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Till statsrådet och chefen för Arbetsmark-

nadsdepartementet Margareta Winberg

Regeringen beslutade den 27 juni 1996 bemyndiga chefenatt
för Arbetsmarknadsdepartementet tillkalla särskildatt en
utredare med uppgift deöver sysselsättningsskapandeatt se
åtgärderna för arbetshandikappade anställning med-
lönebidrag, offentligt skyddat arbete OSA och arbete inom
Samhallkoncemen.

Med stöd detta bemyndigande förordnades dagav samma
f.d. riksdagsledamoten Nils-Olof Gustafsson särskildsom
utredare.

Den 1 augusti 1996 förordnades följande ingåattpersoner
i refererensgrupp till utredningen. Ombudsmannenen
Christina Ebbeskog, TCO, överläkaren Lars-Eric Hedström,
SACO, ekonomen Håkan Hellstrand, Svenska Kommun-
förbundet, förhandlingsdirektören Agneta Leijonhufvud,
Arbetsgivarverket, utredaren Leif Lindberg, Landstings-
förbundet, förbundsordföranden Sven-Eric Lundqvist, Riks-
förbundet för social och mental hälsa, ombudsmannen Klas
Nilsson, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ung-
domar, företagssköterskan Gudrun Sandström, Riksför-
bundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna,
verksamhetsledaren Bertil Sköld, Synskadades Riksförbund,
ombudsmannen Thomas Spogardh, Sveriges Dövas Riksför-
bund, ombudsmannen Anne Thelander, Neurologiskt handi-
kappades Öberg,riksförbund, handikappkonsulenten Bodil
De Handikappades Riksförbund, förbundsordföranden Lena
Öhrsvik, Reumatikerförbundet och ombudsmannen Berit
Örtell, LO i Ä

Den 12 augusti Gunilla1996 förordnades ñLkand. Sahlin,
SAF ingå i referensgruppen.att

Som sakkunniga förordnades den 1 augusti 1996
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Arbetsmarknads-Lidbom,Lisbethavdelningsdirektören
Handikappför-Persson,ordföranden Margaretastyrelsen,

Westin,direktören Sörenochsamarbetsorganbundens
departementssekre-förordnadesdagSammaSamhall AB.

departements-Socialdepartementet,Ceder,Håkanteraren
Arbetsmarknadsdeparte-Ulla-Karin Kinell,sekreteraren

Arbetsmarknads-Lagerlöf,Inga-Brittkanslirådetmentet,
Malm-Tonydepartementssekreterarenochdepartementet

utredningen.iFinansdepartementetborg, expertersom
sekreterareförordnadesErik OlssonLänsdirektören som

för-bitr. sekreterareSomjuli 1996.1utredningen deni
denUdvardyjuli 1996, Peter29denAnne Baxterordnades

Åsa Sirje1996 ochseptember17Saltin den1996,augusti5
1996.novemberden 4Pädam

utredningensimedverkatKinell harUlla-KarinExperten
i löne-jämställdhetsaspekterredovisningmedarbete aven

bidragssystemet.
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iförslagapril 19971denskallUtredningen senast avge

Utred-Samhallkoncernen.utredningen rördelden somav
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Sammanfattning

LOSAM-utredningens uppdrag är de syssel-överatt se
sättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade -
anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga
arbetsgivare OSA och inomarbete Sarnhallkoncernen. I
detta betänkande lämnas förslag lönebidragavseende och
OSA.

Betänkandet inleds i kapitel 1 med kort genomgången av
direktiven hur utredningsarbetet bedrivits.samt

Kapitel inleds2 med de grundläggande begreppen iatt

handikapp- och arbetsmarknadspolitiken definieras. Utred-

ningen har sig definitionerde ianvänt FNzsav som anges
standardregler för tillförsäkra människor funktions-medatt

nedsättning delaktighet jämlikhetoch ioch promemorian
"Förbud diskriminering i arbetslivet medmot av personer
funktionshinder"

.
Därefter beskrivningkort arbetsmarknadensges en av

utveckling hittills under 1990-talet. Sammanfattningsvis kan
konstatera varitdet kraftig obalans på arbets-attman en

marknaden period.under denna Efterfrågan på arbetskraft
har sjunkit med hundratusentals platser år. Arbetslös-per
heten samtidigthar fyrdubblats och den relativa arbetslös-
hetenihar till historisktökat höga nivåer.

kapitletI kartläggning situationengörs för sökandeen av
med arbetshandikapp visar deras antal ökat kraftigtattsom
under perioden från år 1990 till år 1996. Bland dessa
sökande det framför alltär de sökande arbete ökatutan som
i antal.

Antalet anställda med lönebidrag ioch OSA varierathar
mellan 48 000 och 00055 sedan är 1990. Antalet arbets-
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handikappade inomanställda Samhallkoncernen har samtidigt
varit omkring 30 000. Den ökning antalet arbetshandi-av
kappade erhållit anställning lönebidragmed och anställ-som
ning hos Samhall varithar förhållandevis begränsad jämfört
med ökningen antalet sökande arbete.utanav

AMV har under de åren haft krav frånsenaste som
statsmakterna arbetshandikappades andel iatt av personer
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall

Årenöverstiga deras andel arbete. 1994utanpersonerav
och 1995 inteuppnåddes detta mål. Under perioden januari
till september 1996 uppnåddes dock målet.

Antalet sökande med arbetshandikapp i konjunktur-
beroende åtgärder har sammanlagt varit relativt konstant
sedan är 1990. Det har dock variationerskett mellan och
inom åtgärderna. Exempelvis har antalet sökande med

arbetshandikapp i arbetsmarknadsutbildning sjunkit. Det har

samtidigt tillkommit åtgärder där sökande med arbets-nya
handikapp deltagit.har Detta gäller främst åtgärderna arbets-

livsutveckling arbetsplatsintroduktion.och
avsnittI 2.3.5 redogörs för kartläggning köns- ochen av

åldersfördelning utbildningsbakgrund hos de sökandesamt
med arbetshandikapp i oktober 1996. Kartläggningen visar

de sökande med arbetshandikapp äldre övrigaär änatt
sökande arbetsfönnedlingarna.på Andelen ocksåmän är

bland dessa sökande. Slutligenstörre har sökande med

arbetshandikapp lägre utbildningsnivå övriga sökande.änen
Avslutningsvis iredogörs avsnittet vilkenför andel deav

sökande arbetshandikappmed erhållit arbete underettsom
perioden januari till september 1996.

I kapitlets sista avsnitt sammanställning utbetal-ges en av
ningarna särskilt stöd för arbetshandikappade sedan bud-av
getåret 1989/90. Sammanställningen lönebidrag, stats-avser
bidrag till skyddat arbete offentligahos arbetsgivare OSA,

bidrag till arbetshjälpmedel och bidrag till Samhall AB.

kapitelI 3 historisk återblick lönebidragen ochges en av
utvecklingen i siffror.
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kapitelI 4 beskrivs de nuvarande problemen med löne-

bidrag. Genomförandet flexibladet lönebidraget fr.o.m.av
den juli 1991 innebarl lönebidraget uteslutande skulleatt

utgå i relation till den sökandes behov och förutsättningar
beträffande arbetsförmåga och graden funktionsnedsätt-av
ning. Bidraget skulle således inte bestämmas arbetsgiva-av

ekonomiska möjligheter för lönekostnaderatt utanrens svara
den arbetshandikappade sökandens förutsättningar.av

Av uttalanden gjordes arbetsmarknadsministemsom av
ställdes förväntningar på reformen skulle medföra bl.a.att

Sänkt genomsnittlig bidragsnivå och därmed ökat0 utrymme
för fler lönebidragsanställningar inom givnaförramen
medel.

Kortare bidragsperioder därigenomoch tätare ompröv-0

ningar.
Fler anställda i framför allt privat sektor.0

Man måste konstatera regeringens intentioner vidatt genom-
förandet det flexibla lönebidraget den juli inte1 1991 harav
kunnat uppfyllas.

Utredningen har erhållit representativt urval omfa-ett som
8 400 dem anställda med löne-ttar personer, av som var

bidrag i 1996. Hälften i urvalet anställ-mars av personerna
lönebidragdes med före den juli1 1991. Det framgår denatt

genomsnittliga lönebidragsnivån bland dem anställts föresom
juliden 1 1991 66 och 71är bland demprocent procent som

anställts efter detta datum. Den totala genomsnittliga bidrags-
nivån 68 vilket innebär nivånär i ärprocent att stort sett
densamma flexibladet lönebidraget infördesnär den 1som
juli 1991.

Utredningen gjorthar kartläggning några studieren av
har gjorts undanträngningseffekter på arbetsmark-som om

naden åtgärden anställning med lönebidrag. Det svårtärav
utifrån studierna dra några bestämda slutsatseratt stor-om

leken på undanträngningseffekterna de åtgärderav som ana-
lyserats. I huvudsak saknas det kunskap i vilken utsträck-om



Sammanfattning10 SOU 1997:5

icke subventioneradundanträngning verksam-ning sker av
het.

anställningar lönebidragmed hos allmän-gällerNär det
ifrån undanträng-organisationer kan utgånyttiga attman

tillliten ingen alls med hänsynellerningseffekten mycketär
inte skullearbetsmarknadfrågadet här äratt somenom

subventioneradeanställningarna inte med löne-finnas varom
bidrag.

förhindradirektiv det gällerutredningens närI sägs att att

allmännyttigainomarbetshandikappadeuppsägningar av
redovisa hur det regelverkorganisationer utredarenskall som

innebär deskall förändras. Dettaanställdasådanarör att
sinvilket isärbehandlasorganisationerna skallallmännyttiga

allmännyttigameddefinition vadkrävertur avsessomen av
defi-skatterättsligabeskrivsavsnitt denorganisationer. 4.4I

organisa-allmännyttigamednitionen vad avsessomav
tioner.

flexibelt lönebidragreformenmålen medEtt attvar enav
rehabiliteringtilllönebidrag skall ledaanställning med av

tillövergåskall kunnaså dennearbetshandikappadeden att
subventionerat arbete. Ettlägreosubventionerat ellerett

hand-upprättanderehabiliteringsarbetetviktigt iled är enav
stödjaden skallplansådanlingsplan. Syftet med är atten

anställningen så löne-inriktningenrehabiliterandeden attav
reduceras/upphöra.siktbidraget på kan

utvärdering detför RRV:Sbl.a.avsnittet redogörsI av
gjortsstudie1994:4 ochlönebidraget RRVflexibla somen

iAMS län.TCO och treav
tillfå övergångardet skerutvärderingarna framgårAv att

sällan,förekommerHandlingsplanerosubventionerat arbete.

rehabiliteringsinriktadeintekvalitet.dålig Deoch ärär av
i någon nämnvärdinte hellerrehabilitering förekommeroch

omfattning.
särskildakartläggning detgjortUtredningen har aven

verksamhetenSIUS,uppföljningsstödetintroduktions- och
kartlägg-ResultatetGalaxen.Handikappade ochUnga av
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ningen vid handen dessa verksamheter harattger stor
betydelse för människor med omfattande arbetshandikapp.
Det viktigtår samhället har positiv viljaatt ävenatten ge

med omfattande arbetshandikapp möjlig-personer samma
heter funktionshinder på arbetsmarkna-utansom personer
den. iakttagelseEn rehabiliteringsinslagetär betonasatt mer
i dessa verksamheter i denän vanliga lönebidragshante-
ringen. viktigEn slutsats blir därför hanteringen löne-att av
bidraget för alla arbetshandikappade bör utformasgrupper av
på sådant handlingsplaner,sättett rehabiliteringatt och
uppföljning fokuseras och i förgrunden.sätts

Sedan införandet det flexibla lönebidragssystemet harav
statsmaktemas mål och resultatkrav för åtgärden varit relativt
oförändrade. statsmakterna har sedan budgetåret 1992/93
formulerat volymkrav för antalet anställda med lönebidrag

ioch skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare. Sedan
budgetåret 1994/95 har krav ställtsäven minstatt tre procent

anställda med lönebidrag skall tillövergå ickeav personer
subventionerat arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Utredningen har kartlagtäven statsmakternas krav på
AMS återrapporterng lönebidragens kostnadsutvecklingav
och konstaterar kraven minskats för budgetåret 1997.att

Kartläggningen AMV:s hantering det ekonomi-av av
administrativa visar finnsdet brister i flerasystemet att
avseenden. Af/Ami har saknat förutsättningar ha över-att en
blick denöver ekonomiska situationen bl.a. på grund av
svårigheter prognostisera eftersläpningarutbetalningar, iatt
rekvisitioner lönebidrag från arbetsgivarna brister iav samt

för rapportering vilkasystemet avslutat anställ-av som en
ning med lönebidrag.

Statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
OSA infördes år 1985 efter beslut riksdagen. Målgrup-av

arbetslösaär sociahnedicinskamed handikapp arbetslösapen
berättigade tillår insatser enligt lagen stöd ochsom om

service till vissa funktionshindrade eller arbetslösa påsom
grund långvarig och svår psykisk sjukdom inte tidigareav
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underdetvarit frånbortaarbetslivet ellermedhaft kontakt
tid.lång

statsbidragriksdagenbeslutade1984decemberi attRedan
i vissaochlandstingskommunertill kommuner,utgåskulle

skyddatanordnandemyndigheter föroffentligafall andra av
handikappade.socialmedicinsktarbete för

förberedskapsarbetenitidigaresysselsattesDenna grupp
ocharbetshandikappadesocialmedicinsktarbetslösa varsom

regi.kommunaliberedskapsarbetenisärskildaisedan
behövsarbetshandikappade sär-socialmedicinsktFör de

tillkoppladebör närainsatseroch dessainsatserskilda vara
Ensocialtjänstlagen.enligtsocialakommunens omsorger ,

dessasysselsättningen förockså planeramöjlighet perso-att i
detklaraförutsättningarbättre attkommunernaskulle gener

dennaförsocialatotala ansvaret grupp.
ochkvinnor mänmellanjämställdhetKartläggningen av

totaltfunktionshinder möterkvinnor medvisarkapitel 6i att
Detta larbetsmarknaden.påsvårigheter mänänstörresett

lönebidrag.anställning medvidgäller även i
registreradekvinnor ärän mänandel t.ex.En högre som

3kvin-arbetsförmedlingen. Fler änmänviddeltidsarbetslösa
Betydligt flerarbetsmarknadsinstituten.vidinskrivnaärnor

blandochlönebidragmedanställdakvinnor ärmän än
skillna-arbetsgivareenskilda ärlönebidrag hosmedanställda

särskilt markant.den

förslagUtredningens

lönebidragetflexibladetmedinledsförslagUtredningens att

behållas.bör

begreppetdefinitionutredningenföreslårDärefter aven
all-särbehandling deorganisationer. Denallmännyttiga av

direktiven förutsätter görorganisationernamännyttiga som
utredningennödvändig ochdefinition attsådan mananseren

definitionen.skatterättsligatillsig denanslutaskallhär
organisa-allmännyttigadeutredningenföreslårDärutöver att
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tionerna skall uppfylla kriterierna för god arbetsmiljö så som
i arbetsmiljölagstiftningende och betalningsför-låganges

måga för i åtnjutandede skall komma högre löne-att ettav
stöd.

Utredningen vidareföreslår anställning med löne-att en
bidrag skall föregås arbetsplatsintroduktion API.av en

innebärDetta arbetsgivarenlönekostnader föratt utanman
inskolningfår på arbetsplatsen bedömningoch denen en av

funktionshindrades nedsättning iarbetsförmågan förhål-av
till Arbetsgivarenlande arbetet. bör förberedas på löne-att

bidragets storlek kommer utifrånbestämmas arbetsför-att

nedsättning imågans samråd mellan Af/Ami, enskilde,den

arbetsgivaren och fackliga organisationen.den Under prak-
tiktiden tjänsteman Amibör från ha kontakt med arbets-en

vid arbetsbedömningen.platsen och där medverka

Utredningen finner det också angeläget denatt genom-
snittliga bidragsnivån för anställningar lönebidragmed

sjunker. Utredningen föreslår därför länsarbetsnämndernaatt
i uppgift följa utvecklingen genomsnittligadenattges av

bidragsnivån varje arbetsgivarkategori.både totalt och för

Uppföljningen månadsvisbör och infor-användasgöras som
mation tjänstemänför de förhandlar bidragsnivåer.som om
Ett syfte nivånöka medvetenheten den aktuella ochär att om

därigenom förhindra arbetsgivare erhåller alltföratt att en
bidragsnivå i till arbetshandikappadeshög förhållande den

skälig bidragsnivåarbetsförmåga. En bör uppfattas som en
nivå arbetsnedsättningen.motsvararsom

Med bl.a. till lönebidraget instru-hänsyn att ettavses vara
för rehabilitering målet skall löne-ment samt att attvara

bidraget sikt handlingsplanenpå kan reduceras/upphöra, är

viktigt inslag för mål. Handlingsplanen måstenå dettaett att
innehålla tydliga mål och de åtgärder för nåbehövs attsom

Af/Amimålen. har uppföljandesällan kontakter med de

arbetshandikappade sedan anställningen dåklar ochär ser
sin uppgiftofta omförhandla lönebidraget. Utred-attsom

ningen därförföreslår utvecklad kompetens för atten mer
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kvalitet i administrationenhögkunna upprätthålla löne-en av
utredningens uppfattning effektivbidraget. Enligt kräver en

finns Ami.handläggning motsvarande kompetens hossom
särskild funktionUtredningen dessutomföreslår att en som

inrättas varjelönebidragssamordnare/förhandlare i län. En
särskilda kunskaperfunktion för kunnahar mötaattsom

förhandlingssituation. funktioni Denna skallföretagen en
handläggningen lönebidraget och kontak-också samordna av

Utredningen visar också på hur kost-med företagen.terna
finansieras.kannaderna för detta

utifråndirektiven utredaren skall bedöm-Enligt skall en
omfattning sådan åtgärd kan få analyseraning vilken enav

bristfälligamed kun-integrerakostnaderna för att personer
lönebidrag.i med Efterskaper i svenska språket systemet en

utredningen tillstöd dessabedömninganalys och attanser
Anställninginom åtgärden medbör rymmaspersoner

utredningens ställningstagandelönebidrag. Motivet för är
funktions-förbehållen medåtgärden böratt personervara

arbetshandikapp. Utredningentillnedsättningar ledersom
möjlighet finns fördenskäl att somanser av samma

fyllt 60långtidsarbetslösaarbetshandikappade, personer som
lönebidraganställning med skall upphöra.år erhållaatt

prioriterarslutligen AMS utveck-föreslårUtredningen att
Af/Amiuppföljningssystem för skall fålingen sitt attav nya

budgetut-information bl.a. det aktuellaheltäckande om
lönebidrag.anställningar medförrymmet
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Uppdraget

Bakgrund1.1

Arbetsmarknaden i slutet 1980-talet karakteriseradesav av
mycket låg arbetslöshet och brist på arbetskraft på mångaen
områden. Politiken fokuserades därför i betydande utsträck-

ning på öka arbetskraftsutbudet minska sjuk-ochatt att
frånvaro förtidspensioneringar.och Lagstiftning med skärpta
arbetsmiljökrav och för arbetsgivarnaett attom ansvar
rehabilitera sjukskrivna infördesanställda i början 1990-av

tilltalet. Den syftade skapa bättre förhållanden för deatt
minskaanställda och utslagningen från arbetslivet, men

tillockså öka arbetskraftsutbudet och få bättre funge-att ett
rande arbetsliv.

