
1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda 
insatser för personer med arbetshandikapp;

utfärdad den 15 december 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med arbetshandikapp1 

dels att 7 och 10 §§ skall upphöra att gälla,
dels att förordningens rubrik samt 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18–20, 22,

25, 26, 28, 29, 32–36 och 37 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 26 a, 26 b,

36 a och 37 a §§, samt närmast före 36 och 37 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om Arbetsmarknadsverkets
arbetsmarknadspolitiska program för personer med funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga och som har eller kan förväntas få svårigheter
att få eller behålla ett reguljärt arbete.

3 §    Bestämmelser om arbetsmarknadspolitiska program finns också i 
– lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program,
– förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, 
– förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, och 
– förordningen (2001:1300) om friåret.
I avtal mellan Arbetsmarknadsstyrelsen och Samhall Aktiebolag regleras

särskilda åtaganden och villkor för statens bidrag till Samhall Aktiebolag
och för Samhalls verksamhet.

I förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
finns allmänna bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
hos Arbetsmarknadsverket. 

I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att
den som tar del av arbetsmarknadspolitiska program kan få stöd till resor
m.m.

1 Senaste lydelse av 7 § 2000:976.
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SFS 2005:1203 5 §    Programmet omfattar stöd och andra insatser som syftar till att kom-
pensera nedsättning i arbetsförmågan hos personer med funktionshinder och
att stärka dessa personers möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Insatserna skall utformas så att de är förenliga med vad som anges i 3 och
4 §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamhe-
ten.

Stöd enligt förordningen lämnas i enlighet med de villkor som anges i
Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 decem-
ber 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på syssel-
sättningsstöd2.

8 §    Länsarbetsnämnden får anvisa någon en anställning med lönebidrag,
skyddat arbete, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning om

– arbetet är lämpligt utformat efter den sökandes behov och kan bidra till
att den anställde utvecklas och förbättrar sin arbetsförmåga, 

– arbetsmiljön är tillfredsställande och uppfyller de krav som ställs enligt
arbetsmiljölagen (1977:1160), och 

– lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller är lik-
värdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

9 §    Stöd och andra insatser enligt denna förordning får lämnas till eller
omfatta personer

– med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga,
– som är minst 20 år, och 
– som uppfyller de särskilda villkor som i denna förordning anges under

de enskilda insatserna.
Som ytterligare förutsättning gäller att insatserna skall vara arbetsmark-

nadspolitiskt motiverade. Det betyder att insatserna får göras endast när de
framstår som lämpliga både för den enskilde och ur ett övergripande arbets-
marknadspolitiskt perspektiv. Länsarbetsnämnden bedömer vilka stöd och
insatser som är lämpliga i varje enskilt fall.

Unga med funktionshinder och den som tar del av praktisk arbetslivs-
orientering behöver inte vara 20 år för att kunna få ta del av en insats enligt
denna förordning.

11 §    Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen innebär ekonomiskt stöd till en
arbetsgivare eller annan som har en kostnad för köp, hyra eller reparation av
arbetshjälpmedel eller andra anordningar som en person med funktionshin-
der som medför nedsatt arbetsförmåga behöver

– som anställd, 
– som företagare eller fri yrkesutövare, eller  
– för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivsin-

riktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering. 
Stöd får också lämnas för expertundersökningar som behövs för att klar-

lägga om personen behöver hjälpmedel.

12 §    Stöd till hjälpmedel för någon som är anställd lämnas för behov som
framkommer under de första tolv månader en person är anställd hos arbets-

2 EGT L 337, 13.12.2002, s. 3 (Celex 32002R2204).
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SFS 2005:1203givaren. För den som är anställd med lönebidrag, i skyddat arbete hos en of-
fentlig arbetsgivare, i en trygghetsanställning eller i en utvecklingsanställ-
ning gäller dock att stödet kan lämnas så länge som lönebidraget lämnas
eller anställningen varar.

