före den 1 juli 1995 får  bi-
drag lämnas med ett belopp som motsvarar högst 80 procent  (tidigare 
90 procent) av lönekostnaden vid förlängning av bidraget  utöver det fjärde 
anställningsåret. 
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 Förlängning av ett lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret får – 
 liksom tidigare – göras enligt 14 § andra stycket, dvs. endast om det 
 är motiverat med hänsyn till den arbetshandikappades arbetsförmåga 
 och möjligheter att övergå till en anställning utan lönebidrag. Bidra-
 get skall i sådana fall omprövas regelbundet med högst tre års mel-
 lanrum. 

 Liksom tidigare bestäms ett lönebidrags storlek med hänsyn till den 
 arbetshandikappades arbetsförmåga och graden av funktionsned-
 sättning. 

 Högsta bidragsnivån för ett lönebidrag är 80 procent utom i följande 
 fall. 

 Högsta bidragsnivån är 

 a) 100 procent, för anställda med lönebidrag som 

  1. är berättigade till insatser enligt lagen (1993:387) om 
   stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 

  2. på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte 
   tidigare haft kontakt med arbetslivet eller som varit 
   borta från arbetslivet under längre tid, eller 

  3. har mer än ett svårare funktionshinder, 

 b) 90 procent under de fyra första anställningsåren med löne- 
  bidrag för personer som anställts med lönebidrag före den 1 
  juli 1995, samt 

 c) 50 procent för den temporära (den 1 juli 1995–den 31 decem-
  ber 1997) målgruppen för lönebidrag enligt 2 § tredje stycket;
  de icke arbetshandikappade, långtidsarbetslösa som fyllt 60 år 
  och uppbär ersättning från a-kassa. 

§ 17 a Denna paragraf har upphört att gälla. Detta innebär att särskild hän-
 syn inte behöver tas till risken för uppsägning av en anställd med  lö-
nebidrag, när ett lönebidrag omförhandlas till en lägre nivå. (Om  uppsäg-
ning se nedan; Övrigt.) 

Bakgrund 

Bakgrunden till de ändrade bestämmelserna framgår av regeringens propo-
sition Anställning med lönebidrag (prop. 1995/96:96) och arbetsmarknadsut-
skottets betänkande Anställning med lönebidrag (bet. 1995/96:AU4). 

Övrigt 

Vid anställning – inom området för HÖK/ÖLA – omfattas den lönebidrags-
anställde av Allmänna bestämmelser (AB). 

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder hos kom-
muner och landsting, församlingar m.fl. (BEA) gäller inte anställningar med 
lönebidrag. 
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Anställda med lönebidrag omfattas av lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
Arbetstagare som på grund av arbetshandikapp fått anställning med lönebi-
drag omfattas av denna lags särskilda skyddsregel (23 §) vad gäller företräde 
till fortsatt arbete oberoende av turordningen vid uppsägning på grund av 
arbetsbrist. 

Frågor 

Frågor om lönebidrag besvaras av Lars-Gösta Andréen och  
Claes-Håkan Jacobson. 
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