Situationen vidförändrades 1990-talets början i många
kraftigaavseenden det i efterfrågan på arbets-rasetgenom

kraft och därmed alltmer ökande arbetslöshet. Arbets-en
sökande arbetshandikapp ñckmed betydligt svårare göraatt
sig igällande konkurrensen de lediga platserna. Arbets-om
marknadspolitiken inriktades på hålla den öppnaatt nere
arbetslösheten och motverka uppkomsten arbetslöshet.av

Arbetslinjen i svensk arbetsmarknadspolitik alltidhar
inneburit aktiva insatser långtså möjligt skall använ-att som

idas stället för passiva kontantstöd. varitDetta har och är-
betydelsefullt inte minst för arbetslösa skall kunnaatt-

vidmakthålla sittoch utveckla kunnande sinoch yrkeskom-
så de kan arbete efterfrågan pånärpetens, att ta ett

arbetskraft åter ökar. I praktiken innebar detta subven-en
tionering olika former praktik aktiviteter ioch andraav av
samband med nyrekrytering hos företagen.
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fick arbetearbetshandikappadeDet totala antalet persom
till 1994/95. Subven-varje budgetår från 1992/93år ökade

aktiviteter arbetslösa arbets-olika förtioneringen utanav
dock detvälutbildade, medfördeochhandikapp, ofta attunga

lönebidrags-arbetsgivarna lågafåblev svårt att accepteraatt
Arbetsmarknadsstyrelsensarbetshandikappade.nivåer för

påefterfrågansnabbtintecknades närAMS resurser
finnamöjlighetenytterligaredärmedarbetskraft och att

börjadeåterarbetshandikappade sökandeanställningar för

öka.
finns intebudgetrestriktioner gällerMed de utrymmesom

arbetshandi-försärskilda åtgärderanslagetexpanderaatt
därförtill Samhall AB. Det ärrespektive anslagetkappade

ideanvänds så ärangeläget attattytterst somresurserna
ifråga.stöd kommerbehovstörst av

direktiven1.2 Kort om

förbehållnaarbetsmarknadspolitiska åtgärder ärDe som
tillförsäkra demtillsyftarsökandearbetshandikappade att

arbetslivet ickeideltamöjlighetochrätt att somsamma
medskall deDessutomhar.arbetshandikappade personerge

åtgärderandradel alla demöjlighetfunktionshinder taatt av
arbetslösa.finns försom

bidraglönebidrag ochviktigaste åtgärderna,deNågra av
ochfördelningspolitiskt syftetill AB harSamhall ytterst ett

åtgärdernahandikappolitik. Sedansvenskviktiga delarär av
arbets-förändringarinträffatdetinförts harhar stora

bidrags-medelstilldelning,vilket påverkat bl.a.marknaden,
harmöjligheternavolymutveckling. Blandnivåer och annat

på arbets-arbetshandikappade kommaför utattgravt
funnit skälRegeringen därförharminskat.marknaden att

särskilda arbets-statsmakternasintentionerna medutreda hur
statsmak-ocharbetshandikappademarknadspolitiska stöd för

harsig till de resultatförhållerresultatpåkravternas som
redovisats.
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Enligt direktiven 1996:56, skall utredningen vad avser
lönebidragen

analysera de resultat uppnåtts flexibladet0 attsom genom
lönebidraget infördes i förhållande till statsmakternas
intentioner införandet,med

åtgärden lönebidrag effektivtpröva är arbetsmark-ett0 om
nadspolitiskt medel för arbetshandikappade utifrån dagens
arbetsmarknadssituation och arbetshandikappades behov,
och föreslå regelförbåttringar,
undersöka statsmakternas mål och resultatkrav samt0 om
uppföljningssystemet tillräckliga förutsättningar förger
kontroll kostnadsutvecklingen och föreslå alternativaöver

lösningar,
utifrån bedömning vilken omfattning sådan0 en av en
åtgärd kan få analysera kostnaderna integreraför att

bristfälligamed kunskaper i isvenska språketpersoner
lönebidrag,medsystemet

När gäller förhindra uppsägningar arbetshandi-det att0 av
inom allmännyttiga organisationerkappade skall utred-

ningen redovisa hur det regelverk skall förändras rörsom
sådana anställda.

När det gäller åtgärden inomarbete Samhall-översynen av
utredningenkoncernen skall

Samhall AB:s ekonomiska möjlig-resultat ochpröva0
heterna till ytterligare ekonomiska resultatförbättringar,

målen för Samhalls verksamhet och statsmak-pröva0 om
innebärresultatkrav de kriteriernaadekvataternas mest

för bedöma utvecklingresultaten eller den och deatt om
strukturförändringar skett på arbetsmarknaden kansom
motivera förändringar,
studera måluppfyllelse och resultat, bl.a. i fråga den0 om
rehabiliterande verksamheten, och

Samhallsanalysera verksamhet och målgrupperna för den0
diskutera verksamhetsformerna och målgrupper-samt om

behöver förändras.na
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sin i bilaga till betänkandet.Direktiven i helhet återges

genomförandeUtredningsarbetets1.3

föredirektiven utredningens arbete avslutatEnligt skall vara
i maj 1996 arbets-Riksdagenår 1996.utgången antogav

syftade1995/96:AU15betänkandemarknadsutskottets som
arbetshandikappade inomuppsägningarförhindratill att av

Regeringen under årorganisationer. skulleallmännyttiga
långsiktigriksdagen förslagtill med1996 återkomma om en

den 15Utredningen skulle därförlösning i frågan. senast

regelverket behövderedovisa och huraugusti 1996 om
lönebidrag för arbets-det berördei avseendenförändras de

organisationer.allmännyttigavidhandikappade anställda
14utredaren denöverlämnadeanledning häravMed

alhnännytigainomlönebidragaugusti arbetsrapport omen
Winberg. Arbets-till statsrådet Margaretaorganisationer
till betänkandet.bilagasin ii helhetåtergesrapporten en

inte skulledetutredningsarbetetsigvisade underDet att
årutgångenföreuppdragetmöjligt avsluta helabli att av

utredningendelbedömde denUtredaren1996. att somav
i tid medan åtgär-hinna avslutasinte skulleSamhallberör

offentligt skyddatlönebidrag ochanställning medderna
årets slut.redovisas föreskulle kunnaOSA däremotarbete

199617 oktoberdärför denRegeringen beslutade att
verksamhetSamhallsiden delutredningens arbete avsersom

april 1997.den 1avslutatskall senastvara
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Personer med funktionshinder och
arbetsmarknaden

2.1 Personer med funktionshinder

Den svenska arbetsmarknadspolitiken bygger på tillrätten
arbete för alla. En vägledande princip arbetslinjenär som
innebär aktiva åtgärder skall prioriteras föreatt passiva
kontantstöd. I fråga med funktionshinder inne-om personer
bär arbetslinjen rehabiliterande åtgärder och åtgärder föratt

stärka den enskildes konkurrenskraftatt skall prioriteras före

arbetslöshetsersättning och förtidspensionering.
Detta synsätt välstämmer överens med de regler som

i FN:s standardregler för tillförsäkra människorattanges
med funktionsnedsättning delaktighet jämlikhet.och Enligt
reglerna bör medlemsstaterna aktivt stödja människoratt
med funktionshinder integreras i den arbetsmark-öppna
naden. Reglerna exempel på hur sådant stöd kan utfor-anger

och hur handlingsprogram och andra insatserstaternasmas
kan utfonnas. Standardreglerna välstämmer medöverens

inriktningen och målen för den svenska handikappoli-av
tiken. Staten har det för dessa mål för-yttersta ansvaret att
verkligas. statsmakterna ställer därför krav på arbetsmark-

nadsmyndigheterna de skall prioritera sökande medatt

arbetshandikapp och vissauppnå resultat för dessa sökande.

2.1.1 Definitioner begreppav

I FN:s standardregler för funktionshindrade definieras de
grundläggande begreppen i handikappolitiken. Man anger
bl.a. följande definitioner.
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funktions-antalinnefattarfunktionsnedsättningBegreppet ett stort
Människor kani världen.överalltbefolkningsgrupperi olikahinder

intellektuellafysiska ellerpå grundfunktionsnedsättningarha av
sjukdomar,ellerhörselskadorochsjukdomar,skador eller syn- -

tillståndskador,Sådanamentalsjukdomar.tillstånd ellermedicinska
övergåendebestående ellerkansjukdomar natur.eller vara av

möjligheternabegränsningförlust ellerHandikapp attavavser
beskri-Handikappandra.påsamhällslivet sättidelta samma som
omgiv-funktionsnedsättning ochmänniskor medmellanmötetver

miljön ochbrister ipåuppmärksamhetenfastaSyftetningen. är att
information, kom-brister iexempelvissamhällsområden,olikainom

funktionsned-medmänniskorhindrarutbildningmunikation och som
villkor.på likafrån deltasättning att

funktionsnedsättning ochbegreppenAnvändningen av
börstandardregleridefinieras FN:shandikappfesom de ses

1970-talethandikapphistorien. Undermodernai ljuset denav
språkbruk. Begreppentidensreaktion denstarkfanns moten

vilketförvirrandeoch sätt,oklartoftaanvändes ett gav
Språk-åtgärder.strategier ochpolitiskavägledning fördålig

inställningdiagnostiskmedicinsk ochspegladebruket somen
Isamhället.omgivandeibristerna dettillinte hänsyntog

arbetslivetidiskrimineringFörbudpromemorian mot av
förtydligas1996:56funktionshinder Dsmedpersoner

följandepåbegreppen sätt;

begränsningeller funktionshinder denärfunktionsnedsättningEn ett
skada ellerföljdenindividens funktionsförmåga är enavsomav

ifunktionshindretnegativa följdernaHandikapp desjukdom. är av
omgivning.hennesellerindividen och hansmellanförhållandet

medenskildegenskap hosintesåledesHandikapp är enpersonenen
mellanförhållandeti ställetHandikapp ärsjukdom.skada eller

definitionEnligt dennaomgivning.funktionshindret och personens
funktions-följdmänniska tillhandikapp när ettuppstår avett en

inom deeller gränseraktivitet på det sättutförahinder inte kan en
isig ingetsåledesFunktionshindretnormalt. ärkan anses somsom

densituationeller denmiljöbli dendetkanhandikapp, smommen
försvåras. Medtillvaronsådanbefinner sig i ärfunktionshindrade att

först iuppstårrelativt ochnågothandikappdefinitiondenna är sam-
medmiljön. Enomgivandedenindivid ochmellanspelet personen
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funktionshinder kan således handikappande situationeruppleva i en
viss miljö i viss situationeller det iandra.görautan atten

arbetsmarknadspolitikenInom används begreppet "arbets-

handikappad". förordningen 1991:333 lönebidragI om
betecknar begreppet "...arbetssökande på grundsom av
fysiska, psykiska, förståndsmässiga socialmedicinskaeller

handikapp nedsatt arbetsförmågahar och därför harsom
förväntas få svårighetereller kan få eller behållaatt en

anställning reguljärapå arbetsmarknaden".den I promemo-
rian diskriminering i arbetslivetFörbud mot personerav

funktionshinder beskrivs följandemed begreppet på sätt;

arbetshandikappad används för denBegreppet avgränsaatt grupp
i fråga för olika arbetsmark-kan komma slagpersoner som av

förnadspolitiska stödåtgärder, exempelvis bidrag till kostnader
anordnadearbetshjälpmedel eller arbetsbiträde, tillgång till särskilt

utbildning eller praktik.arbeten eller
effekterna funk-arbetshandikapp handlarBegreppet ettavom

utförationshinder på enskildes möjligheter visst arbete.den att
funk-Också således relativt innebärdetta begrepp,är ett att ettsom
ocksåtionshinder inte innebära arbetshandikapp. Det kanbehöver ett

funktionsnedsättning medförainnebära förhållandevis liten kanatt en
utföra exempelvis i fall arbetetsvårigheter arbete, deatt ettstora

fysiska psykiska prestationsfönnågan.krav på den ellerställer stora

funktionshinder/Antal med2.1.2 personer
arbetshandikapp

möjligt funk-inte hur många medDet är att ange personer
Sverige. vägledningtionshinder finns i Som kan konsta-det

tillhandikapprörelseni uppgårantalet medlemmarattteras
000uppbär 400450 000 Dessutom överänmer personer.

förtidspension, sjukbidrag handikappersätt-ellerpersoner
ning från Socialförsäkringssystemet.huvudförmånsom

vid arbetsfömedlingarna arbetsmark-Antalet sökande och

betydligtnadsinstituten Ami arbetshandikappmed ärett
82 i 1996.färre, eller 200 oktober För att enpersoner
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sökande arbetshandikappadskall krävs hanattanses som
eller arbetssökande, har funktionshinder i relationhon är ett
till arbetsuppgift gjorts registreringoch detatten en om
arbetshandikapp hos Arbetsmarknadsverket AMV. 1989 års

Handikapputrednjng i sittframhöll dock slutbetänkande

SOU 1992:52 det absoluta flertalet i utredningensatt
intepersonkrets arbetssöknade.är

Utredningen enligt direktivenskall de sysselsätt-överse
ningsskapande för arbetshandikappade.åtgärderna Utred-

ningens kartläggning funktionshindermed ärav personer
till registreradedärför begränsad dem sökandeärsom som

arbetsförmedlingen Ami.arbetshandikapp hos ochmed

Registrering arbetshandikapp2.1.3 av

arbetsförmedlingarna Amipå ochDet personalär som
arbetshandikapp.bedömer sökande kan ha etten ansesom

följ handledning tillAMS andeArbetsmarknadsstyrelsen ger
personall;verkets v

funktionsnedsättningsig sökande på grundOm det visar denatt av
rehabiliteringsinsatser ellersärskilda väglednings- ochi behovär av

åtgärder,de arbetsmarknadspolitiskainte få arbetekan utan att som
arbetshandi-arbetshandikapp, vidtas skaförbehållna sökande medär

kapp anges.
funktionsnedsättning, inte påverkarfall sökande harI de en somen

i förhållande tilloch inte heller i övrigt betydelsearbetsutbudet är av
förväntas bli föreligger ingetarbetsuppgifter eller aktuella,de ärsom

arbetshandikapp.
införstådd med skrivas in arbets-Den sökande ska att somvara

handi-själv inte sig ha någothandikappad. Om den sökande anser
någon åtgärd förbehål-heller intresseradkapp och inte ärär av som

arbetshandikapp intelen arbetshandikappade ska anges.

arbetshandikappadOm registrerar sökandeAMV en som
olikaarbetshandikapp. finns åttaDettypanger man av

Ur "Handledning användare Förmedlingssystemet AF-90.för -
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koder;

Hjärt-, kärl- och/eller lungsjukdom.
Hörselskada/dövhet.

Synskada.
Rörelsehinder.

Övriga somatiskt arbetshandikapprelaterade
Psykiska arbetshandikapp.
Intellektuellt arbetshandikapp.
Socialmedicinskt arbetshandikapp.

2.1.4 Särskilda stödformer för sökande med

arbetshandikapp

Utöver de åtgärder erbjuds arbetslösa sökande i övrigt.,som
finns stödformer förbehållnaär sökande med arbets-som
handikapp. Om det nödvändigtär kan sökande erbjudasen
arbetsvägledning och /eller yrkesinriktad rehabilitering för

inom AMV skall kunna bedöma vilkaatt åtgärderman som
bör erbjudas.

Bidrag kan lämnas till arbetshjälpmedel, det behövsnär
för funktionshindrad skall kunna utföra sinaatt en person
arbetsuppgifter. Arbetshjälpmedel kan tekniska hjälp-vara
medel, exempelvis bandspelare för synskadad elleren en en
telefonförstärkare för med nedsatt hörsel. Det kanen person
också datorer med eller kringutrustning,utanvara t.ex.
syntetiskt tal. Bidraget kan också anpassningaravse av
arbetsplatsen eller utrustning på arbetsplatsen, installa-t.ex.
tion rullstolsramp, ändring reglage på maskinav en av en

m
m.m.