14 §3    Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen får lämnas med högst 50 000
kronor vardera till

– den som har funktionshindret, och
– den arbetsgivare eller annan som anordnar eller ansvarar för verksamhe-

ten. 
Om stödet gäller datorbaserade hjälpmedel eller om det finns synnerliga

skäl kan stöd lämnas med högre belopp. Om länsarbetsnämnden finner att
det finns synnerliga skäl för att lämna stöd med ett högre belopp än 50 000
kronor skall den ange vad de synnerliga skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

16 §    Särskilda insatser för syn- och hörselskadade innebär ekonomiskt
stöd till 

– kostnaderna för tal- och punktskriftslitteratur som synskadade behöver
för att kunna ta del av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom
ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, och

– kostnader med högst 50 000 kronor per år för tolk åt barndomsdöva,
dövblinda, vuxendöva och hörselskadade som tar del av utbildning inom ett
företag eller för inläsning på ljudmedier av facklitteratur till en synskadad
som tar del av utbildning inom ett företag.

18 §    Stöd till personligt biträde innebär ekonomiskt stöd till en arbets-
givare eller annan som har kostnader för ett personligt biträde åt en person
med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, när denne behöver
ett biträde 

– som anställd; detta gäller dock inte i fråga om utvecklingsanställning
eller trygghetsanställning,

– som företagare eller fri yrkesutövare, eller 
– för att kunna ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, arbetslivs-

inriktad rehabilitering eller praktisk arbetslivsorientering.

19 §    Stöd till personligt biträde lämnas med högst 50 000 kronor per år till
arbetsgivaren eller den som har kostnaden för biträdet. Till företagare som
har funktionshinder som medför stora kommunikationssvårigheter får stöd
lämnas med högst 100 000 kronor per år.

20 §    Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS) innebär
att länsarbetsnämnden utser en särskild stödperson åt en person med funk-
tionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som behöver extra stöd
och träning i inledningsskedet av en anställning eller under arbetspraktik
som föregår en anställning.

Sådana särskilda stödpersoner kallas SIUS-konsulenter och är anställda
hos Arbetsmarknadsverket.

3 Senaste lydelse 2005:607.
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SFS 2005:1203 22 §    Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet innebär ekonomiskt stöd
till den som är arbetslös och har ett funktionshinder som medför nedsatt ar-
betsförmåga, och som har kostnader för att skaffa utrustning eller andra
kostnader när han eller hon startar näringsverksamhet.

25 §    Lönebidrag innebär ekonomiskt stöd till arbetsgivare åt personer som
har funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och som anvisats an-
ställning hos arbetsgivaren.

Stödet är ett bidrag till arbetsgivarens lönekostnad för den anställde.

26 §4    Lönebidrag får lämnas om en person med funktionshinder som med-
för nedsatt arbetsförmåga bedöms inte kunna få eller behålla ett arbete om
inte stödet lämnas. Bidraget får lämnas:

– vid nyanställning,
– när en anställd återgår till arbetet efter att ha haft hel tidsbegränsad sjuk-

ersättning eller hel aktivitetsersättning, eller
– när en arbetstagare som tidigare haft en anställning med lönebidrag får

sin arbetsförmåga försämrad inom tre år från det att lönebidrag senast läm-
nades och det finns behov av att lönebidrag på nytt lämnas.

Lönebidrag får lämnas även för en arbetstagare som övergår från skyddat
arbete hos en offentlig arbetsgivare till en annan anställning hos arbetsgiva-
ren.

Lönebidrag får inte lämnas för en anställning hos Samhall AB.

26 a §    Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i samråd med
länsarbetsnämnden anställer en person med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en annan anställning med löne-
bidrag. 

Lönebidrag lämnas i detta fall för den tid som återstår av den period för
vilken lönebidrag beviljats.

26 b §    Lönebidrag får lämnas också till en arbetsgivare som i samråd med
länsarbetsnämnden anställer en person med funktionshinder som medför
nedsatt arbetsförmåga, när denne lämnar en anställning som inte finansierats
med lönebidrag. Som förutsättning för lönebidrag i detta fall gäller att 

– den som anställs är långtidssjukskriven från sin anställning, och 
– arbetsgivaren fullgjort sina rehabiliteringsskyldigheter men arbetstaga-

ren ändå bedöms inte kunna återgå till anställningen.

28 §5    Lönebidragets storlek fastställs med hänsyn till graden av nedsätt-
ning i arbetsförmågan hos arbetstagaren och till hur stor del av arbetsgiva-
rens lönekostnad som är bidragsgrundande. Bidraget får inte överstiga den
nivå som behövs för att kompensera nedsättningen i arbetsförmågan.

