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Ändrade bestämmelser för OTA, anställningsstöd och 
vissa handikappåtgärder 

Allmänt 

Från och med den 1 januari 1999 gäller ändrade bestämmelser för vissa ar-
betsmarknadspolitiska åtgärder. 

Detta cirkulär behandlar de ändrade bestämmelser som gäller för  

• offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa (OTA), 

• anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, och 

• vissa handikappåtgärder enligt förordningen (1987:409) om bidrag till 
arbetshjälpmedel m.m. 

Ändringarna framgår av de ändringsförfattningar — SFS 1998:1782, 1787, 
1789 och 1793 — som bifogas detta cirkulär. För ändringarna redogörs nedan. 

Ändrade bestämmelser från och med den 1 januari 1999 för vissa 
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder framgår av  

• SK Cirkulär 1999:4 — som bl.a. behandlar den nya åtgärden ar-
betspraktik och de nya författningarna om arbetsmarknadspolitiska 
aktiviteter, och 

• SK Cirkulär 1999:6 — som behandlar ändrade bestämmelser i ar-
betslöshetsförsäkringen. 
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OTA 

Riksdagen har beslutat att lagen (1996:870) om offentliga tillfälliga arbeten för 
äldre arbetslösa ska fortsätta att gälla till utgången av år 2001. Detta framgår 
av SFS 1998:1782 (bifogas). 

Lagens lydelse framgår av SFS 1996:870 och ändringslagen SFS 
1996:1423. Dessa författningar finns bilagda SK Cirkulär 1996:165 
respektive 1997:5. Till SK Cirkulär 1996:165 finns även bilagt Ar-
betsgivarnytt nr 48/96 från Förhandlingssektionen. Vad där sägs om 
OTA — som inte omfattas av ändring som framgår nedan — har 
fortsatt giltighet. Det gäller bl.a. frågan om på vilket sätt anordnaren 
ska vara överens med de fackliga organisationerna om vilka arbetsupp-
gifter som får förekomma som OTA och antalet deltagare i OTA. Som 
framgår av Arbetsgivarnytt nr 48/96 ska kollektivavtal inte träffas om 
detta, utan frågan hanteras genom ”sedvanlig MBL-förhandling” en-
ligt 11 § MBL. 

Regeringen har beslutat 

dels att förordningen (1996:987) om offentliga tillfälliga arbeten för äldre ar-
betslösa ska fortsätta att gälla till utgången av år 2001, 

dels att vissa ändrade bestämmelser ska gälla enligt förordningens 5, 6 och  
11 §§. 

Beslutet — som innebär en förlängning och utfasning av OTA — framgår av 
SFS 1998: 1789 (bifogas). 

De ändrade bestämmelserna 

Villkoren för OTA — enligt förordningens 5 § — ändras till att OTA endast 
får anvisas en arbetslös person som före den 1 januari 1999 anvisats och 
alltjämt deltar i OTA. 

Bestämmelserna — enligt förordningens 6 § — ändras till att länsarbetsnämn-
dens beslut om OTA-anvisning endast får gälla 

• personer som fyllt 62 år före den 1 januari 1999 fram till dess att de fyller 
65 år, och 

• för övriga till och med den 31 december 1999. 

Beträffande försäkringsskyddet enligt 11 § har en konsekvensändring gjorts 
mot bakgrund av det förstärkta försäkringsskydd som — enligt förordningen 
(1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder m.m. — från och med den 1 januari 1999 gäller för deltagare i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder där utbildningsbidrag enligt förordningen 
(1996:1100) om aktivitetsstöd lämnas (med undantag av start av närings-
verksamhet). 

Beträffande ovan nämnda förordningar och det förstärkta försäkrings-
skyddet i övrigt, se SK Cirkulär 1999:4. 
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Förstärkningen innebär en komplettering av försäkringsskyddet vad avser 
kostnadsersättningar i samband med skador och olycksfall i arbetet — som 
inträffar eller har inträffat efter den 31 december 1998 — i enlighet med be-
stämmelserna i det för statstjänstemän gällande kollektivavtalet Avtal om 
ersättning vid personskada (PSA). 

I fråga om skada som har inträffat före den 1 januari 1999 gäller 11 § i sin 
äldre lydelse. 

OTA-ersättningen 

Bestämmelser om ersättning till den som deltar i OTA finns i förordningen 
(1996:1100) om aktivitetsstöd. 

Ersättningens storlek enligt 5 § och dess utbetalning enligt 17 § i den nämnda 
förordningen har inte ändrats. Det innebär att på samma sätt som tidigare ska 
OTA-ersättningen beräknas och utbetalas av deltagarens arbetslöshetskassa. 

Aktivitetsstödsförordningens 5 och 17 §§ framgår av SFS 1997:1280 
som finns bilagt till SK Cirkulär 1998:9. 

Anställningsstöd 

Förordningen (1997:1275) om anställningsstöd innehåller föreskrifter om 
statsbidrag i form av anställningsstöd till arbetsgivare. 

Genom ändringsförordning enligt SFS 1998:1793 (bifogas) har bestämmelsen 
enligt 5 § om anställningsstöd vid anställning av ungdomar under 25 år för-
längts med två år — dvs. bestämmelsen avser tiden fram till och med den 31 
december 2000. 

Om anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275), se även SK 
Cirkulär 1998:5. 

Handikappåtgärder 

Om bidrag till arbetsbiträde åt funktionshindrade finns bestämmelser i för-
ordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m. 

Av förordningen framgår även de möjligheter som finns — för arbetsgivaren 
och den funktionshindrade — att få bidrag till arbetshjälpmedel, dvs. person-
liga arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar på arbetsplatsen. 

Bidrag till arbetshjälpmedel 

Genom ändringsförordningen SFS 1998:1787 (bifogas) har möjligheterna till 
bidrag till arbetshjälpmedel enligt 2 § utökats. 

Bidrag ska kunna lämnas vid deltagande i samtliga arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder, med undantag för arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära 
utbildningsväsendet. 
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Bidrag till arbetsbiträde m.m. 

Genom ändringsförordningen har i 12 § införts ett nytt stycke som anger att 
till företagare med funktionshinder som medför stora kommunikationssvå-
righeter får bidrag till arbetsbiträde lämnas med högst 100 000 kronor per år. 

Ändringarna i 7, 8 och 23 §§ är konsekvensändringar till följd av andra för-
fattningsändringar för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. 

Äldre bestämmelser enligt 2, 7 och 8 §§ gäller övergångsvis för deltagande i 
ALU och API. 

ALU och API har från och med den 1 januari 1999 ersatts av den nya 
arbetsmarknadspolitiska åtgärden arbetspraktik. Den som påbörjat 
ALU eller API före detta datum får dock fortsätta i åtgärden under 
den pågående beslutade perioden, dock längst till och med den 30 juni 
1999. Om arbetspraktik, se SK Cirkulär 1998:211 och 1999:4. 

Frågor 

Frågor om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna enligt detta cirkulär bes-
varas av Lars-Gösta Andréen. 
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