Vidare bidragkan lämnas till arbetsbiträde, under-ett som
lättar för den funktionshindrade normalgöraattpersonen en
arbetsinsats, teckensprâkstolk döv ellert.ex. en en person
läshjälp synskadaden person.

:Med övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp exempelvis allergier,avses
diabetes och sjukdom eller skada i och tarmfunktionerna.mag-
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förbehållnaåtgärdersysselsättningsskapande ärDe som
Anställning med löne-sökandearbetshandikappade är

arbetsgivare OSA,offentligahosarbetebidrag Skyddat
,

näringshjålp tillSamhallkoncerneninomArbete startsamt
,

åtgärderdessaAvföretagare.verksamhet egensomav
lönebidrag flestanställning medomfattar personer.

underutvecklingArbetsmarknadens2.2

1990-talet

reguljära arbets-denpåarbetefäMöjligheterna ettatt
påtillgångenochefterfråganfrämstmarknaden bestäms av

arbetshandi-föri huvudsakgäller ävenarbetskraft. Det
olikaockså desökande hardessaförsökande. Menkappade

detbetydelse. Istödformernaarbetsmarknadspolitiska storen
utvecklingen påbeskrivning överförstföljande enges

beskriv-1990-talet3, därefterunderarbetsmarknaden enges
undersökandearbetshandikappadesituationen förning av

period.samma
kommittéer ochstatligatill1994:124direktivEnligt

jämställdhetspolitiska konse-redovisautredaresärskilda att
villkor analyserasskildakvinnors och mänsskallkvenser

detta skill-könsspeciñkaintekapitel berörsredovisas. Ioch
Utredningenfunktionshinder.medgällervadnader personer

iskillnaderredovisa dessavalt egetetti ställethar att
funktions-medKvinnor ochkapitel 6 mänkapitel. Se

hinder.

tillhänvisasutvecklingarbetsmarknadens:För utförlig redovisning aven
arbetsmarknadspolitik"AktivbetänkandekommitténsArbetsmarknadspolitiska

1996:34.SOU
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2.2.1 Efterfrågan på arbetskraft

Tabell 2.1 visar efterfrågan på arbetskraft har sjunkitatt

kraftigt under 1990-talet. AMV registrerade totalt 650 000
19904.nyanmälda platser år Därefter sjönk efterfrågan varje

år år 1993. Antalet nyanmälda platsert.o.m. ökade igen
under år 1994, denna ökning efterfråge-trotsmen var
volymen endast hälften så år 1990. Under 1996stor som
sjönk åter antalet nyanmälda platser. Antalet undervar
perioden januari till oktober 1996 tjugo lägre änprocent
under motsvarande period 1995.

Tabell 2.1 Antal nyanmälda platser med 10än dagars varaktig-mer
het under perioden 1990-1995..

Antal platser

1990 650 000

1991 386 000

1992 285 000

1993 262 000

1994 341 000

1995 339 000

Källa: AMS.

2.2.2 Tillgången på arbetskraft

Utbudet arbetskraft redovisas Statistiska central-av genom
byråns SCB arbetskraftsundersökningar AKU. Utgångs-
punkt för dessa undersökningar samtliga i Sverigeär folk-
bokförda mellan 16 och 64 år. Dennapersoner grupp
benämns Befolkningen. Gruppen delas därefter in i två

undergrupper benämns I arbetskraften respektive Ejsom

AMS statistik nyanmälda platser medöver 10 dagars varaktighet.änmer
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i arbetskraften delasingårarbetskraften. Dei personer som
och "Arbets-"sysselsatta"isin in undergruppernai tur

lösa.

kraftigtminskatplatserantalet nyanmäldaSamtidigt som
siffrorvisarsjunkit. dearbetskraften Detideltagandethar

igenomsnittliga antaletredovisat. DetSCB personersom
1990 och000 mellan åren250sjönk medarbetskraften ca

medi befolkningenantaletSamtidigt ökade1995. personer
sjönk dår-befolkningenandelArbetskraftens000.126 avca

2.2.tabellSetill 7885med från procent.procent

år16-64befolkningen mellani samtAntalTabell 2.2 personer
Årsgenomsnitt.1990-1995.periodenunderarbetskraftenidärav

Antal personer

Arbetskraften IBefolkningen procent

%850004 5600005 3971990

%84530 0004425 00051991

%820004 442447 00051992

%790004 320461 0051993

%78268 0004496 00051994

%78000319000 452351995

AKU.SCBKälla:

likavarit högarbetslösheten1930-talet harsedanInte som
arbets-redovisas den Öppna2.3tabell1990-talet. Iunder att

till 7,71990år1,6från procentökadelösheten procent av
innebar deti antaletRäknat1995.arbetskraften âr personer

000.ungefär 250medarbetslösaökning antalet öppetaven
medsysselsattaantaletminskadeperiodUnder samma

här.berörsdessasDet undergrupper,indelningar iytterligarefinns men
"Arbetskraftsundersökningenmeddelanden,Statistiskafrån SCB:sDefinitioner

1996.ijuni



SOU 1997:5 Personer med funktionshinder och arbetsmarknaden 27

500 000.

Tabell 2.3 Antal sysselsatta och arbetslösa arbetslöshetensamt i
Årsgenomsnitt.arbetskraftenprocent under perioden 1990-1995.av

Antal personer Relativ

sysselsatta Arbetslösa arbetslöshet

1990 4 485 000 75 000 %1,6
1991 4 396 000 134 000 3,0 %

1992 4 209 000 233 000 5,2 %

1993 3 964 000 356 000 8,2 %

1994 3 928 00 340 000 8,0 %

1995 3 986 000 333 000 7,7 %

Källa: SCB AKU.

2.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och

arbetshandikappade inom Samhall

Regering och riksdag har under 1990-talet kraftigt utökat
omfattningen de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna förav

minska effekternaatt den för Sverige mycket höga arbets-av
lösheten.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna delas i AMS
månatliga publikation Arbetsmarknadsstatistik mellanupp
konjunkturberoende åtgärder och handikappåtgärder7.

Antalet i konjunkturberoende åtgärder ökade ipersoner

De konjunkturberoende åtgärderna i juli 1996utgörs Anställning medavrekryteringsstöd", Starta eget-bidrag", Beredskapsarbete", "Anställning med
utbildningsvikariat", "Arbetslivsutveckling", "Arbetsplatsintroduktion", s.k.
"Kommunavtal", "Datortek" och "Arbetsmarknadsutbildning". Källa: AMS
Arbetsmarknadsstatistik Juli 1996, Uar 1996:9.
7Handikappåtgärdema ijuliutgörs 1996 Anställning med lönebidrag"av samt"Skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare". Källa: AMS Arbetsmarknads-
statistik Juli 1996, Uar 1996:9.



arbetsmarknaden SOU 1997:5ochfunktionshindermed28 Personer

år000från 52000137genomsnitt med personerpersoner
ökninginnebar1995. Detår000till 1891990 enpersoner

250med procent.ca
tilluppgickhandikappåtgärderiAntalet capersoner

År1994.till1990genomsnitt under åreni00050 personer
00055tilluppgickochantaletökade1995 personer.ca
00050tillminskatåterantalet1996 harUnder personer.ca

Samhallkon-inomanställdaarbetshandikappadeAntal
000till 30uppgått1995till1990årenunderhar cacernen

år.genomsnitti perpersoner
konjunkturberoendeiantalredovisar2.4Tabell personer

arbetshandi-antalhandikappåtgärder samtochåtgärder
1990-talet.underSamhallkoncerneninomanställdakappade

konjunkturberoendeideltagitAntal2.4Tabell sompersoner
arbetshandikappadeantalhandikappåtgärder samtochåtgärder j

1990-1995.periodenunderSamhallkoncernen,inomanställda
Årsmedeltal. ,

R
Antal personer

EArbetshandikappadeHandikapp-Konjunktur-
anställda inomåtgärderåtgärderberoende

iSamhallkoncernen

g5003050 700000521990
29 60000050900831991

29 100100487001541992

28 300300489001831993
50028900518002261994

29 200200555001881995

AMS.Källa:
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Sammanfattning2.2.4

Sammanfattningsvis kan konstatera varitdetattman en
kraftig obalans på arbetsmarknaden under 1990-talet.

Efterfrågan på sjunkitarbetskraft har med hundratusentals
platser är. Arbetslösheten samtidigthar fyrdubblats.per

arbets-Såväl den arbetslöshetenöppna antalet isom personer
marknadspolitiska åtgärder har ökat till historiskt höga
nivåer. iAntalet deltagare konjunkturberoende åtgärder har

iökat från genomsnitt 52 000 i börjanmånadpersoner per
decenniet till i genomsnitt 189 000 månad årav personer per

1995. Antalet i handikappåtgärder har samtidigtpersoner
varit relativt oförändrat och tilluppgått 50 000ca personer

månad.per

2.3 Sökande med arbetshandikapp
under 1990-talet

avsnittI detta beskrivning situationen för sökandeges en av
med arbetshandikapp under 1990-talet. avsnittetI redovisas

faktiskadet antalet arbetshandikappade i olika sökande-
kategorier. möjligtDär det redovisasär de arbets-även

handikappade sökandes andel samtliga isökande kate-av
gorm.

arbetshandikappadeAntalet sökande har kraftigtökat

under l990-talet. Deras antal har dock inte iökat samma
omfattning det totala antalet sökande på arbetsförmed-som
lingarna. iDet medför flera fall antalet arbetshandi-att

kappade isökande ökat sökandekategori, samtidigten som
deras andel samtliga sökande i kategorin minskat.harav

Det faktum andelen sökande med arbetshandikappatt
minskat i flera sökandekategorier skall inte tolkas attsom
situationen för sökande med arbetshandikapp har förbättrats.

utvecklingEn sådan beror på antalet sökande medatt

arbetshandikapp inte likaökar mycket det totala antaletsom
situationensökande på arbetsmarknadennär försämras. Om

-

16-16302
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minskariarbetsmarknaden stället förbättrassituationen på
arbetshandikapp lika mycketmedsökandeinte heller antalet

iandelökar åter derassökande. Därmedantaltotaltsom
sökandekategorierna.

arbetshandikapp imedsökandeBeräkningen andelenav
följaförsökandekategorier i stället användasskallolika att

tilltillgång defårarbetshandikappade sökandeupp om
iarbetsmarknadspolitiska åtgärdernakonjunkturberoende

sökandeantaletandelomfattning derasminst avsomsamma
arbete.utan

arbetshandikappmedsökandeAntalet2.3.1

arbetsförrned-arbetshandikapp pämedsökandeAntalet

Ami har ökatarbetsmarknadsinstitutenlingarna och hos
År till iuppgick deras antal19901990-talet.under genom-

årligen ochdärefterökadeAntaletsnitt 00053 personer.
År minskade1995000till 831994uppgick år personer.

någotantalet
arbetsförmedlingarna harsökande påantalettotalaDet

arbetshandikapp. Detmedsökandeantaletsnabbareökat än
mins-arbetshandikappsökande medinneburit andelenhar att

År Fem årtill 16,1andeluppgick deras1990 procent.kat.
till 8,4andelenuppgick procent.senare

arbetshandikappsökande medredovisas antal2.5I tabell
till 1995.1990sökande frånsamtligaandelsamt av

åtgärdernadeltar iarbetshandikappObservera registreratmed somatt personer
ocharbetsgivare",offentligaarbete hosSkyddatlönebidrag",med"Anställning

dennaingår iinteSamhallkoncernen,anställda inom"Rekryteringsstöd" ärsamt
statistik.



SOU 1997:5 Personer medfunktionshinder och arbetsmarknaden 31

Tabell 2.5 Antal sökande med arbetshandikapp andelsamt av
Årsmedeltal.samtliga sökande 1990-1995.

Sökande med Andel samtligaav
arbetshandikapp

1990 52 800 %16,1

1991 55 900 12,2 %

1992 68 700 9,9 %

1993 80 800 8,9 %

1994 83 300 8,4 %

1995 80 900 %8,4

Källa: AMS.

Sökande2.3.2 med arbetshandikapp arbeteutan

Arbetsmarknadsverket klassificerar samtliga sökande hos
arbetsförmedlingarna i olika sökandekategorier. Sökande-

kategorierna för sökande kan arbete direkt s.k.tasom
"arbetslösa, sökande i behovär vägledning,som av
sökande på beslutad åtgärdväntar och andra sökandesom en

kan arbete direkt benämnsta gemensamtsom som
arbete.Arbetssökande utan

Antal sökande med arbetshandikapp arbete ökadeutan
från i genomsnitt 18 000 år till1990 i genomsnittpersoner
47 000 år 1995. Under 1996 har ökningen fortsatt.personer

januariFrån till oktober i genomsnitt 49 800 sökandevar
med arbetshandikapp arbete. Den försämrade situatio-utan

på arbetsmarknaden har påverkat situationenäven förnen
arbetshandikappade sökande.

Antal arbetshandikappade arbetslösa, dvs. arbete ochutan
kan direkt,arbete har också ökat under 1990-talet.tasom

Deras antal ökade ifrån genomsnitt 3 500 år 1990personer

Sökandekategorierna 11-15.
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januari tillperiodenUnder1995.årtill 70013 personer
arbetshandi-blandarbetslöshetenminskade1996oktober

200genomsnitt 13till isökandekappade personer.
arbetshandi-långtidsarbetslösheten blandökatharAven

År 900 sökandegenomsnitt 3i1995sökande.kappade var
långtidsarbetslösa.registreradearbetshandikappmed som

periodenUnder1990.år600till endastuppgickantalDeras
arbetshandi-genomsnitt 4003i1996till oktoberjanuari var

långtidsarbetslösa.sökandekappade
arbetearbetshandikapp samtmedsökande utanAntalet
arbetshandi-ocharbetslösaarbetshandikappadeantaldärav

kraftigtlikainte ökatdockharlångtidsarbetslösakappade
sökandekategorier. Deti dessasökandeantalettotalasom

mins-arbetshandikapp harmedsökandeandeleninnebär att
År andelenuppgick1990sökandekategori.respektiveikat

till 15arbete procentarbetshandikappmed avsökande utan
År andeluppgick deras1995arbete.sökandesamtliga utan

arbetslösaarbetshandikappadeAndeltill 9,5 procent.
Är1990.årarbetslösasamtligatill 5,0uppgick procent av

Även lång-bland3,8tillandel procent.uppgick deras1995
arbetshandikappmedsökandeandelenhartidsarbetslösa

1990 ochårtill 7,8uppgick procentandelsjun-kit. Deras
långtidsarbetslösheten1996 harUnder1995.år4,1 procent

arbetshandikapp.medsökandeblandminskat
periodenunderutvecklingenillustrerar2.6Tabell

1990-1995.

månader.arbetslös i änvaritden öppetLångtidsarbetslös sexmerär som
varitde öppetlångtidsarbetslösaklassificerasår omunder 25Ungdomar som

månader.fyraarbetslösa i änmer
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Tabell 2.6 Antal sökande med arbetshandikapp arbete, däravutan
arbetslösa långtidsarbetslösaoch deras andelsamt totala antaletav

Årsmedeltal.sökande inom sökandekategori.samma

Sökande med arbetshandikapp andel samtliga sökandesamt av

Utan arbete Arbetslösa Lângtidsarbetslösa

1990 18 100 %15,5 3 500 %5,0 600 7,8 %

1991 23 700 12,0 % 5 600 %4,0 200l %6,2

1992 34 100 10,0 % 9 600 3,8 % 2 500 %4,7

1993 44 700 9,2 % 14 600 %3,8 4 300 4,3 %

1994 46 000 %9,4 13 500 3,7 % 4 100 %4,2

1995 47 000 9,5 % 13 700 %3,8 3 900 4,1 %

Källa: AMS.

2.3.3 Långtidsinskrivna sökande med

arbetshandikapp

Långtidsinskrivna sökandeär varit inskrivna i änsom mer
två år hos arbetsförmedlingen och avbrott varitutansom

arbete eller deltagit i konjunkturberoendeutan arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder perioden.under Den långtids-ärsom
inskriven har intealltså varit sökande med fast arbete, tillfäl-

ligt deltidsarbetslös,arbete, verksam i OSA eller anställd
med lönebidrag.

Andelen lângtidsinslcrivna högreär bland sökande med
arbetshandikapp bland samtligaän sökande. AMS har
genomfört beräkningar genomsnittligt lângtidsin-antalav
skrivna på arbetsförmedlingarna från juli till1995 juni 1996.

Beräkningarna visar i genomsnitt 36,0 detatt procent av
totala antalet inskrivna med arbetshandikapp långtids-var
inskrivna. Bland samtliga sökande andelen 19,9var pro-
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cent. 2.7.Se tabell

långtids-långtidsinskrivnaGenomsnittligt antal samt2.7Tabell
juni 1996.tilljuli 1995arbetshandikappinskriva med

Långtidsinskrivna

AndelAntal

%19,9139 400Totalt

%36,090026arbetshandikappSökande med

AMS.Källa:

arbetsmarknadspolitiskaArbetshandikappade i2.3.4

åtgärder

Åtgärden haft den störstalönebidrag harAnställning med
för arbets-åtgärdernasysselsättningsskapandedevolymen av

Årenvarierat.i haråtgärdenAntalhandikappade. personer
tilllönebidragmedanställdauppgick antalet1991och1990

antalminskade derasDärefter000genomsnitt 45i personer.
antaletåterdock1994 ökadeårUnderåren.följande tvåde

antaluppgick deraspåföljande årlönebidragsanställda och
2.8.tabell000. Segenomsnitt 50till i

hosarbeteSkyddati åtgärdenarbetshandikappadeAntal
helaundervarit konstantarbetsgivare har nästanoffentliga

deltagitår500genomsnitt 5harI1990-talet. perpersonerca
i åtgärden.

