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Förlängd giltighet för vissa temporära bestämmelser om 
lönebidrag 

Allmänt 

Riksdagen har godkänt vad regeringen i budgetpropositionen (prop. 1996/ 
97:1 utg.omr. 14) anfört om bibehållna lönebidragsnivåer t.o.m. den 30 juni 
1997 för arbetshandikappade anställda inom allmännyttiga organisationer 
(avsnitt A 3. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade). 

Syftet är att ge den s.k. LOSAM-utredningen — med uppgift att se över de 
sysselsättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade — tillfälle att 
fullfölja sitt uppdrag. Riksdagen har gett regeringen till känna om att riks- 
dagen före halvårsskiftet 1997 skall ha fått ta ställning till ett förslag i frågan. 

Utifrån riksdagens beslut har regeringen genom förordningen (1996:1428) om 
ändring i förordningen (1991:333) om lönebidrag föreskrivet om ändringar i 
lönebidragsförordningen. 

Den ovan nämnda ändringsförordningen — som har trätt i kraft den 1 janu-
ari 1997 — bilägges detta cirkulär genom i Svensk författningssamling (SFS) 
publicerad författningstext (SFS 1996:1428). 

Ändringarna innebär att vissa temporära bestämmelser om lönebidrag får en 
förlängd giltighet. 

För de fr.o.m. den 1 januari 1997 ändrade bestämmelserna i förordningen 
(1991:333) om lönebidrag redogörs nedan. 
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Ändrade bestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1997 i förordningen 
(1991:333) om lönebidrag 

2 § Möjligheten att bevilja lönebidrag för arbetshandikappade, som löper 
 risk att slås ut från arbetslivet i samband med personalminskningar 
 eller omstruktureringar av verksamheten, har förlängts med ett år att 
 gälla t.o.m. den 31 december 1997. 

2 a § Möjligheten att bevilja lönebidrag för att en funktionshindrad arbets-
 tagare skall få bistånd av en stödperson under introduktion och trä-
 ning på arbetsplatsen samt för att kunna utföra arbetet, har förlängts 
 med ett år att gälla t.o.m. den 31 december 1997. 

12 § Möjligheten att bevilja lönebidrag med högst oförändrat belopp vid 
 förlängning av bidraget utöver det fjärde anställningsåret för perso-
ner  som anställts med lönebidrag hos allmännyttiga organisationer, har 
 förlängts med sex månader att gälla t.o.m. den 30 juni 1997. 

 Om en förlängning av bidraget utöver det fjärde anställningsåret för 
 en person som anställts med lönebidrag hos allmännyttiga organisa-
 tioner har fattats under tiden den 1 januari–den 31 december 1996 och 
 arbetstagaren till följd av att bidragsnivån bestämts lägre har sagts 
 upp av arbetsgivaren, men anställningsförhållandet inte anvslutats 
 före den 1 januari 1997, får vid en omprövning av beslutet bidraget 
 t.o.m. den 30 juni 1997 bestämmas till högst det belopp som gällde 
 före beslutet om förlängning. Har anställningsförhållandet avslutats 
 under tiden den 1 juli 1996–den 14 juli 1996, får vid en återanställning 
 lönebidraget bestämmas som om anställningsförhållandet inte hade 
 upphört. 

Förlängning av lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret 

Förlängning av ett lönebidrag utöver det fjärde anställningsåret får — liksom 
tidigare — göras enligt 14 § andra stycket förordningen (1991:333) om löne-
bidrag, dvs. endast om det är motiverat med hänsyn till den arbetshandikap-
pades arbetsförmåga och möjligheter att övergå till en anställning utan löne-
bidrag. Bidraget skall i sådana fall omprövas regelbundet med högst tre års 
mellanrum. 

Högsta bidragsnivån 

Liksom tidigare bestäms ett lönebidrags storlek med hänsyn till den arbets-
handikappdes arbetsförmåga och graden av funktionsnedsättning. 

Bortsett från den temporära insatsen — t.o.m. den 30 juni 1997 — för lönebi-
dragsanställda inom allmännyttiga organisationer är den högsta bidragsni-
vån för ett lönebidrag 80 procent av lönekostnaden, utom i följande fall. 

Högsta bidragsnivån — i procent av lönekostnaden — är 

a) 100 procent, för anställda med lönebidrag som 
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 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 arbets- 
  livet under längre tid, eller 

 3. har mer än ett svårare funktionshinder. 

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

c) 50 procent för den temporära (den 1juli 1995–den 31 december 1997) 
 målgruppen för lönebidrag enligt 2 § tredje stycket förordningen 
 (1991:333) om lönebidrag; de icke arbetshandikappade, långtidsar-
 betslösa, lokalt bundna, som fyllt 60 år och uppbär ersättning från  
 a-kassa. 

Bakgrund 

Bakgrunden till den fr.o.m. den 1 januari 1997 ändrade bestämmelserna i 
förordningen (1991:333) om lönebidrag framgår av regeringens budgetpro-
position (prop. 1996/97:1 utg. omr. 14; volym 5 s. 22 f.) och redogörelsen ne-
dan. 

I arbetsmarknadsutskottets betänkande Lönebidragsmedel inom allmännyt-
tiga organisationer (bet. 1995/96:AU15) lämnades förslag som syftade till att 
förhindra uppsägningar av arbetshandikappade inom allmännyttiga organi-
sationer. Betänkandet, som antagits av riksdagen, har föranlett regeringen att 
under sommaren 1996 företa vissa regeländringar i förordningen (1191:333) 
om lönebidrag. 

Beträffande dessa regeländringar; se Kommunförbundets cirkulär 
1996:103 och 117. 

En särskild utredare — den s.k. LOSAM-utredningen — med uppdrag att se 
över den sysselsättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade; an-
ställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) 
och arbete inom Samhallkoncernen, har under hösten 1996 lämnat en arbets-
rapport om och hur regelverket behöver ändras i de avseenden det berör lö-
nebidrag för arbetshandikappade anställda inom allmännyttiga organisat-
ioner. 

Utredaren har undersökt förutsättningarna för en mer långsiktig lösning i 
frågan och funnit att det skulle få negativa konsekvenser för lönebidrags- 
systemet om frågan som berör lönebidrag för arbetshandikappade anställda 
vid allmännyttiga organisationer bryts ut och behandlas separat. Utredaren 
har därför föreslagit att den temporära lösningen i enlighet med arbetsmark-
nadsutskottets betänkande (bet. 1995/96:AU15) förlängs. 

Regeringen föreslår i sin budgetproposition för år 1997 (prop. 1996/97:1) en 
förlängning till den 30 juni 1997 när det gäller möjlighet till bibehållna löne-
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bidragsnivåer för arbetshandikappade som varit anställda mer än fyra år 
inom allmännyttiga organisationer. 

Kommande förslag från regeringen angående sysselsättningsskap-
ande åtgärder för arbetshandikappade 

Regeringen avser att återkomma i den ekonomiska vårpropositionen 1997 
med en långsiktig lösning i frågan om sysselsättningsskapande åtgärder för 
arbetshandikappade. 

Frågor 

Frågor om lönebidrag besvaras av Lars-Gösta Andréen. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

 

      Lars-Gösta Andréen 

 

 

 

 

 

Bilaga 
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