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Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2005

Sammanfattning av uppdraget

Utredaren skall analysera vilka konsekvenserna blir för
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar om det i ett befintligt
anställningsförhållande kan lämnas lönebidrag då en
arbetstagare under anställningstiden drabbas av ett
funktionshinder som medför så nedsatt arbetsförmåga att
arbetsgivaren överväger uppsägning.

Utredningens nuvarande uppdrag

Den 21 april 2005 beslutade regeringen direktiv (dir.
2005:48) som gav en särskild utredare i uppdrag att pröva
möjligheten att reglera arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
samt för att se över den enskildes ansvar i
rehabiliteringsprocessen och Försäkringskassans möjligheter
att finansiera arbetslivsinriktad rehabilitering. Utredaren skall
lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder
som uppdraget kan ge anledning till. Utredaren skall redovisa
uppdraget senast den 30 april 2006.

Bakgrund

Den arbetsmarknadspolitiska insatsen lönebidrag innebär
ekonomiskt stöd till den arbetsgivare som nyanställer en
person som har ett funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga. Stödet är ett bidrag till arbetsgivarens
lönekostnad och skall fastställas med hänsyn till graden av
nedsättning i arbetsförmågan. Lönebidrag är en
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lönesubvention som skall kompensera arbetsgivaren för den
nedsatta arbetsförmågan och som kommit till för att stödja
nyanställning av personer som har ett funktionshinder som
medför nedsatt arbetsförmåga.

Av budgetpropositionen för 2006 framgår att regeringen har
prövat frågan om möjligheten att lämna lönebidrag för en
arbetstagare som under pågående anställning drabbats av ett
funktionshinder som medför så nedsatt arbetsförmåga att
hans eller hennes arbetsgivare överväger uppsägning.
Regeringen har dock funnit att det kan finnas negativa
effekter på bl.a. arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som gör
att det för närvarande inte bör göras några förändringar i
denna del. Samtidigt meddelade regeringen att
tilläggsdirektiv till utredningen om arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar var under beredning.

Regeringen anser mot denna bakgrund att effekterna på
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar bör utredas ytterligare.
Utredaren får därför i uppdrag att också analysera
konsekvenserna för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar om
det i ett befintligt anställningsförhållande lämnas lönebidrag
då en arbetstagare under anställningstiden drabbats av ett
funktionshinder som medför så nedsatt arbetsförmåga att
arbetsgivaren överväger uppsägning.

                                           (Socialdepartementet)
 - - - - - - - - - - - - - - - slut på dokumentet - - - - - - - - - - - - - -

Åter till sidans topp 

Sveriges riksdag 
100 12 Stockholm 
Telefon: 08-786 40 00 (växel)

Frågor om riksdagen 
Telefon: 020-349 000 
E-post:  riksdagsinformation@riksdagen.se 
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