Samhallkoncer-inomanställdaarbetshandikappadeAntal
1993år28 300lägstmellanfluktuerathar personersomnen

uppgick1995Ar1990.år50030högstoch personersom
2.8.tabellSe200till 29antalderas personer.

dettadefinieras iarbetshandikapp,"Totalt med ellerantal inskrivna, utan
slutvid månadensarbetsförmedlingarnapåsamtliga inskrivnasammanhang som

deltidsarbetslösa,arbete,tillfälligtarbete,med fastsökandede ärutom som
lönebidrag.anställda medelleri OSAverksamma
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Tabell 2.8 Antal i handikappåtgärderna arbets-samtpersoner
handikappade anställda inom Samhallkoncernen, 1990-1995. Ars-
medeltal.

Antal personer

Lönebidrag OSA Samhall

1990 45 000 5 700 30 500

1991 44 500 4005 29 600
i 1992 42 600 5 500 29 100

i 1993 42 600 5 700 28 300
1 1994 46 400 5 400 28 500

1995 49 600 6005 29 200

Källa: AMS.

Antal sökande med arbetshandikapp varit inskrivna vidsom
Ami har ökat sedan år 1992. I genomsnitt månadper var
5 700 sökande med arbetshandikapp inskrivna vid Ami år
1995. Under perioden januari till oktober 1996 har dock
deras antal minskat till 4 700. Minskningen har flera
orsaker. Amizs har alltmer tagits i anspråk förresurser
konsultativa insatser arbetsförmedlingarna och för-gentemot
säkringskassorna. Det dessutom Amiär i mångasom numera
län har tagit helaöver resultatansvaret för arbetshandi-

kappade sökande. Allt fler sökande får del Amizssom av
tjänster uppbär sålunda ersättning utbildningsbidragänannan
såsom arbetslöshetsersättning eller ersättning från försäk-

ringskassa.
Andelen sökande med arbetshandikapp har utgjort mellan

50 och 75 det totala antalet inskrivna vid Ami.procent av
ÅrSedan år 1992 har deras andel ökat. 1995 uppgick ande-

len sökande med arbetshandikapp till 75 Dennaprocent.ca
andel ökade ytterligare några procentenheter under perioden
januari till oktober 1996. Det har varit uttalad strävanen
från AMS sida andelen arbetshandikappade vid Ami skallatt
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öka.
statsmak-frånkravhaftAMVharårenDe senaste som

konjunktur-iandelarbetshandikappades personeravattterna
överstigaskallåtgärderarbetsmarknadspolitiskaberoende

Åren 1995och1994arbete.andelderas utanpersonerav
underuppnåttsdockharMåletmål.inte dettauppnåddes

2.9.tabell1996. Seseptemberjanuari tillperioden

blandrepresentationsökandesArbetshandikappade2.9Tabell
1994-1996.åtgärderkonjunkturberoendeiocharbetesökande utan

sökandesamtligaandelsökandesArbetshandikappade av

konjunkturberoendearbete IUtan
åtgärder

%8,8%10,41994

9;BÃ%%10,51995

%11,8%10,6jan-sept1996

AMS.Källa:

Arbets-åtgärdeniarbetshandikappmedsökandeAntalet
1990-talet.under"13 årenförstadeökademarknadsutbildning

periodenUnder2.10.tabellSeminskat.antaletharDärefter
medsökande4006deltog1996oktobertilljanuari

åtgärden.iarbetshandikapp
minskathararbetshandikappÄven medsökandeandelen

periodenUnderarbetsmarknadsutbildning.ideltagarnabland
detandel eftersomderasdockökade1996till oktoberjanuari

deltagareantaletminskade ändeltagareantalettotala mer

arbetshandikapp.med

samtligaandelsökandesarbetshandikappadeUppgifterna avtabell 2.9i om
grundpåtabell 2.6 attiuppgifterna personerfrån avskiljer sigsökande

tabell 2.9.iinkluderatsAmividinskrivna
allmänteoretiskutbildning,yrkesinriktad3Arbetsmarknadsutbildning avser

förberedelse förnödvändigutbildning ärorienterandeellerutbildning ensom
yrkesutbildning.
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Minskningen arbetshandikappadeantalet i arbetsmark-av
nadsutbildning tillberor del försämrade bidragsvill-stor

infördeskor. Exempelvis år 1992 i utbildnings-lånedelen
bidraget vid reguljär utbildning. Detta avskaffades 1995.år

Dessutom har och traktamentsreglerna försämrats. Denrese-
minskade arbetshandikappade iandelen åtgärden beror även

kraftigt.på det totala antalet deltagare ökat Tabell 2.10att
redovisar både antal sökande med arbetshandikapp i arbets-

marknadsutbildning deras andeloch totala antalet deltaga-av
i åtgärden.re

arbetshandikapp iAntal sökande med ökade åtgärdenäven
ÅrBeredskapsarbete början 1990-talet. 1993under av

sjönk till i genomsnittdock 2 000volymen Dennapersoner.
därefter stabilt. 1996volym har legat ganska Under

januari-oktober arbetshandikapphar antalet sökande med
minskat till l 300 personer.

arbetshandikapp i beredskapsarbeteAndelen sökande med

Minskningen1990-talet. skedde framförhar halverats under
Ärtill uppgickallt från år 1990 år 1993. 1995 andelen

till Minskningenarbetshandikapp 13sökande med procent.
arbetshandikappade i åtgärden 1990-taletandelen underav

huvudsakligen iberor på det totala antalet deltagare åtgär-att

perioden januari till 1996den fördubblats. Under oktober

arbetshandikappade iökade dock andelen åtgärden med två

procentenheter.
Åtgärden ALU5"Arbetslivsutveckling infördes år

arbetshandikapp uppgick tillmed då1993. Antalet sökande

i genomsnitt har därefter ökat med 0003 400. Antalet 1ca
År utgjorde arbetshandikappde sökande med1993personer.

Beredskapsarbete fåsysselsättning åt arbetslösa inte kanär avsett att somge
ordinarie arbete eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.ett

Arbetslivsutveckling arbeteALU får anvisas arbetslös sökerperson som
arbetsförmedlingen, arbetslös och inte kunnat beredas arbete,ärgenom

eller någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. syftar dels tillutbildning ALUannan
kontakter medde arbetssökande skall kunna bibehålla sin kompetens och sinatt

arbetslivet och dels till få skydd utförsäkring.att mot
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Även sökande medsamtliga andelen10 deltagare.procent av
arbetshandikapp i åtgärden har ökat.

med arbets-redovisas antalet sökandebl.a.I tabell 2.10

arbetsmarknadspolitiska åtgär-Ami ihandikapp och dehos
beskrivitsder ovan.som

iAmi ocharbetshandikapp hossökande medTabell 2.10 Antal
Beredskapsarbete ochArbetsmarknadsutbildning",åtgärderna

respektivesamtliga iandel"Arbetslivsutveckling" derassamt av
Årsmedeltal.åtgärd.

samtligaandelarbetshandikappAntal med samt av

ALUBeredskapsarbeteArbetsmarknadsutbAmi

% 0 0,029,1% 2 40025,1% 9 50060,31990 4 100

%% 0 0,023,8% 2 60018,5% 10 90052,83 5001991

%% 0 0,017,9% 80014,8 2% 12 800800 49,51992 3

%% 3 400 9,614,3% 00016,3 2% 8 70063,24 7001993

%110,0% 5004% 2 100 12,713,5% 8 00072,55 2001994
%% 700 11,412,9 4% 9001% 400 13,573,6 75 7001995
1

i
AMS.Källa:

ungdomsåtgärder harisökandearbetshandikappadeAntalet
År tilluppgick antalderas19901990-talet.varierat under ca

samtligafjärdedelutgjordedeoch700 avenpersoner
totala volymenutökades deni Därefteråtgärden.deltagare

arbetshandi-medkraftigt. sökandeAndelenåtgärdernaav
samtidigt1993årminskade till 5kapp anta-procent somca

År andelen densam-1995till 3 000let ökade varpersoner.
minskade till 300.1antalettrots att personerma

volymutveck-ungdomsåtgärdernasredovisas2.11I tabell
i åtgärdernasökandearbetshandikappadeling antaloch

periodenAvser aktuella underungdomsåtgärder varitsamtliga som
"Akademiker-inskolningsplatser","Särskildaåtgärder1990-1996. Dessa är

"Kommunavtal".s.k."Datortek","Ungdomsintroduktion",praktik", samt
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"Utbildningsvikariat Invandrarpraktik och Arbetsplats-,
introduktion API deras andel samtliga sökande isamt av
respektive åtgärd.

Under 1996 januari-oktober minskade antalet deltagare
med arbetshandikapp kraftig i ungdomsåtgärderna. Antalet
uppgick i genomsnitt till 500 utgjordeoch de endastpersoner

2 samtliga isökande åtgärden. Underprocentca av samma
period har antalet arbetshandikappade sökande i API ökat

kraftigt. De uppgick till i genomsnitt 5 800 personer per
månad utgjordeoch femtedel samtliganästan deltagareen av
i åtgärden.

Tabell 2.11 Antal sökande med arbetshandikapp i åtgärderna
"Utbildningsvikariat", "Invandrarpraktik", "Arbetsplatsintroduk-
tion" och i ungdomsåtgärder deras åtgär-andel samtliga isamt av

Årsmedeltal.den.

Antal med arbetshandikapp andel samtligasamt av

Utbildningsvikariat Invandrarpraktik API Ungdomsâtgärder

O 0,0 % 0 %0,0 0 0,0 % 739 25,0 %

54 3,6 % 0 0,0 % 0 %0,0 1 022 10,6 %

287 3,4 % 0 %0,0 0 0,0 % 8101 %5,9

421 %4,3 0 0,0 % 0 0,0 % 3 025 5,3 %

558 4,4 % 11 %2,4 0 0,0 % 2 805 %5,0

332 3,0 % 36 1,9 % l 504 14,0 % 1 316 %5,3

Källa: AMS.



arbetsmarknaden 1997:5och SOUfunktionshindermed40 Personer

iarbetshandikappmedsökande2.3.5 Vem var
1996oktober

ålders-annorlundaarbetshandikapp harmedSökande en
arbetsförmedlingarna.påövriga sökandefördelning än

arbetshandikapp.medsökandeblandhögreMedelåldern är
sigarbetshandikapp befannsökande medEndast 9 procent av

1996.i oktober24 år,åldersgruppen,i den t.o.m.yngsta
arbetsförmedlingarnapåsamtliga sökande motsva-Bland var

22andelrande procent.
med arbets-sökandeblandåldersgruppenvanligasteDen

samtligaBland44 år.35 ochmellanhandikapp gruppenvar
vanligaste.dentill 34 år25åldersgruppensökande var

respektive åldersgruppiredovisar antal2.12Tabell personer
arbetshandi-medsökandeoch däravsökandesamtligaför

kapp
.

l
däravarbetsförmedlingenvid samtArbetssökande2.12Tabell

1996.ålder i oktoberfördelning eftermedarbets-handikappade

AndelAntal avpersoner
med arbets-SökandesökandeSamtligamed arbets-SökandesökandeSamtliga

handikapphandikapp

%9%227007900194-24

%27%318002100026825-34

%28%213002360018735-44
°%% 251620 900600143445-54

%10%950089008155-

%100%10020082793 700Totalt

AMS.Källa:

annorlundaarbetshandikapp har ävenmedArbetssökande en
medsökandeBlandsamtliga sökande.könsfördelning än

1996. Blandi oktober53 mänarbetshandikapp procentvar
vid46 mänendastsökandesamtliga procent sammavar
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respektive kvinnor samtligatidpunkt. blandAntal män

arbetshandikapp redovisassökande medsökande och bland
itabell 2.13.

vid arbetsförmedlingen däravTabell 2.13 Arbetssökande samt
fördelning efter i oktober 1996.arbetshandikappade med kön

Antal Andelpersoner av

Samtliga sökande Sökande med arbets- Samtliga sökande Sökande med arbets-
handikapp handikappg

Män 357 000 %43 700 46 %53

kvinnor 436 700 38 500 %54 %47

Totalt 793 700 82 200 % %100 100

Källa: AMS.

utbildningsnivåArbetshandikappade sökande har lägre änen
kraftigtarbetsförmedlingarna. Deövriga sökande hos är

gymnasie-saknaröverrepresenterade bland de sökande som
fördelningutbildningsnivånsutbildning. tabell 2.14 förSe

samtligaarbetshandikapp och blandmedbland sökande

sökande.
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vid arbetsförmedlingen däravTabell 2.14 Arbetssökande samt
utbildningsnivåarbetshandikappade med fördelning efter i oktober

1996.
AndelAntal avpersoner

medSökandesökandeSamtligaSökande medsökandeSamtliga ar-ar-
betshandikappbetshandikapp

%% 138000500 ll59grundskola

%% 352080028300148Grundskola

%% 475838 400472 000Gymnasium

%% 5141004900113Eftergynm. utb.

%% 10010082 200700793Totalt

Källa: AMS.

Arbetsmarknadsutsiktema för 1997iAMS har rapporten
långtidsinskrivna arbets-illustrerat antalet1996: hurUra 12

utbild-eftersedan 1992 fördelathandikappade utvecklats
medi in sökandeningsnivå. delatMan har rapporten gymna-
visarutbildningstid. deRapportensieutbildning efter att

gymnasieutbildning.tvåårig Iflesta endast genomgått en
fjärdedelartilluppgick deras andeloktober 1996 än tremer

arbetshandikappade sökandelångtidsinskrivnasamtligaav
bildgymnasieutbildning. Se 2.1.med
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Bild Långtidsinskrivna2.1 arbetshandikappade fördelade efter
utbildningsnivå under perioden januari 1992 till oktober 1996.

Källa: AMS.

vanligast förekommande funktionshindret bland arbets-Det

handikappade utgjordes i rörelsehinder.oktober 1996 av
samtliga arbetshandikappDeras andel sökande medav upp-

gick till vanligast44 Det därefter förekommandeprocent.
funktionshindret somatisktövriga handikapp.relateradevar

utgjorde samtligaDe 22 arbets-sökande medprocent av
handikapp. socialmedicinskt arbetshandikappSökande med

utgjorde samtliga arbetshandikappade. I tabell14 procent av
arbetshandikapp2.15 redovisas samtliga mednedan sökande

fördelning handikappkod imed efter oktober 1996.
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Sökande med arbetshandikapp med fördelning efterTabell 2.15
handikappkod i 1996.oktober

Övr.Hjärt, Hörsel Syn Rörelse Psyk. Intell Soc Total
kärl handi handi medsom

Antal 2900 2700 1400 3640017900 6300 350011200 82200

3% 3% 2%Andel 44% 22% 8% 4% 14% 100%

AMS.Källa:

underArbetshandikappade i arbete 19962.3.6

omkring 2,51996 erhöllnio månadernaUnder de första pro-
arbetshandikapp Imed arbete.samtliga sökande ettcent av

erhöll arbeteredovisas 1,42.16tabell ett utanprocentatt

lönebidrag, offent-arbete mederhöll0,5stöd. ettettprocent
Samhall.arbete hosOSA ellerligt skyddat arbete ett

arbetshandikapp ñck något störremedBland sökande en
år arbete dem35 änandel dem änär ett somsom yngreav

arbetshandi-medsökande2,735 år och äldre.är procent av
nio månader-de förstafick arbete underårkapp under 35 ett

siffra 2,3äldre sökande1996. Motsvarande för var pro-na
2.16.Se tabellcent.
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erhållit arbetearbetshandikappsökande med2.16 AndelTabell som
åldersgrupprespektiveålder. inomAndelfördelning eftermed som

deoch arbetetillfälligt arbetestöd,erhållit arbete utan genom
arbetshandikappade. Avseråtgärderna försysselsättningsskapande

1996.januari till septemberperioden

AndelAntal

hosArbeteArbetemedArbeteTillfälligti ArbeteTotaltSökande utan
SamhallOSAinomlönebidragarbetestödarbetesnitt/mån

%% 0,1% 0,1% 0,3% 0,5% 1,72,728 000-34 âr

%% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 1,335- 2,3700år 45

%% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,42,573 700Totalt

AMS.Källa:

erhöll 6,3arbetsförmedlingarnasökande hossamtligaBland
1996. Enmånadernanio förstaunder dearbeteprocent ett

blandstöd änarbeteerhölldessaandel utanstörre ettav
tabell 2.17.arbetshandikapp. Sesökande med

Även deandelficksamtliga sökande störrebland aven
mellan åldersgrupper-Skillnadernaarbete.sökande ettyngre

stöd.erhållnaarbetengäller utanna

lör-mederhållit arbetesamtliga sökandeAndel2.17Tabell somav
erhållitåldersgrupprespektiveinomålder. Andeldelning efter som
januariperiodenAvsertillfälligt arbete.respektivestödarbete utan

1996.till september

AndelAntal

TillfälligtArbeteiTotaltSökande utan
arbetestödarbetesnitt/mån

%% 1,9% 6,77,3368 700-34 år

%1,2%% 4,35,0298 700år35-

%1,6%% 5,76,3500667Totalt

AMS.Källa:



46 Personer medfunktionshinder och arbetsmarknaden SOU 1997:5

Utbildningsnivån påverkar möjligheterna för sökande med

arbetshandikapp erhålla arbete. Bland dessa sökandeatt ett
ökar andelen fått arbete januariunder till septemberettsom
1996 utbildningstidensmed längd. finnsDet dock ingen
skillnad mellan andelen fått mellanarbete sökande medsom
gymnasieutbildning och sökande med eftergymnasial utbild-

ning. Vad gäller arbete stöd så har någotutan t.o.m. en
arbetshandikappadeandel sökande gymnasieut-större med

bildning erhållit arbete eftergymnasialsökande medän ut-

bildning.

