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Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) 

Allmänt 

Beträffande skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) gäller en änd-
ring av bestämmelserna fr.o.m. den 1 juli 1995. Då trädde nämligen förord-
ningen (1995:729) om ändring i förordningen (1985:276) om statsbidrag till 
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare i kraft. 

Den ovan nämnda ändringen i förordningen finns bilagd till Kommunför-
bundets cirkulär nr 1995:140 genom den i Svensk författningssamling (SFS) 
publicerade författningstexten (SFS 1995:729). 

Till detta cirkulär bilägges — i sin helhet — förordningen (1985:276) om 
statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare i lydelse fr.o.m. den 
1 juli 1995. 

De ändringar som gjorts i en paragraf sedan förordningen först publi-
cerades i SFS har markerats med aktuellt SFS-nummer i slutet av den 
paragrafen. Om flera ändringar har gjorts av samma paragraf, anges 
endast SFS-numret för den senaste ändringen. 

För ändringen som har trätt i kraft den 1 juli 1995 redogörs nedan. 
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Ändrad bestämmelse fr.o.m. den 1 juli 1995 i förordningen (1985:276) 
om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare 

7 § Här har införts en ändring vad gäller beräkningsunderlaget för 
 statsbidrag till OSA. Ändringen innebär att semesterersättning nu 
 skall räknas som bidragsgrundande lönekostnad endast om sådan 
 ersättning faktiskt har utbetalats under bidragsperioden. 

(En motsvarande ändring har även införts vad gäller bidragsgrun-
dande lönekostnader för anställning med lönebidrag enligt förord-
ningen (1991:333) om lönebidrag. Om denna se Kommunförbundets 
cirkulär nr 1995:144.) 

Bakgrund 

Bakgrunden till den ändrade bestämmelsen framgår av budgetpropositionen 
(prop. 1994/95:100, bil. 11 p. B 5). 

Övrigt 

Utvidgad målgrupp för OSA 

Fr.o.m. den 1 juli 1994 utvidgades målgruppen för OSA till att, utöver arbets-
lösa med socialmedicinskt arbetshandikapp även omfatta vissa andra arbets-
lösa — exempelvis personer som är berättigade till insatser enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Arbetshjälpmedel 

De möjligheter som finns — för arbetsgivaren och den funktionshindrade — 
att erhålla bidrag till arbetshjälpmedel, dvs. personliga arbetstekniska hjälp-
medel och särskilda anordningar på arbetsplatsen, när en funktionshindrad 
anställs och för behov som framkommer under de första tolv anställnings-
månaderna, framgår av bestämmelser i förordningen (1987:409) om bidrag 
till arbetshjälpmedel m.m. Förordningen finns — i lydelse fr.o.m. den 1 juli 
1995 — bilagd till Kommunförbundets cirkulär nr 1995:140 genom det i (SFS) 
publicerade omtrycket (SFS 1995:725). 

Anställningsförmåner 

Anställningsförmåner för arbetstagare i offentligt skyddat arbete (OSA) re-
gleras genom kollektivavtal om BEA. 
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Frågor 

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

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Markus Gustafsson 

 

     Lars-Gösta Andréen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

Förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga 
arbetsgivare; 
i lydelse fr.o.m. den 1 juli 1995  

 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1995-07-14 4 

 

 


	Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA)
	Allmänt
	Ändrad bestämmelse fr.o.m. den 1 juli 1995 i förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
	Bakgrund
	Övrigt
	Utvidgad målgrupp för OSA
	Arbetshjälpmedel
	Anställningsförmåner
	Frågor
	Bilagor