Den bidragsgrundande lönekostnaden är 
– kontant bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön,
– avgifter som skall betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen

(1994:1920) om allmän löneavgift, och

4 Senaste lydelse 2002:845.
5 Senaste lydelse 2005:607.
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SFS 2005:1203– premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar eller motsvarande
försäkringar.

Den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en bruttolön
om 15 200 kronor per månad läggs dock inte till grund för bidrag.

29 §    Om lönebidrag till en allmännyttig organisation lämnas med mer än
80 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden lämnas även ersättning
för merkostnader med 70 kronor per dag och person (anordnarbidrag).

AMS meddelar föreskrifter om vad som avses med en allmännyttig orga-
nisation utifrån reglerna om beskattning av ideella föreningar i inkomst-
skattelagen (1999:1229).

32 §    Skyddat arbete innebär arbete för personer med funktionshinder vars
arbetsförmåga är så nedsatt att de inte kan få annat arbete och vars behov
inte kan tillgodoses genom andra insatser.

Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd framgår att den som anvi-
sats skyddat arbete undantas från den lagens tillämpning.

Länsarbetsnämnden skall verka för att den som har skyddat arbete övergår
till en annan anställning.

33 §    Skyddat arbete finns i två former:
– hos Samhall, och
– hos offentliga arbetsgivare.

34 §    Skyddat arbete hos Samhall kommer till stånd när Samhall AB efter
anvisning från länsarbetsnämnden anställer en person med funktionshinder
vars arbetsförmåga är så nedsatt att han eller hon inte kan få annat arbete och
vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser. 

Den som är anställd i skyddat arbete hos Samhall får inte samtidigt anvi-
sas någon annan insats enligt denna förordning.

35 §    Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare kommer till stånd när en
offentlig arbetsgivare efter anvisning från länsarbetsnämnden anställer en
person med funktionshinder som 

– har ett socialmedicinskt funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-
måga, 

– är berättigad till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, eller 

– på grund av långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigare haft kon-
takt med arbetslivet eller varit borta från det under längre tid.

Anvisningen får inte göras om arbetet bedrivs inom konkurrensutsatt
verksamhet eller sektor. 

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag
enligt 27 och 28 §§. 

Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare får kombineras endast med
stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen och särskilda insatser för syn- och hör-
selskadade enligt 16 § första strecksatsen.
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Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

Utvecklingsanställning 

36 §    En utvecklingsanställning är anpassat arbete hos en offentlig eller pri-
vat arbetsgivare under längst tolv månader, som länsarbetsnämnden anvisar
en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för att
hans eller hennes arbetsförmåga skall utvecklas. Anställningen kan för-
längas längst tolv månader om det finns särskilda skäl. Länsarbetsnämnden
skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag
enligt 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för särskilda
kostnader med högst 100 kronor per dag och person (anordnarbidrag). Sådan
ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för sina sär-
skilda kostnader genom annat statligt stöd.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde eller
särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

36 a §    Av 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd framgår att den som
anvisats en utvecklingsanställning undantas från den lagens tillämpning.

Trygghetsanställning 

37 §    En trygghetsanställning är en anställning hos en annan arbetsgivare
än en arbetsgivare som ingår i Samhallkoncernen, som länsarbetsnämnden
anvisar en person med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser. 

Ekonomiskt stöd lämnas till arbetsgivaren på samma sätt som lönebidrag
enligt 26 a, 27 och 28 §§. Arbetsgivaren kan därtill få ersättning för sär-
skilda kostnader med högst 100 kronor per dag och person (anordnarbidrag).
Sådan ersättning lämnas dock inte om arbetsgivaren blir kompenserad för
sina särskilda kostnader genom annat statligt stöd.

Anställningen får inte kombineras med stöd till personligt biträde.

37 a §    Länsarbetsnämnden skall verka för att den som har en trygghetsan-
ställning övergår till en annan anställning. Länsarbetsnämnden skall också
åtminstone vart fjärde år pröva att storleken av lämnade stöd inte överstiger
den nivå som behövs för att kompensera arbetstagarens nedsättning i arbets-
förmågan eller arbetsgivarens särskilda kostnader.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för anställningar med lönebidrag som påbörjats före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON 
Karin Renman
(Näringsdepartementet)
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