Tabell 2.18 Andel arbetshandikapp erhållitsökande med arbetesom
med fördelning efter utbildningsnivå. Andel inom respektive
åldersgrupp erhållit arbete stöd, tillfälligt arbete ochutansom

sysselsättningsskapande åtgärdernaarbete de för arbets-genom
januarihandikappade. Avser perioden till 1996.september

qAntal Andel

ArbeteTsSökande Totalt i Arbete Tillfälligt Arbete medutan Arbete
snitt/mån arbete stöd arbete lönebidrag inom OSA Samhall

Tgrundskola 10 000 1,9 % 1,0 % 0,3 % 0,3 % %0,1 0,1
Grundskola 26 500 2,2 % %1,1 0,3 % 0,3 % %0,2 0,1 %
Gymnasieutb 33 800 2,8 % %1,8 0,6 % 0,3 % %0,1 0,1 %
Eftergymn. 3 400 %2,8 %1,7 0,6 % 0,3 % %0,1 0,0 %
utb.

Totalt 73 700 %2,5 %1,4 0,4 % 0,3 % 0,1 % %0,1

AMS.Källa:

Bland samtliga sökande arbetsförmedlingarna fick en
betydligt andel de utbildnings-sökande med högrestörre av
nivå jämförelsearbete. En mellan tabellerna 2.18 ochett
2.19 visar skillnaden i utbildningsnivå mindreär avgöran-att
de för arbetshandikappade sökande för samtliga sökandeän
för skall fåde arbete.ettom
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samtliga erhållitTabell 2.19 Andel sökande arbete medav som
utbildningsnivå. åldersgruppfördelning efter Andel inom respektive

erhållit stöd respektive tillfälligtarbete arbete. Avserutansom
perioden januari till september 1996.

Antal Andel

TillfälligtSökande Totalt i Arbete utan
stöd arbetesnitt/män arbete

%% % 0,858 300 3,6 3,1grundskola

%% % 1,0147 700 4,3 3,6Grundskola

% % %400 7,2 6,4 1,9Gymnasieutb 382

% % %000 8,0 7,2 2,0Eftergymn. 79
utb.

% %6,3 % 1,6667 500 5,7Totalt

AMS.Källa:

Sammanfattning2.3.7

situationenavsnitt varit förhar kartläggaSyftet med detta att
materialarbetshandikapp under 1990-talet. Detmedsökande

illustrerat sökande med arbets-redovisats antalethar attsom
Årdecenniet. 1990 fanns detkraftigt underhandikapp Ökat

arbetshandikapp. Sexmedi genomsnitt 50 000 sökandeca
till 85 000.uppgick deras antalår casenare

arbetshandikapp framför alltmed detBland de sökande är

Ökningen 1990sedan årde sökande arbete ökat.utan som
innebärtill 30 000 Detuppgår ävennästan attpersoner.

långtidsarbetslösa ökat.antalet arbetslösa och därav

i varieratlönebidrag OSA haranställda med ochAntalet
decenniet.000 Antalet arbets-mellan 48 000 och 55 under

samtidigtinom Samhallkoncernen harhandikappade anställda
arbetshandi-ökningvarit omkring 30 000. antaletDen av

anställning lönebidrag och hoserhållit medkappade som
förhållandevis jämförtvarit begränsad medSamhall har
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ökningen antalet sökande arbete.utanav
AMV har de åren haft uttalad ökasträvansenaste attsom

andelen arbetshandikappade bland de vid Ami.sökande

Denna målsättning har uppnåtts. Antalet sökande med arbets-

handikapp inskrivna vid Ami har varieratdäremot hittills
under 1990-talet. periodenUnder januari till 1996september
minskade ideras antal med genomsnitt 1 000ca personer
jämfört föregående år. Minskningenmed hänger samman

Amizsmed dels tagits ialltmer anspråk för kon-att resurser
sultativa insatser arbetsförmedlingarna försäk-ochgentemot
ringskassoma, Amidels i tagitmånga län haratt numera

hela resultatansvaret för arbetshandikappadeöver arbets-
sökande. Allt fler sökande tjänsterfår del Amizssom av

sålunda ersättning utbildningsbidraguppbär såsomänannan
arbetslöshetsersättning ersättningeller från försäkringskassa.

AMV har haft krav från statsmakternaäven attsom
arbetshandikappades iandel konjunkturberoendeav personer
arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall överstiga deras andel

Åren 1994 1995 intearbete. och uppfylldesutanav personer
perioden januari tilldetta krav. Under september 1996

uppfylldes dock kravet.

Antalet arbetshandikapp i konjunktur-sökande med
beroende sammanlagt varit relativtåtgärder har konstant

variationersedan 1990-talet. har dock skettDet mellan och
inom Exempelvisåtgärderna. har antalet sökande med
arbetshandikapp i arbetsmarknadsutbildning sjunkit under
decenniet. samtidigt tillkommitDet har åtgärder därnya

arbetshandikappsökande deltagit,med har främst åtgärderna
arbetslivsutveckling arbetsplatsintroduktion.och

avsnittI 2.3.5 redogörs för kartläggning köns- ochen av
åldersfördelning utbildningsbakgrund hos de sökandesamt
med arbetshandikapp i Kartläggningenoktober 1996. visar

de sökande arbetshandikappmed äldre de övrigaär ånatt

arbetsförmedlingarna.sökande på Andelen ocksåmän är

bland dessa sökande. Slutligen har sökande medstörre

arbetshandikapp utbildningsnivå övrigalägre sökande.änen



funktionshinder och arbetsmarknadenmed 49PersonerSOU 1997:5

vilken andeli kapitelavsnittet förAvslutningsvis redogörs
erhållitarbetshandikapp arbetesökande medde ettsomav

2,51996. Totalt erhölljanuari till septemberperiodenunder
periodenundergenomsnittliga antalet sökandedetprocent av
erhöllsökandehälften dessaNågotarbete. än ettett avmer

arbete medfemtedel erhöllUngefärstöd.arbete ettutan en
UtbildningsnivåSamhall.hoslönebidrag, inom OSA eller

möjlig-arbetshandikappade sökandespåverkade deålderoch
inte likadockDessa faktorerarbete.fäheter ettatt var

arbetsförmedlingarna.påövriga sökandeföravgörande som

stöd försärskiltUtbetalningar2.4 av

arbetshandikappade

arbetshandikappade harsärskilt stöd förUtbetalningarna av
utbetalninginneburithuvudsakligenunder 1990-talet av

offentligahostill skyddat arbetestatsbidraglönebidrag,
tillbidragarbetshjälpmedel ochtillbidragarbetsgivare,

AB.Samhall

Lönebidrag2.4.1

priser ökati löpandelönebidrag harUtbetalningarna av
1995/96. Fråntill1989/90budgetåretsuccessivt från
med 25utbetalningarna1989/90 1991/92 ökadetill pro-ca

följandedeutbetalningarna någotsjönkDäreftercent.
deUnder1993/94.budgetåretåter ökaförbudgetåren att
18består1995/96,budgetåretmånadernaförstatolv avsom

betydligtlönebidrag minskatutbetalningarnaharmånader, av
miljoner kronor.936till 4

visar detinflationsjusterat indexBeräkningen attettav
varit ganska kon-lönebidragsutbetalningarnavärdetreala av

budgetår.för någraundantagperioden, medunderstant
utbetalningarna1994/951991/92 ochbudgetårenUnder var

T.o.m. Samhall.till Stiftelsenutgick bidragetbudgetåret 1991/92
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10 högre basåret.än Under de tolv första måna-procentca
derna budgetåret 1995/96 sjönk det reala värdet löne-av
bidragsutbetalningarna kraftigt, både jämfört med basåret
och föregående budgetår. Se utvecklingen i tabell 2.21.

23.21Tabell Utbetalda lönebidrag i löpande priser inflations-samt
justerat index budgetåren 1989/90-1995/96.

Utbetalningar lönebidragav

Löpande priser lnflationsjusterat index
KPIenligt

1989/90 4 138 mkr 100,0

1990/91 4 464 mkr 98,1

1991/92 5 251 mkr 109,7

1992/93 4 962 mkr 99,4

1993/94 5 069 mkr 99,5

1994/95 753 110,15 mkr

1995/962 4 936 mkr 92,9

Januari1990 100
Endastjuli juni1995till 1996

Källa: AMS beräkningar.samt egna

Skyddat arbete hos2.4.2 offentliga arbetsgivare
OSA

Utbetalningarna statsbidrag till skyddat arbete hosav
offentliga arbetsgivare OSA har i priserlöpande ökat. Från

budgetåret 1989/90 till budgetåret 1992/93 ökade utbetal-

ningarna med 200 miljoner innebarkronor. Det ökningen
med 50 Därefter har utbetalningarna varierat. Underprocent.
de förstatolv månaderna 1995/96 uppgick utbetalningarna
till 553 miljoner kronor. Det minskning 60 miljo-medär en

kronor sedan budgetåret 1994/95.ner
Ett inflationsjusterat index visar också utbetalningarnaatt
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statsbidrag till perioden.OSA har ökat under Från bud-av
1989/90 till 1992/93 utbetalningarnagetåret ökade med 20

i reala De har därefter varierat. Under deprocent termer.
1995/96 utbetalning-tolv första månaderna budgetåret har

minskat 10 jämförtmed med föregåendeän procentarna mer
budgetår. Se tabell 2.22.

statsbidrag till offentligaTabell 2.22 Utbetalda skyddat arbete hos
arbetsgivare OSA i löpande priser inflationsjusterat indexsamt
budgetår 1989/90 till 1995/96.

Utbetalningar statsbidrag till OSAav

Löpande priser Inflationsjusterat index
KPIenligt

410 100,01989/90 mkr

99,61990/91 449 mkr

530 mkr 111,71991/92

122,81992/93 607 mkr

106,91993/94 540 mkr

119,0616 mkr1994/95

1995/962 105,0553 mkr

Januari 1990 100
Endast 1995 till juni 1996juli

beräkningar.Källa: AMS samt egna

Arbetshjälpmedel2.4.3 m.m.

utbetalningarnauppgick1990/91Frånsett budgetåret av
priser tillarbetshjälpmedel i löpande mellanbidrag till m.m.

fem förstamiljoner under 1990-talets103 och 116 kronor
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budgetår. De två budgetåren har utbetalningarnasenaste
ökat. Se tabell 2.23.

inilationsjusterat index visar utveckling.Ett en annan
visar utbetalningarna i varieratIndexet reala kraf-att termer

tigt. 1989/90 till minskadeFrån budgetåret 1991/92 utbetal-

ningarna utbetalningarnamed 20 Därefter har ökatprocent.
ökning uppgicknågot de två budgetåren. Trots dennasenaste

utbetalningarna de tolv första månaderna budgetåretunder
till utbetalningarna1995/96 endast 90 underprocent av

1989/90. Se tabellenbudgetåret nedan.

löpandebidrag till arbetshjälpmedel iTabell 2.23 Utbetalda m.m.
inñationsjusterat index budgetåren 1989/90-1995/96.priser samt

Utbetalningar bidrag till arbetshjälpmedel m.m.av

lnilationsjusterat indexLöpande priser
KPIenligt

100,01989/90 116 mkr

mkr 133,21990/91 155

79,01991/92 92 mkr

73,61992/93 85 mkr

77,71993/94 90 mkr

106,5mkr1994/95 124

1995/962 90,6105 mkr

Januari 1990 100
Endast 1995 juni 1996juli till

AMS beräkningar.Källa: samt egna

årsredovisningenbudgetåret 1992/93 iAMS har sedan gett
bidraget tilldetaljerad redovisning arbets-vaden mer av

Budgetåret otraditionellaredovisade utbetalningarna för insatser992/93 AM Sl
utbetalningarna bidrag till arbetshjälp-arbetshandikappade delför av avsom en

bortutbetalningar har räknats eftersommedel i årsredovisningen. Dessam.m.
dem för sig.därefter redovisatAMS
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redovisas bl.a.till. tabell 2.24Ihjälpmedel använts attm.m.
arbetsbiträde minskat och denförden andel använts attsom

Ökningennäringshjälp ökat.förandel använts avsom
stödtaket för dettanäringshjälp påberorutbetalningar för att

juli 1994.den 1till 60 000 kronorhöjdes per

fördelatarbetshjälpmedelbidrag till2.24 UtbetaldaTabell m.m.
budgetåren 1992/93-1995/96.användningsområdeefter

arbetshjälpmedeltilltotala bidragetAndel av

ÖvrigtNärings-ArbetsbiträdeArbetshjälp-
hjälpmedel

%% 7,0% 14,4% 42,935,61992/93

%%14,0 7,7%% 39,338,91993/94

%% 5,7% 27,0% 29,038,51994/95

%% 5,0% 26,61995/961 % 30,937,6

Endast juni 19961995 tilljuli

beräkningar.AMSKälla: samt egna

Samhall AB2.4.4

Samhall,StiftelsentidigareAB,till SamhallbidragStatens
budgetårendecenniet. Mellanbörjankraftigt iökade av

medpriseri löpandebidragetökade1992/93och1989/90
minskadebudgetårenföljandeUnder de40nästan procent.

1995/96budgetåretmånadernatolv förstabidraget. De
medjämförttill 20minskningenuppgick nästan procent

budgetår.föregåendeperiodsamma
utveckling.likartadvisarindexinflationsjusteratEtt en

inflationsjusteradedet1992/93 ökadetill1989/90Från

mycketminskatdärefterDet harmed 15indexet procent.
1995/ 96budgetåretmånadernatolv förstaUnder dekraftigt.

91till endasti realabidragetuppgick procenttenner av
90.1989/period budgetåretbidrag underutbetalade samma
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Tabell 2.25 Utbetalda bidrag till Samhall iAB löpande priser samt
inilationsjusterat index budgetåren 1989/90-1995/96.

Utbetalningar bidrag till Samhall ABav

Löpande priser Intlationsjusterat index
KPIenligt

1989/90 3 604 mkr 100,0

1990/91 0234 mkr 101,5

1991/92 4 557 mkr 109,3

1992/93 0015 mkr 115,1

1993/94 4 934 mkr 111,2

1994/95 4 900 mkr 107,7

1995/962 1564 mkr 91,3

Januari 1990 100
Endast juli 1995 till 1996juni

Källa: RRV beräkningar.samt egna

2.4.5 Sammanfattning

Utbetalningarna särskilt stöd för arbetshandikappade harav
under 1990-talet huvudsakligen inneburit utbetalning av
lönebidrag, statsbidrag till skyddat offentligaarbete hos

arbetsgivare, bidrag till arbetshjälpmedel bidrag tilloch
Samhall AB.

Utbetalningarna lönebidrag ihar löpande priser ökatav
successivt från budgetåret 1989/90 till 1995/96. Under de
tolv första månaderna budgetåret 1995/96 minskade dock

utbetalningarna jämfört med period föregåendesamma
inflationsjusteratbudgetår. Ett index visar det reala värdetatt

lönebidragsutbetalningarna varit ganska konstant underav
Ävenperioden, med undantag för några budgetår. detta

index visar dock utbetalningarna minskat kraftigt underatt

budgetåret 1995/96.

Utbetalningarna statsbidrag till skyddat arbete hosav
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offentliga arbetsgivare OSA i priserhar löpande ökat under
1990-ta1et. Från budgetåret 1989/90 till 1992/93 ökade

utbetalningarna med 50 Därefter har utbetalningarnaprocent.
varierat. inflationsjusterade indexet visarDet också utbe-att

talningarna statsbidrag till OSA har ökat. Under de tolvav
första utbetalning-månaderna budgetåret 1995/96 har dock

minskat med 10 jämfört med före-än procentarna mer
gående budgetår.

