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Särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för personer
med arbetshandikapp
Förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp gäller från och med den 1 augusti 2000.
Förordningen framgår av SFS 2000:630, som är bilagd cirkuläret.
I förordningen har samlats bestämmelser om särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för arbetshandikappade som tidigare fanns i andra förordningar. I sak innebär det inga större ändringar.

Insatserna
I den nya förordningen finns bestämmelser om:
1. Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
2. Särskilda insatser för syn- och hörselskadade
3. Stöd till personligt biträde
4. Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS)
5. Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet
6. Lönebidrag
7. Skyddat arbete hos Samhall
8. Skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA)
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Upphävda förordningar
Genom den nya förordningen upphävs
•

förordningen (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga
arbetsgivare,

•

förordningen (1987:409) om bidrag till arbetshjälpmedel m.m., och

•

förordningen (1991:333) om lönebidrag.
De upphävda förordningarna gäller fortfarande för personer som enligt
beslut som fattats före den 1 augusti 2000 tar del av bidrag eller verksamhet enligt förordningarna.

Ändringar från och med den 1 augusti 2000
Kortare rekvisitionstid
Rekvisitionstiden för lönebidrag och OSA har förkortats från 3 månader till
60 dagar.
Ändrade benämningar
I den nya förordningen är:
•

arbetshjälpmedel ändrad till stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen,

•

arbetsbiträde ändrad till stöd till personligt biträde,

•

näringshjälp ändrad till särskilt stöd vid start av näringsverksamhet.

Ändrad målgrupp
Dessa insatser, som tidigare riktade sig till funktionshindrade, ska nu —liksom
vad gäller t.ex. för lönebidrag och OSA — riktas till arbetshandikappade.
Funktionshinder innebär att individen har en fysisk, medicinsk eller
psykisk nedsättning, som kan medföra begränsningar i det dagliga livet. Arbetshandikapp är däremot direkt relaterat till arbetslivet. Det
innebär att individen har nedsatt arbetsförmåga i förhållande till arbetsuppgiften.
Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen
Möjligheten till stöd för reparation av hjälpmedel på arbetsplatsen utvidgas
till att även omfatta fast anordning, maskin eller byggnad. Även kostnad för
expertundersökningar av behovet att reparera hjälpmedlen ska kunna ersättas.
Stöd till personligt biträde
Stöd till personligt biträde ska kunna lämnas för deltagare i alla arbetsmarknadspolitiska program. Tidigare gällde det endast arbetspraktik.
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SIUS
Av bestämmelserna framgår det nu klart att personligt stöd kan lämnas under högst 6 månader och att SIUS-konsulenten därefter medverkar vid uppföljning av anställningen. Detta var tidigare praxis.
OSA
En anvisning till OSA får inte göras om arbetet bedrivs inom konkurrensutsatt verksamhet eller sektor.
Överklaganden
Länsarbetsnämnden beslut beträffande insaterna får endast överklagas till
AMS. Möjligheten att därefter överklaga AMS beslut till regeringen — som
tidigare fanns för arbetshjälpmedel, arbetsbiträde och näringshjälp — är bortagen.
Överklaganden av AMS beslut före den 1 augusti 2000 ska dock prövas av regeringen.

Frågor
Frågor om lönebidrag, skyddat arbete och andra arbetsmarknadspolitiska
insatser för arbetshandikappade besvaras av Lars-Gösta Andréen.
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