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Lönebidrag för stödperson 

Allmänt 

Regeringen föreskriver genom förordningen (1998:576) om ändring i förord-
ningen (1991:333) om lönebidrag, att den sedan den 1 juli 1993 temorärt gäl-
lande bestämmelsen om lönebidrag för en stödperson åt en funktionshindrad 
arbetstagare, ska gälla permanent från och med den 1 juli 1998. 

Ändringsförordningen är bilgad detta cirkulär genom den i Svensk författ-
ningssamling (SFS) publicerade författningstexten (SFS 1998:576) 

Om lönebidragssystemet och dess bakgrund, se SK Cirkulär 1997:121. 

Ändrad bestämmelse från och med den 1 juli 1998 i förordningen 
(1991:333) om lönebidrag 

2 a § Den för tiden till och med den 30 juni 1998 temorärt gällande möjlig-
heten, att bevilja lönebidrag för att en funktionshindrad arbetstagare 
ska få bistånd av en stödperson under introduktion och träning på 
arbetsplatsen samt för att kunna utföra arbete, har fått en fortsatt 
permanent giltighet. 

Sedan tidigare — från och med den 1 juli 1993 — har enligt 14 a § i lönebi-
dragsförordningen gällt följande särskilda regler för lönebidrag för stödper-
son. 

• Bidrag enligt 2 a § får lämnas till lönekostnaden för en stödperson åt en 
funktionshindrad arbetstagare som, efter anvisning av den offentliga ar-
betsförmedlingen, har anställts på för anställningen normalt gällande 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1998-06-30 2 

 

villkor utan att lönebidrag eller bidrag till arbetsbiträde för den funkt-
ionshindrade arbetstagaren lämnats till arbetsgivaren. 

• Bidrag får lämnas längst till och med utgången av månaden före den då 
den funktionshindrade arbetstagaren fyller 65 år. 

• Bidraget får lämnas för en tid av ett år. Om det finns skäl för det får bi-
dragsperioden förlängas till två år. 

Bakgrund 

Bakgrunden till den ändrade bestämmelsen framgår av regeringens ekono-
miska vårproposition (prop. 1997/98:150, s. 138). 

Frågor 

Frågor om lönebidrag besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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