Utbetalningarna bidrag till arbetshjälpmedel vari-harav
kraftigt period. minskadeunder Framför allterat samma

tillutbetalningarna från budgetåret 1990/91 1991/92. De två

utbetalningarna infla-budgetåren har dock ökat. Detsenaste

tionsjusterade indexet visar utveckling.samma
tidigare Stiftelsenbidrag till Samhall Samhall,Statens AB,

kraftigt i början decenniet. följandeUnder deökade av
bidraget.minskade De tolv första månadernabudgetåren

minskade bidraget kraftigt jäm-budgetåret 1995/96 mycket
inflations-period föregående budgetår. Detfört med samma

likartad utveckling.justerat indexet visar en
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Lönebidrag regelutveckling och-

statistik

3 Historisk tillbakablick

infördesUnder 1930-talet det arkivarbetets.k. för stödatt ge
till kontorister.arbetslösa Arbetena krigsårenanvändes under

sysselsättningför åt flyktingar. Efter handäven att ge
arkivarbetetutvecklades alltmer stödform för arbets-som

handikappade. Arkivarbete förekom främst hos ochstaten

allmännyttiga organisationer.
Halvskyddad sysselsättning tillkom under 1950-talet för att

sysselsättning handikappadeåt främst i detge personer
enskilda näringslivet.ä

Anställning infördesmed lönebidrag juli 1980den 1s

prop. 1978/79:73, AU20 rskr 186 då arkiv-och ersatte

sysselsättning. Anställningarbete och halvskyddad med löne-

bidrag skulle lättare för arbetshandikappadedels detgöra att

arbetsgivarefâ arbete, dels kompensera för merutgifterde
det innebar ha anställd med nedsatt arbetsför-attsom en

måga.
Lönebidraget till instru-har utvecklats betydelsefullt3 ett

främja sysselsättningen arbetshandikappade.i för förattment
År 1960 sysselsattes 500 tio1 och årca personer senare
knappt 10 000 flertalet i arkivarbete. Underpersoner varav
år 1991 i genomsnittsysselsattes 44 500 månadpersoner per
eller idrygt 1 arbetskraften landet med stödprocent av av
lönebidrag. 1970-Det alltså under och 1980-talenvar som
lönebidragen tillutvecklades dagens arbetsmarknadspolitiska
instrument etappvisa bidragsförstärkningarmed 1972,åren

1976, 1979 1984.och
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Lönebidragets nivå vid införande faståtgärdens ochvar
olika nivåer tidsperioderutgick med och beroende på arbets-

givarkategori.
Bidragsnivån statliga arbetsgivare allmänna fär-hos och

säkringskassor fl. 100 lönekostnaden ochprocentvar avm.
utgick tidsgräns. Budgetåret 1990/91 gälldebidraget utan en

arbetsgivarkategori.792 för dennahögst 5 platserram om
Bidragsnivån allmännyttiga organisationer 90för var pro-

tidsgräns. Nämnda budgetår gäll-lönekostnaden utancent av
10015 platser.de högsten ram om

arbetsgivare kommuner, lands-andradet gälldeNär som
enskilda företag gälldeaffärsdrivande verk ochting, en

anställ-beroende påbidragsnivå 50 eller 25på procent om
respektive tid två år. Någonlängreningen kortare änvarat

inte.gälldebegränsning platsantaletav
handikappadeutgå förFörhöjt bidrag kunde gravtt.ex.

landsting affärsdrivande verk ochungdomar hos kommuner,
,

enskilda företag. "
för arbets-ursprungligen utgå förutomLönebidrag kunde

personerellerför äldrehandikappade även som avpersoner
juli 1984få arbete. Den 1anledning hade svårt attannan

förbehållasbidraget komochförhållandenaändrades att
iBidragsnivåerna justeradesarbetshandikapp.medsökande

introduktions-infördes stödformviss mån. Dessutom en ny -
förhöjt bidragsamtidigt möjligheterna fåstöd attsom-

kallasförhöjda bidraget därefterkomvidgades något. Det att
särskilt lönebidrag.

utgjorde lönekostna-Introduktionsbidraget 90 procent av
till enskilda företag,i tirnmar och kunde utgå960den

tilllandstingaffärsdrivande verk, kommuner och ävensamt

anställning därefter kundestatliga myndigheter m.fl. om
bidraget budgetåretlönebidrag. gälldeFörberedas utan

årsarbetstirnmar,miljonerhögst 2,71990/91 omen ram
000motsvarande 3 platser.ca

utgick 90 lönekost-Särskilt lönebidrag med procent av
tredje ochunder andra,året, med 50naden första procent
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fjärde året med 25 eller 50 vid eventuell för-samt procent
längning. Nämnda budgetår gällde 4 200 platseren ram om

300 platser för handikappade ungdomarsamt ochgravt ytter-
ligare iplatser Malmöregionen.

Under 1980-talets del började det allmänt attsenare mer
ifrågasättas, bl.a. i riksdagen, inte stelheten i det rådandeom

borde och inteöver flexibeltsystemet ett systemses om-
borde införas där bidragsnivåerna bestämdes den enskilde- av
arbetshandikappades arbetsförmåga och hjälpbehov.

I samband med anslagsframställningen för budgetåret
1987/88 föreslog AMS begränsad försöksverksamhet meden
flexibla lönebidrag och påföljande budgetår inleddes sådana
försök i Kronobergs och Kopparbergs län. Försöken utvidga-

ytterligaredes budgetår till omfatta tolv län ochett attsenare
dessutom handikappade ungdomar under 25 är i helagravt
landet.

3.1.1 flexibelt lönebidragEtt

Regeringen lade i budgetpropositionen 1991 fram förslag
innebar det fr.o.m. juliden l 1991 genomfördesattsom en

genomgripande förändring lönebidragssystemet prop.av
1990/9l:100 bilaga 12, AU12. Förslaget riks-antogs av
dagen.

Förändringen innebar lönebidraget blev flexibelt i denatt

meningen det uteslutande skulle iutgå relation till denatt
sökandes behov och förutsättningar beträffande arbets-

förmåga och graden funktionsnedsättning. Bidragsnivånav
skulle således inte bestämmas arbetsgivarens ekonomiskaav
möjligheter för lönekostnaden. Det skulle heller inteatt svara

finnaslängre skillnadernågra i bidragshänseende mellan
olika arbetsgivarkategorier. Bidraget kunde utgå till 100upp

lönekostnaden med tak för högsta bidrags-procent ettav
grundande månadslön. Härutöver tillkom lönebikostnader

bidragsgrundande.också Lönebidraget skulle utgåsom var
under begränsad tid, högst fyra år möjlighet tillmeden men
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regelbundetbidraget skulleförlängning omprövas.och
sittarbetsmarknadsministernpropositionen uttaladeI

redovisat sin avsiktAMS omprövagillande attattav
bidragsperiodenförlängningvidochbidraget efter årett av

minst är.vartannat
anställ-volymbegränsningen gällt bl.a.tidigareDen som

organisationer avskaffa-allmännyttigaochningar hos staten
fortsättningenbidragsgivningen iföljddes attavensom

innebarreservationsanslag. Detfrånfinansieras attskulle ett
statsmakternasbestämdesåtgärdeniantalet avpersoner

Ami:s förmågaAfzs ochmedelstilldelning och attav
bud-fr.o.m.ställdesbidragsnivån. Därutöverförhandla om

påresultatkravregleringsbrevi1992/93 AMV:sgetåret ett

genomsnittiarbetshandikappadeantalminstaett personer
sysselsättning.skullemånad gessomper

proposi-arbetsmarknadsministern iEnligt uttalanden av
medreformenförväntades12bilaga1990/912100tionen

till:lönebidrag ledaflexibelt
Ökat Ami.Af ochkostnadsmedvetande hoso

Ökat delsosubventionerat arbetetillövergångarantal0
delsprivat sektor,inomanställningarfler genomgenom

omprövningar.ochbeslut tätarekortare
Ökat eftersomönskemålindividensför gravtutrymme0

till ochhänvisadeskulleinte längrehandikappade statvara
organisationer.allmännyttiga

därmed ökatbidragsnivâ ochgenomsnittligSänkt utrymme0
givna medel,förinomlönebidragsanställningarför ramen

lönebidragsanställningarnatider förkortaredels genom
flerdelsomprövningar,därigenomoch tätare genom

privat sektor.i framför alltanställda
till gradenhänsynfastställas medskullebidragsnivånAtt0

funktionsnedsättning.av
kundesiktarbetsgivare påplaceringar hos etttaFler som0

lönebidrag.anställs medför denkostnadsansvar som

arbetsmarknadsministernbetonade ettreformen attInför
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flexibelt bidrag inte fick tillämpas så flexibiliteten innebaratt
höjning det genomsnittliga bidraget. Tvärtomen av var

avsikten skapa för antalet sysselsattaatt medutrymme att

lönebidrag skulle kunna öka.

Både arbetsmarknadsministern riksdagenoch underströk
de reglerna inte fick tillämpas på sådantatt sättatt attnya

anställningstryggheten riskerades för de arbetshandikappade
redan hade lönebidragsanställning.som en

flexiblaDet lönebidraget regleras i förordningen
1991:333 lönebidrag, AMS föreskrifter AMS FSom
1992:3 lönebidrag AMS allmänna råd tillämp-samtom om
ningen förordningen 1991:333 lönebidrag.av om

Ändringar3.1.2 i lönebidragsförordningen

1992
särskildaDet lönebidrag under periodkortare gälltsom en

för förtidspensionerade avskaffades då inte längre ansågman
särskildnågon bestämmelse behövdes i förordningenatt om

lönebidrag för uppbär förtidspension ellerpersoner som
sjukbidrag.

Taket för bidragsgrundandehögsta månadslön höjs från
13 000 tillkr 13 700 kr.

1993
En försöksverksamhet påbörjas med stödforrn dären ny en
Stödperson skall kunna bistå funktionshindrad arbetstagareen
på arbetsplatsen introduktionunder och träning. Reglerna för

lönebidrag vidgas så lönebidrag den 31 decemberatt t.o.m.
1996, alternativ till lönebidrag lämnas till denattsom
funktionshindrade, kan lämnas till lönekostnaden för stöd-

undr högst två år.personen
Vad skall bidragsgrundande lönekostnadsom anses vara

preciseras. Vidare bidragsbeloppet iskall kronor.att anges
Slutligen bidraget skall reduceras vid oavlönad frånvaro.att

Vid förlängning bidraget det fjärde anställnings-utöverav
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omprövningåret skall ske regelbundet med högst årstre

Tidigaremellanrum. gällde bidraget skulle omprövasatt
tillregelbundet med års mellanrum.ett tre

införs innebär vid omprövningEn 17 § det,attny a som
lönebidrag julifattats före 1991,beslut den 1om somav

minskning lönebidragetskall beaktas kan medföraom en av
intepåtaglig risk för den anställde får behållaatten

exempelvisanställningen, Risken kommit tillskall ha uttryck
förhandling uppsägning.genom om

1993 engångsåtgärdRiksdagen underbeslutar omsom en
kulturinsti-lönebidragsmedel till vissaomfördelningen av

lönebidragsanställda i institutio-syftetutioner med många att

förutsättningar sig till detskall att anpassa nyagesnerna
Omfördelningenflexibla lönebidraget.med detsystemet

institutionerna skallinnebär löneanslag förförstärkta att
Åtgärden insti-omfattarminska sitt bidragsberoende.kunna

särskilt verksamhetenförtutioner där har ettstaten ansvar
lönebidrag så andelanställda medoch där de utgör storen

helt beroende derasverksamhetende anställda äratt avav
arbete.

1994
för underlättai vissa fall kunna lämnasLönebidrag skall att

arbetshandikappade.anställning förfortsatt
arbetsmarknads-itillfällig åtgärd, avvaktanSom atten

förlönebidrag också kunna lämnasskallförbättras,läget
risk frånslåsarbetshandikappade anställda löper att utsom

sin verk-arbetsgivaren drar påarbetsmarknaden, när ner
Åtgärden undergällerden.eller strukturerarsamhet om

junijuli 30 1995.tiden 19941 -
redovisa åtgärdenerfarenheternaAMS åläggs senastatt av

1996/97.anslagsframställningen för budgetåreti
i särskilda fall medge högre löne-Möjligheten att ettatt

till förmånad läggs grund700 kronor13belopp än per
jfr för-Lönebidrag för Stödpersonbidrag slopas. ovan om

finns skäl för det kunnadock detsöksverksamhet skall om
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grundas på högre månadslön 13 700än kronor.en

1995

Lönebidrag får lämnas med högst 80 lönekost-procent av
naden för den anställs bidragmed fr.o.m. den juli1som
1995. Vissa prioriterade undantas från sänkningen.grupper
För har anställts med lönebidrag före den 1personer som
juli 1995 får bidrag lämnas med högst 90 löne-procent av
kostnaden.

För underlätta arbetsplacering får lönebidragatt under
tiden juli 1995l 31 december 1997 lämnas föräven perso--

inte har arbetshandikapp, vederbörande harettner som om
fyllt 60 år, långtidsarbetslös,år lokalt bundenär och uppbär
arbetslöshetsersättning. Bidraget får högst 50motsvara pro-

lönekostnaden.cent av

1996

Lönebidrag förlängs efter de första fyra årens anställ-som
ning får efter den januari1 1996 inte överstiga 80 procent av
lönekostnaden för den anställde. Det tidigareläggningär en

nivåden inträder följd den högstaav attsom som en av
bidragsnivän vid anställningar sedan l juli 1995 80ärnya
procent.

Undantaget vissaför prioriterade finns kvar.grupper
Bestämmelsen i 17 § infördes den juli1 1993a som upp-

hävs. Risken för uppsägning inteskall beaktas särskilt när
lönebidrag omförhandlas till lägre nivå.en

3.1.3 Lönebidragsanställningarnas utveckling under
1990-talet

Under de första budgetåren på 1990-talet fanns i genomsnitt
månad 42 000 43 000 arbetshandikappade anställdaper -

med lönebidrag.
Under budgetåret 1994/95 ökade antalet kvarstående

anställda med lönebidrag med 13 och uppgick vidprocent
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utbe-Arbetsmarknadsverketstill 50 500.budgetårets slut ca
Volymökningenstatsbidrag i motsvarande mån.ökadetalade

genomsnittliga bidragsnivån totaltsamtidigt denskedde som
blevminskat. Resultatethade ökat än attsett snarare

överskred den1994/95budgetåretArbetsmarknadsverket
finansierade kostnadernainom B 4-anslagetanslagspost som

och arbets-arbete OSAoffentligt skyddatlönebidrag,för

miljoner kronor.209medhjälpmedel cam.m.
möjlighetenmedfördelönebidragssystemetiObalansen att

praktisktsina i landetbidrag hållpåbevilja tagetatt nya
upphörde.

anledninggodkände medl995/96:AU4Riksdagen av
19951995/96:96 under höstenpropositionregeringens

lönebidragsansla-överskridandeArbetsmarknadsverkets av
omfördelning 325vidarebeslutadeRiksdagen avget. om en

Arbetsmarknads-tillanslagbudgetåretsmiljoner kronor av
lönebidrag för hävaanställning medtillpolitiska åtgärder att

riksdagensEnligtlönebidragsanställningar.stoppet av nya
till riksdagenregeringen återkommaskulleslutligenbeslut

lönebidragsområdet.påutvecklingenredovisaoch
1996februari19regeringen dentillskrivelseI en

följande.AMS bl.a.framhåller

för1995/96 räcker intebudgetåretförtilldelats attmedelDe som
lönebidrag Arbets-för volymdenkostnadernafinansieraårsbasis

Medelsbristeninledning.vid budgetåretsuppnåttmarknadsverket
arbetarLänsarbetsnärrmderna4 400 platser.beräknas motsvara ca

lönebidragssys-imed obalansentillrättakommaintensivt för att
med 3 200successiv neddragning1996 planerasUnder catemet. en

frigörs vidmedelNeddragningen görsplatser. att somgenom
lönebidrag.för beslututnyttjasinteavgångar systemet omnyaur

omför-lönebidragbeslutocksåBesparingar görs att omgenom
i deförbättringartillbidragsnivåernai syftehandlas att anpassa

sänka denbeslutfunktionsförmåga. Riksdagens attanställdas om
förlängningvidlönekostnadentill 80bidragsnivånhögsta procent av

Neddrag-kostnaderna.på sikt sänkaocksåårfyra kommerefter att
uppsägningarocksåpåskyndaslönebidragantaletningen avavav

6001996 fannsfebruarimittenlönebidrag. Imedanställda caav
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kända varsel uppsägningar lönebidragsanställda de flestaom av -
anställda hos allmännyttiga organisationer. Genom innevarandeatt
budgetårs anslagsmedel måste förreduceras överskridan-gottgöraatt
det 1994/95 blir den reella förstärkningen riksdagens omför-genom
delning 325 miljoner kronor väsentligt mindre. De medelav som
återstår för lönebidrag till arbetshandikappade beräknas på årsbasis
till 600högst platser. Tillskottet lönebidragsplatser deav nya genom
medel riksdagen omfördelat blir marginell i förhållande till kravet att
minska volymen lönebidrag för nå ekonomisk balans.attav

Från den juli 19951 gäller lönebidrag i vissa fall kan lämnasatt
för inte handikappade.även Kravetär veder-är attpersoner som

börande fyllt århar 60 och lângtidsarbetslös. Påär grund detav
knappa för beslut har endast fåtal från dennautrymmet ettnya grupp
kommit ifråga för bidrag. Den januari fanns15 1996 10 personer
anställda med lönebidrag ifrågavarande kategori. juniDen 1 1996ur

42.antaletvar
förstaUnder de åren på 1990-talet placerade Af/Ami flerallt

arbetshandikappade i arbete med lönebidrag. Trenden bryts dock
1995 skäl redovisats Antalet lönebidrag under sistaav som ovan. nya
kvartalet 1995 således endast 47 antalet underprocentvar av samma

i tid 1994.

Lönebidragsanställda inom allmännyttiga3.1.4z
organisationer

Riksdagens lönebidrag,beslut förlängs efter deattom som
fyra anställning, efter januariförsta årens den 1996 inte1 får

överstiga 80 lönekostnaderna har framför allt fåttprocent av
effekter för allmännyttiga organisationerna.de Av AMS

skrivelse till regeringen februariden 19 1996 framgår detatt
då fanns 600 kända uppsägningarvarsel löne-ca om av

.
bidragsanställda de flesta dem anställda hossamt att av var
allmännyttiga organisationer.

i kartläggningI varsel/uppsägningar anställ-en senare av av
da lönebidrag tiden januari aprilmed 1996 på uppdragsom-

AMS genomförts länsarbetsnärnnderna, visar attav av
antalet april stigit tillvarsel den 30 1996 hade 1 198 samt att
197 uppsägning.slutat på grund Av de 1981personer av

varslats 042 anställda i allmännyttigalpersoner som var
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organisationer 197 147och de hadesagts sammaav som upp
ianställning. varsladeform 63 deprocent avav

organisationer handikapp-allmännyttiga anställda inomvar
idrottsföreningar.organisationer och

anledning utveckling riksdagens arbets-dennaMed togav
förhindrainitiativ tillsyftademarknadsutskott attett som

inom allmännyttigauppsägningar arbetshandikappadeav
organisationer.

arbetshandikappadlönebidrag förföreslogUtskottet att en
minstlönebidrag fyra år ochvarit med underanställdsom

80bidrag medvilken lämnasför än procent avmer
omförhandling skulle kunnai samband medlönekostnaden

till Förslaget1996 års slut.oförändrat belopplämnas med
finansierasarbetshandikappade skulleoch8 000berörde ca

innevarandeomfördelning budgetårs anslag.avgenom en
i maj 1996.Riksdagen förslagetantog

1996avsåg alltså endast år ochRiksdagens beslut rege-
till riksdagen1996 återkommaunder ärringen skulle därför

lösning i frågan.långsiktigförslagmed om en
direktiv utreda-utredningens överlämnadeenlighet medI

till arbets-augusti 1996 arbetsrapportdärför den 15 enren
i han,marknadsministern. Utredaren rapporten attuppgav

förutsättningarna förundersöktdirektiven förutsätter, ensom
därvid funnit deti fråganlösning ochlångsiktig attmera

lönebidragssyste-negativa förkonsekvenserkunna fåskulle

arbetshandikappadelönebidrag förfrågan berörmet somom
organisationer bröts ochallmännyttigaanställda hos ut

riksdagensdärförHan föreslogbehandlades attseparat.
1997 årsl995/96:AUl5 skulle förlängasbeslut t.o.m.

finansieringarmöjliga dettapekade också påutgång. Han av
bilagasinåterges i helhetförslag. Arbetsrapporten som en

till betänkande.detta
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3.2 Statistik lönebidragom

I detta avsnitt statistik lönebidragenspresenteras utveck-om
ling med avseende på anställda med lönebidrag, genom-
snittliga bidragsnivâer, genomsnittskostnader ochper person
månad avgångar från anställningarsamt med lönebidrag.

3.2.1 Anställda med lönebidrag

Totalt antal fördelning efter åldersamt

jämförelseEn lönebidragmellan antalet anställda med den
15 från år till1990 år 1996 visar antalet varieratmars att
med lägsta antal på 44 100ett âr 1991, och ettpersoner,
högsta antal på 48 500 år 1995. Se tabell 3.1.personer,

Åldersfördelningen bland anställda med lönebidrag har
bl.a. utvecklats så antalet 25 år blivitänatt personer yngre
allt färre. Från år till1990 år 1996 halverades antaletnästan

huvudsakligen beroende på med funktionshinderatt personer
ända till 25 års ålder kunnat delta i arbetsmarknads-upp
politiska åtgärder riktar sig till ungdomar. Först däreftersom
har de blivit aktuella för anställning med lönebidrag.en

Antalet anställda med lönebidrag inom den äldsta ålders-
från 55 år och äldre, har varit relativt oförändrat.gruppen,

Däremot har antalet anställda med lönebidrag i åldersgrup-
från 25 till 54 år ökat från 32 000 i börjanpen personer av

1990-talet till 35 000 år 1996. En del denna ökningav
hänför sig till ökningen antalet med sjukbidrag/-av personer
förtidspension omfattats verksamheten Unga handi-som av
kappade.
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efterfördelninglönebidrag medmedSamtliga anställda3.1Tabell
från till 1996.1990ålder 15den mars

årAntal i åldersgrupp,

21-2419-20

92410 505 4432 0360561990 2327

10944749 10 34131766253 11991

75610 997 46758761 33l2401992

63010 45290 771419 33150 l1993

213518 45934 102425168 11994

506000 48860 1036484162 11995

180 46 717190 103527968 11996

AMS.Källa:

lönebidraganställda medsamtligafjärdedelarOmkring tre av
och54 år25 ochmellan1996till1990periodenunder var

redo-3.2I tabell54 år.äldre änfemtedelomkring varen
perioden.underåldersfördelningenrelativavisas den

medlönebidragmedanställdasamtligaAndel3.2Tabell av
till1990 1996.från15ålder denfördelning efter mars

årAndel i åldersgrupp,

Totalt55-6425-5421-2419-20

%100%% 23,4% 71,3% 4,61990 0,7

%100%% 23,4% 72,0% 4,00,61991

%100%% 23,5% 72,2% 3,80,51992

%100%% 23,6% 73,0% 3,10,31993

%100%% 21,1% 75,4% 3,20,41994

%100%% 20,6% 76,0% 3,10,31995

%100%% 21,8% 75,3% 2,70,11996

AMS.Källa:
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Fördelning efter kön

Betydligt kvinnor varitfler har anställda med löne-män än

tillbidrag perioden från år 1990 år 1996. Antaletunder män

perioden samtidigtunder antalethar ökat någotäven som
kvinnor varit relativt oförändrat. I tabell 3.3 antaletanges

kvinnor lönebidrag fördel-respektive anställda med medmän
1990 till 1996.ning efter ålder den 15 mars

lönebidragrespektive kvinnor anställda medTabell 3.3 Antal män
ålder 1990 till 1996.fördelning efter den 15med mars

Antal i åldersgrupp, år

KvinnorMän

55-64 Samtl19-20 21-24 25-5455-64 Totalt19-20 21-24 25-54

19 671.824 14 159 4 571253 117877 5 934 251990 210 232 171

097 4 474 19 39086 733 14867 24 7191991 033 17 652 5167 1

i 739 20 586711 15 064 4258 26 170 7218 694 61992 168 1 050

539467 4 502 19523 1418 823 6 269 26 091 471993 896103

3 986 18 93359 487 14 401532 26 2801994 938 19 701 5109

038 19 798463 15 255 428 708 43022 21 605 5 9621995 119 1

360 115 18 88720 392 14 46 065 27 830887 20 8301996 48

Källa: AMS.

lönebidrag ökatsamtliga anställda med harAndelen män av
Ökningen 1992, dåpågått sedanharhittills 1990-talet.under

uppgick andelenårutgjorde 56 Fyraandelen män procent.
lönebidrag till 60 Semedsamtliga anställdamän procent.av

tabell 3.4.
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Tabell 3.4 Andel respektive kvinnor samtliga anställda medmän av
lönebidrag fördelning efter ålder från 1990 tillmed den 15 mars
1996.

årAndel i åldersgrupp,

KvinnorMän
2

Total55-6455-64 19-20 21-24 25-5419-20 21-24 25-54 Totalt
1% % %% % % % % 0,3 1,8 % 31,5 10,2 43,81990 2,7 39,8 13,2 56,20,5

%% % % % % 10,1 44,0% % 40,0 % 13,3 56,0 0,2 1,7 32,01991 0,4 2,3

%% % % % % 10,1 44,0% % % 56,0 0,2 1,5 32,21992 0,4 2,2 40,0 13,4

% % % % 42,8% % % % 31,7 9,9% 2,0 41,3 13,7 57,2 0,1 1,11993 0,2

% % % 41,9% % % 31,9 8,8% % 43,6 % 12,2 58,1 0,1 1,11994 0,2 2,1

% %% % % % 31,4 8,3 40,8% % % 59,2 0,1 1,01995 0,2 2,1 44,5 12,3

%% % % 8,8 40,4% 59,6 % 0,0 0,8 30,7% % 44,6 % 13,01996 0,1 1,9
j

Källa: AMS.

handikappkodFördelning efter

rörelsehindertillperioden 1990 år 1996 harUnder från år

till arbets-vanligast förekommande orsakenvarit den
lönebidrag.varit med Ianställdahandikapp hos dem som

rörelsehinder anställdamed1996 21 000 personervarmars
lönebidrag.med

till arbetshandi-orsakenvanligast förekommandeDen näst

somatiskt arbetshandikapp,övriga relateradekapp exem-var
i ochpelvis allergier, diabetes och sjukdom eller skada mag-

AMV hand-olika koder arbetshandikapp. Enligt AMSkan registrera åtta för
Förmedlingssystemet dessa koder;ledning användare AF-9Oför ärav

kärl- och/eller lungsjukdom.Hjärt-,. Hörselskada/dövhet.. Synskada.. Rörelsehinder.. Övriga relaterade arbetshandikapp.somatiskt. Psykiska arbetshandikapp.. arbetshandikapp.Intellektuellt. Socialmedicinskt arbetshandikapp..
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tarmfunktionema. I 1996 8 700 medmars var personer
sådana funktionshinder anställda med lönebidrag.

Därefter har med psykiska arbetshandikapp varitpersoner
vanligast förekommande bland anställda lönebidrag.med
Deras antal har dock sjunkit sedan år 1992.

Antalet anställda med lönebidrag inte registrerats medsom
handikappkod har varierat. Deras antal uppgick till 700 i1

1996. Se tabell 3.5.mars
VassiliosI Vlachos "Lönebidrag för arbetshandi-rapport

kappade. En samhällsekonomisk utvärdering. Ds 1989: 19
framfördes tvâ förklaringar till handikappkod iblandatt
saknas. Den första förklaringen den mänskliga faktorn,var

innebär arbetsförmedlare och arbetsvägledare iblandattsom
missar handikappkod. Den andra förklaringenatt notera var

vissa arbetsförmedlare och arbetsvägledare ibland före-att
drar inte arbetshandikapp. En noteringsådan kan,att notera

enligt förklaringarde Vlachos erhöll, bli stämpelsom en
för framtid. Enligtall AMS kan avsaknaden handi-även av
kappkod bero på det finns blivit anställdaatt personer som
med lönebidrag efter de deltagit i åtgärden "Arkivarbete"att
och blivit registrerade med handikappkod.som
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fördelning efterlönebidrag medSamtliga anställda med3.5Tabell
från till 1996.1990handikappkod den 15 mars

handikappkodAntal per
Övr. SamtlIntell Soc Inget/Rörelse PsykHörsel SynHjärt, . Ovrhandi handi medkärl som

1990 98984 3 270 2 072 4418 802 8 785 4 783 2609 443 l 235l l

802 3 033 2 185 44 14188 18 944 8 492 4 573 2560 364 11991 1 1

364 806 463 263 3 l481 283 20 110 8 870 5 035573 1 l1992 l

3 137 3 510 l 763 45208 19 919 8 501 4 713416 l1993 487 l1

679 258 453 211 3 1423 173 20 580 8 412 4 114383 l1994 11

808 48442 3 753 l 528 710 384 3537 258 22 178 4451 l 11995 1

230 693718 119 3 595 3 1 7121 008 8 4 46588 l 275492 l1996 1

AMS.Källa:

utgjort allt störrerörelsehinder harharPersoner ett ensom
andelsamtliga lönebidrag. Derasmedanställdaandel av

övrigamedtill Personer1996 45uppgick i procent.mars
utgjorti ställetarbetshandikapp harrelateradesomatiskt en

medandelengällerDetsammamindre andel.allt personer
arbetshandikapp.psykiska

handikappkod harlönebidragmedanställdaAndelen utan
till1990från15utfallen denmellanjämförelsevid marsen

Se tabelloch 5,02,8varierat mellan1996 procent.procent
4Vassilios Vlachos procent3.6. I attrapport avanges ca

under-handikappkodsaknade närlönebidraganställda med
undersökningutredningensLiksomgenomfördes.sökningen

löne-faktiskt utbetaladeundersökning påVlachosbaserades

bidrag.
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Tabell 3.6 Andel samtliga anställda med lönebidrag medav
fördelning efter handikappkod den 15 1990 till 1996.mars

Andel handikappkodper

Övr.Hjärt, Hörsel Syn Rörelse Psyk Intell Soc lnget/ Total.kärl handi handi med Ovrsom

% % % %3,6 3,2 2,7 41,8 % % %19,5 10,6 6,6 % %7,3 4,6 %100,0

%1991 3,5 3,1 % 2,7 % % %42,9 19,2 10,4 % % %6,3 6,9 5,0 % 100,0 %

% % %1992 3,4 3,2 2,7 % % %43,0 19,0 10,8 7,0 % %7,2 3,9 % %100,0

% %1993 3,3 3,1 2,6 % 43,6 % % % %18,6 10,3 6,9 % %7,7 3,9 100,0 %

%1994 3,1 % % % %3,1 2,6 45,5 18,6 9,1 % % %7,1 8,1 2,8 % %100,0

%1995 % % %3,0 3,2 2,6 45,7 18,0 % 9,0 % % %7,1 7,7 3,7 % %100,0

% %1996 3,2 % % % %3,4 2,7 45,0 18,7 8,8 % % %100,07,7 6,9 3,6 %

Källa: AMS.

arbetsgivarkategorizärdelning efterF

De varit anställda med lönebidrag periodenunder frånsom
tillår 1990 1996år har huvudsakligen arbetat hos

allmännyttiga organisationer enskildaoch företag. Antalet
anställda lönebidrag imed dessa kategorier har under hela

perioden tilluppgått drygt 30 000.

I tabell 3.7 redovisas samtliga lönebidraganställda med
med fördelning arbetsgivarkategoriefter den 15 1990mars

AMV kan registrera nio olika arbetsgivarkategorier. Indelningen i
arbetsgivarkategorier har inte ändrats sedan det flexibla lönebidragssystemet
infördes. alternativDe finns anpassade efter lönebidragssystemdetärsom som
byggde på fasta bidrag beroende på arbetsgivarkategori. nio kategoriernaDe är:

Statligal myndigheter..2 Institutioner motsvarande statliga myndigheter.. Försäkringskassan.3 . Allmännyttiga4 organisationer..5 Kommuner..6 Landsting.. Affársdrivande7 verk.. Enskilda8 företag..9 arbetsgivare.Annan.
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till 1996.

jämförelse visarEn mellan utfallen det skett föränd-att

lönebidragsanställda inomringar antalet arbetsgivarkate-av
goriema. allmännyttiga organisationerna inteDe längreär

volymmässigt arbetsgivarkategorin.den I 1992största mars
uppgick lönebidragsanställda allmännyttiga organi-antal hos

till minskatsationer 17 500. Deras antal har därefter och

uppgick 1996 till imånad år 16 100. Det stället deärsamma
enskilda företagen de åren haft flest anställdasenastesom

lönebidrag. lönebidrag inommed Antalet anställda med

arbetsgivarkategori successivt 1991 ochdenna har ökat sedan

uppgick i 1996 till 000.17mars
varit tredjeden arbets-Hos kommunerna störstasom

lönebidraggivarkategorin antalet anställda med ökathar
till innebäruppgick i 1996 6 100. Detnågot och enmars

jämförtökning 300 med månad ärmed personer sammaca
lönebidrag statliga myndig-1990. anställda med hosAntalet

minskade 500 underheter däremot med 1 personer samma
uppgick till 900.period. 1996 deras antal 3I mars

lönebidrag inom kate-hos företagAntalet anställda med

kraftigt. perio-arbetsgivare Undergorin har ökatAnnan
240till 1994 ökade antal från1993 derasden marsmars

Enligt ökningentill AMS beror6001 personer.personer
bolagiseringen statliga myndigheter och verk.sannolikt på av
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Tabell 3.7 Samtliga anställda med lönebidrag med fördelning efter
arbetsgivarkategori den 15 1990 till 1996.mars

Antal arbetsgivarkategoriper

Statl Motsv Förs Allm Kom Land- Aff.dr. Ensk Annan Samtl
Mynd kassastat sting verk företagnytta arb.givmun

1990 5 334 252 550 16 515 5 781 2 840 151 13 437 123 44 983

1991 5 201 261 572 16 469 5 313 2 648 143 13 407 127 44 141

1992 5 762 311 673 17 458 6 032 2 645 169 13 520 215 46 785

1993 5 529 249 604 09317 5 803 2 193 137 13 803 243 45 654

1994 4 474 319 316 16 137 6 077 1 986 79 14 228 1 617 45 233

1995 4 155 350 334 656 6 202 1 627 95 16 972 2 129 48 520

1996 3 857 149 332 16 102 6 140 1 362 58 17 005 1 713 46 718

Källa: AMS.

Omkring tredjedelartvâ samtliga anställda medav
lönebidrag hittillshar under 1990-talet varit anställda hos
allmännyttiga organisationer enskildaoch företag. En jäm-
förelsen mellan utfallen den 15 från 1990 tillår årmars
1996 visar andelen anställda allmännyttiga organi-hosatt
sationerna minskat med några procentenheter under de två

Samtidigtåren. har enskildaandelen anställda hossenaste

företag 1994 tillökat. Från månad 1996 ökademars samma
andelen från till32 36 varitDet harprocent procent. ett
uttalat mål regeringenhos andel samtligastörreatt en av

lönebidraganställda med skall anställas enskilda företag.av
Andelen anställda lönebidragmed arbetar företaghossom

eller organisationer inom kategorin arbetsgivareAnnan
har ökat från 0,5 periodenunder 1990 till 1993 tillprocent
4 följandede åren. Se tabell 3.8.procent tre
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samtliga anställda lönebidrag medTabell 3.8 Andel medav
fördelning arbetsgivarkategori den 15 1990 till 1996.efter mars

arbetsgivarkategoriAndel per

Statl Motsv Förs Allm Kom Land- Aff.dr. Ensk Annan Total
kassa sting verk företag arb.givMynd stat nytta mun

1990 % % %% % % 36,7 % 12,9 % 6,3 0,3 % 29,9 0,3 100,0 %11,9 0,6 1,2

% % % % % % % %% % 1,3 37,3 12,0 6,0 0,3 30,4 0,3 100,01991 11,8 0,6

% % % %% % % % 12,9 % 0,4 28,9 0,5 100,0 %0,7 1,4 37,3 5,71992 12,3

% % % % % %% % 1,3 % 37,4 12,7 4,8 0,3 30,2 0,5 100,0 %0,51993 12,1

% % % % % % 3,6 % %% % 0,7 35,7 13,4 4,4 0,2 31,5 100,01994 9,9 0,7

%% % % % % % %% % 0,7 34,3 12,8 3,4 0,2 35,0 4,4 100,01995 8,6 0,7

%% % % % % 36,4 % %% % 0,7 34,5 13,1 2,9 0,1 3,7 100,01996 8,3 0,3

AMS.Källa:

lönebidrag"åtgärden "Anställning medefter tidFördelning i

anställda1990-talet ökade andelenförsta åren påUnder de
tabelldeltagit i i högst år. Ilönebidrag åtgärdenmed ettsom

frånjämförelse utfallen den 15redovisas mellan3.9 marsen
frånvisar andelen ökadetill 1993. Tabellen1990 årår att ca

1993.till tredjedel år19911990 ochfemtedel åren ca enen
sinñck förstainnebar andelenDet att personer som

period.dennalönebidrag ökade underanställning med
motsvarandevarit möjligt erhållaintehar detTyvärr att

erhål-Utredningen dockperioden 1994-1996. harsiffror för
anställda medrepresentativt urvallit ett personer som varav

visar andelenuppgifterlönebidrag i 1996. Dessa attmars
sjunkitdeltagit i i högst tolv månaderåtgärdenpersoner som

till 14,3 procent.ca
samtliga anställdavilken3.9 visar också andelTabellen av

år.deltagit i i åttalönebidrag åtgärdenmed änmersom
under20uppgick till mellan 17 ochandelDeras procent

erhållitutredningen1990-talets första år. Det urval avsom
dåi visar andelenlönebidrag 1996de anställda med attmars



SOU 1997:5 Lönebidrag regelutveckling och statistik 77-

uppgick till 28 indikerarDet, andelenprocent. att stan-som
ilänge åtgärden har ökat.nar

Tabell 3.9 Andel samtliga anställda med lönebidrag medav
fördelning efter tid i åtgärden den 15 1990 till 1993 isamtmars

1996.mars

Andel i åtgärden, år

0-11-22-3 3-44-55-66-77-8 8- Totalt

1990 21,5 % % % %13,8 11,8 10,3 7,9 % % % %6,9 6,5 4,0 %17,5 100,0 %

% %1991 18,9 14,6 % % %11,3 9,9 8,1 6,9 % % %5,9 5,5 18,8 % %100,0

% %1992 24,8 12,7 10,7 % % % % %8,8 5,9 6,9 5,6 % %4,7 20,0 100,0 %

1993 30,6 % % % %16,3 8,4 7,8 % % % %4,3 4,6 5,3 4,1 18,6 % %100,0

1996 14,3 % % % % % % %14,7 11,1 6,9 5,5 6,6 7,6 5,6 % 27,7 % 100,0 %

Källa: AMS beräkningar.samt egna

Beslut lönebidragsanställningar3.2.2 om

Genomsnittlig bidragsnivå

Den juli 1991 infördes lönebidrag1 flexiblaskallatt vara
vilket innebär bidragsnivân för anställd endast skallatt en

utifrånfastställas nedsättningen i arbetsförmåga. Tidigare
bidragsnivånfastställdes arbetsgivarkategori.efter

jämförelseEn mellan utfallen den 1992-199615 mars
visar genomsnittliga bidragsnivânden för samtligaatt an-

lönebidragställda med ökade från är 1992 till år 1995. Den

genomsnittliga bidragsnivän uppgick i 1992 till 70mars
Samma månad år 1995 uppgick den till 73procent. procent.

Till minskade1996 nivåndock till 69 Seprocent.mars
tabell 3.10.

Genomsnittlig bidragsnivå efter arbetsgivarkategori

Införandet flexibla lönebidragende inneburithar attav
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bidragsnivåerna till olika arbetsgivarkategoriernade jämnats
I det lönebidragssystemet fickgamla statliga myndigheterut.

lOO-procentigt bidrag sinaför lönebidragsanställda.ett

Bidragsnivân till arbetsgivarkategori sjunkit efterdenna har
det reglerna ändrades. 3.10 visarTabell denatt att genom-
snittliga bidragsnivån lönebidrag inomtill anställda med

statliga myndigheter minskade i 1992från 96 procent mars
till 81 Bidragsnivåerna tillfyra år arbets-procent senare.
givarkategoriema statliga myndig-Institutioner motsvarande
heter och "Försäkringskassan" har utvecklats samma
sätt.

Bidragsnivåerna organisationernatill allmännyttiga harde

följt delvis utveckling. Minskningen densamma av genom-
snittliga bidragsnivån varit betydligt mindre.dock I dethar

allmännyttiga organisa-gamla lönebidragssystemet erhöll de
tionerna bidragsnivä Till 1996på 90 procent. marsen
minskade bidragsnivån tillden genomsnittliga 83nästan pro-

förhållandevissänkning liten. 1996Denna Iärcent. mars
försäkringskassornadet endast hade högrevar som en

bidragsnivâ.
genomsnittliga bidragsnivånDen har ökat sedan mars

arbetsgivarkategorier1992 för de då erhöll genom-som en
genomsnittetsnittlig bidragsnivá lägre änsom var

70,2 denprocent. Som exempel kan nämnas att genom-
snittliga bidragsnivån 42till ökade frånkommunerna procent
i till 1996. Den1992 51 månad årprocentmars samma

enskildagenomsnittliga bidragsnivån för dehar ökatäven

uppgick tillföretagen. bidragsnivâ 58De erhöll en som
i uppgick till 621992. I 1996 denprocent pro-mars mars

cent.

samtliga arbetsgivarkategorier förutomObservera att

bidragsnivä ilandstinget genomsnittligerhöll lägre marsen
1996 månad är 1995.än samma
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Tabell 3.10 Genomsnittlig bidragsnivå för anställda med lönebidrag
med fördelning efter arbetsgivarkategori den 15 1992 till 1996.mars

Bidragsnivå arbetsgivarkategoriper

Statl Motsv Förs Allm Kom Land- Aff.dr. Ensk Annan Total
Mynd kassa sting verk företagstat arb.givnytta mun

1992 96,2 % 93,9 % 95,4 % 84,9 % 42,2 % % %37,2 47,9 %57,7 66,6 % 70,2 %

1993 93,0 % 90,1 % %94,6 %84,5 %47,0 39,1 % %50,3 60,5 % 67,9 % %71,3

1994 92,2 % %90,4 95,3 % 85,7 % 49,5 % %40,5 62,2 % %61,7 63,2 % 71,2 %

1995 90,4 % 89,7 % 94,4 % 86,1 % 52,2 % %43,1 64,8 % %65,6 65,7 % %72,7

1996 81,3 % %80,8 85,4 % 82,5 % 50,7 % % %43,4 60,1 62,2 % 61,5 % 68,9 %

Källa: AMS.

Genomsnittlig bidragsnivå efter handikappkod

genomsnittligaDen bidragsnivån skiljer sig relativt lite
mellan lönebidragsanställda olika handikappkod.med Den

högsta genomsnittliga bidragsnivån tilllämnas medpersoner
handikappkoden Psykiska arbetshandikapp". 1994I mars
uppgick genomsnittliga bidragsnivån tillden för dem 74

Till 1996 sjönk till Sammaden 71procent. procent.mars
månad handikappkoden intellektuellthade medpersoner
arbetshandikapp lägsta bidragsnivån. uppgick tillden Den
64 procent.
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Genomsnittlig bidragsnivåTabell 3.11 för lönebidraganställda med
fördelning handikappkodmed efter den 15 1996.1990 tillmars

handikappkodefterBidragsnivâ

Övr. Inget/ TotalPsyk. SocSyn Rörelse IntellHörselHjärt,
Övrhzndi medhandikärl som

% %% 73,3 71,2 %% % 71,9 % 73,7 % 72,5% 69,2 71,8 62,2% 68,372,11994

% 76,0 % %% % % % 74,2 72,7% % 72,9 73,0 75,0 65,571,4% 69,51995 73,3

% 68,9 %% % 68,7 68,9 %% % 69,4 % 70,7 64,4% 68,3 69,3% 66,770,31996

Källa: AMS.

efter beslutstidens längdFördelning

hittills 1990-talet förändringarhar under skettDet stora

perioderpå de besluten anställ-avseende längden omsom
gäller bådeningar lönebidrag omfattat.med Det ochnya

jämförelse mellan utfallengamla omförhandlade beslut. En
mellanvisar det årenfrån 1990-1996 1990den 15 attmars

beslut lönebidragomkring 000-21992 fanns 2 500och om
Därefter harperiod till år. sådanaomfattade ettuppsom en

det 38 800kraftigt i 1996beslut ökat antal. I beslutvarmars
år.period på maximaltomfattade ettensom

vad gällerutveckling antaletDet har skett motsatten
periodlönebidrag omfattat fyraänbeslut merenom som

1990 det 29år. I fanns 300 sådana Sammabeslut.mars
24 beslut så1994 det endastmånad år omfattadevar ensom

period.lång
utveckling beror huvudsakligen införandetDenna av

varitDetta inneburitbeslut krontalsbelopp. har detattom
arbetsgivarenför erhålla omför-beslutgynnsamt att som

intervall. möjlighetmed korta Det arbetsgivarenhandlas ger
Ävenjustera krontalsbeloppet eftersnabbt löneändringar.att

arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten intres-har
inte binda sig långaför beslutsperioder.attse av

visarTabell 3.12 antalet med löne-anställdapersoner
fördelning beslutstidensbidrag eftermed längd.
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3.12 Samtliga med lönebidrag med fördelning efterTabell anställda
på de perioder lönebidragsanställningarnalängden besluten omsom

till 1996.omfattat, den 15 1990mars

Antal i intervallet, år

2 3 3 4 Samtl1 1 2 4- - - --
936 2 961 3 201 7 564 29 321 44 9831990 1

26 9012 304 3 776 3 103 8 057 44 1411991
Å

592 6 182 4 758 8 133 25 120 46 7851992 2
i 300 872 6 058 20 133 45 6541993 7 291 7 4

1 29 886 841 163 24 45 2331994 14 319
l

193 29 139 984 179 25 48 5201995 18

25 46 71838 768 6 617 250 581996 1

AMS.Källa:

andel samtliga lönebidragbeslutEn avsevärt större omav
till i 1996period åromfattade änettupp mars sammaen

tillAndelen från 4 831990. ökademånad år procent procent
tabellperioden. Se 3.13.under
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Tabell 3.13 Andel samtliga anställda med lönebidrag fördel-medav
ning efter beslutstidens längd den 15 1990 till 1996.mars

Andel i intervallet, år

-1 1-2 2-3 3-4 4- Totalt

1990 %4,3 6,6 % %7,1 16,8 % %65,2 100,0 %

1991 %5,2 8,6 % %7,0 18,3 % 60,9 % %100,0

1992 % %5,5 13,2 10,2 % 17,4 % %53,7 100,0 %

1993 %16,0 16,0 % %10,7 %13,3 %44,1 100,0 %

1994 31,7 % 66,1 % %1,9 %0,4 %0,1 100,0 %

1995 37,5 % %60,1 2,0 % %0,4 0,1 % 100,0 %

1996 83,0 % %14,2 2,7 % %0,1 %0,1 100,0 %

Källa: AMS.

Lönebidragets kostnader3.2.3

Utbetalningarna lönebidrag tidigarehar beskrivits i avsnittav
2.4 Utbetalningar särskilt stöd för arbetshandikappade.av
Inledningsvis beskrivs i avsnittet utbetalningarna varieratatt

tidsperiodenunder till 1995/961989/90 med lägsta nivåen
miljonerpå 4 138 1989/kronor, budgetåret 90, och högstaen

på miljoner 1995/96.5 753 kronor, budgetåret Den högsta
nivån 39 högre den iär lägstaän räknat löpandeprocent
priser.

omräkningEn utbetalningarna priser,i fasta dvs.av
justerat för inflation, visar det reala värdet varit ganskaatt
konstant perioden.under Budgetåren 1991/92 och 1994/95

utgjorde undantag utbetalningarna i fasta priserattgenom
dessa budgetår 10 högre basåret 1989/ 90.änprocentvar

inledandeDe 12 månaderna budgetåret sjönk1995/96av
utbetalningarna lönebidrag kraftigt jämfört medav samma
period budgetåret 1994/95. Det beror framför allt på en
successivt minskande volym och regeländringen som
innebar sänkning bidragsnivån vid nyanställningar frånen av
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den juli1 1995.

I tabell 3.14 redovisas utbetalda lönebidrag i löpande
priser inflationsjusterat index budgetåret 1989/90 tillsamt
1995/96.

Tabell 3.14 Utbetalda lönebidrag i löpande priser inflations-samt
justerat index budgetår 1989/90 till 1995/96.

Utbetalningar lönebidragav

Löpande priser Inflationsjusterat index
KPIg enligt

1989/90 1384 mkr 100,0
pi

1990/91 4 464 mkr 98,1

1991/92 5 251 mkr 109,7

1992/93 9624 mkr 99,4

1993/94 5 069 mkr 99,5

1994/95 7535 mkr 110,1

1995/962 4 936 mkr 92,9

Januari 1990 100
Endast juli 1995 till juni 1996

Källa: AMS beräkningar.samt egna

Genomsnittligt lönebidrag och arbetsgivarkategoriper person

Under de åren har det skett utjämningsenaste en av genom-
snittligt lönebidragutbetalade mellan arbetsgivar-per person
kategorierna. Denna utveckling införandetberor på deav
flexibla lönebidragen. I tabell 3.15 redovisas för varje
arbetsgivarkategori genomsnittligt utbetalt lönebidrag per

ioch månad månad från år 1993 till år 1996.person mars
Tabellen visar utbetalade lönebidrag ochatt per person

månad sjunkit för samtliga arbetsgivarkategoriernästan som
i 1993 fick bidrag högre genomsnittet.änettmars som var
För de arbetsgivarkategorier månad erhöll ettsom samma
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lönebidrag och månad lägre änper person som var genom-
snittet, bidragenhar ökat.

Exempelvis har genomsnittligt lönebidrag tillutbetalade

statliga myndigheter sjunkit från 13 100 kronor per person
månad i 1993 tilloch 11 800 kronor årmånadmars samma

enskilda1996. För företag i genomsnittligthar stället utbeta-

bidrag tilllade denna arbetsgivarkategori frånökat

600 kronor i till5 och månad 1993personper mars
i9 200 kronor 1996. lmars

organisa-utbetalningarna till allmännyttigaDet endastär

tioner 1993utvecklats annorlunda. I erhöll de ettsom mars
genomsnittligt lönebidrag och månadper person

500 år uppgick belopp11 kronor. Tre motsvarandesenare
allmännyttigatill 12 300 kronor. För detnärvarande deär

genomsnittligaorganisationerna erhåller det högstasom
k

lönebidraget arbetsgivarkategorierna.bland

Genomsnittligt utbetalda lönebidrag i priserTabell 3.15 löpande per
frånmånad arbetsgivarkategori i månadför varjeochperson mars

år till år 1996.1993

Genomsnittligt utbetalat lönebidrag

Allm Aff.dr. EnskStatl Motsv Förs Kom Land Annan-
företagMynd kassa sting verk arb.givnyttastat mun

1993-03 13100kr14100krl0900krll500kr4700kr4200kr4900kr5600kr7300k1

8800kr14000kI 500kr 5000kr 6900kr 8800k11994-03 12900kI ll ll 800kr6100kr

9300kr 9700kr9500k11995-03 l2500kr 12 100kr ll 200kr 12400kr 6500kr5300kr

9200kr1996-03 11800krl0900krl0600kr12300kr6800kr5600kr 8600kr 9000kJ

Källa: AMS.

utbetalda lönebidrag arbetsgivarkategoriTotalt per

tillUtredningen utifrån uppgifter AMS lämnathar de som
iregeringen kvartalsrapporterna uppskattat de totala löne-

arbetsgivarkategoribidrag till respektive frånutbetalatssom
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1995/96 Beräkningarnatill för budget-1992/93budgetåret
Se tabell 3.16.de tolv första månaderna.året 1995/96 avser

myndigheter sjunkittill statliga harUtbetalningarna
redovisas i tabellen. Budget-periodkraftigt denunder som

beräkningarenligt utredningensutbetaladesåret 1992/93 ca
Till månderna budgetåretde tolv förstamiljoner kronor.900

miljonertill 500 kro-utbetalningarnaminskade1995/96 ca

nor.
organisationer har ocksåtill allmännyttigaUtbetalningarna

utbetalningarna tilllikainte mycketsjunkit något, sommen
allmännyttigafortfarande demyndigheter. Detstatliga är

utbetalning-erhåller deorganisationerna totalt störstasom

arna.
Ökatjkraftigt frånenskildatill företag harUtbetalningarna

1995/96.till månadernade tolv första1992/93budgetåret
liksomlönebidrag detmedantalet anställdapåDet beror att

arbetsgivarkategorin Ökat.tillbidragetgenomsnitttliga

frånarbetsgivarkategori bud-lönebidragUtbetalade3.16Tabell per
1995/96.tillgetåret l992/93

mkrkronormiljonerarbetsgivarkategori,lönebidragUtbetalade per
AnnanEnskAffdr.Land-KomAllmFörsMotsvStatl

arb.givföretagverkstingkassa nyttaMynd munstat
209701012034047028040992/93 910

160430110110420190240506601993/94
230890110100460370240506001994/95
1606405 1804402 07040201995/961 480

Endast 1996.1995 till junijuli
beräkningar.AMSKälla: samt egna

3Totalt uppskattats utifrånhararbetsgivarkategorilönebidragutbetalade per
ochlönebidraggenomsnittligt utbetaldaanställdaantalet samt per person

månad.
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3.2.4 Avgångar från lönebidraganställningar

AMS har under de åren publicerat antalsenaste ett rapporter
avslutat anställning med lönebidrag.om personer som en

Rapporterna har byggt på representativa stickprovsunder-
sökningar. Det lånsarbetsnämndernaär undersökt ochsom
till AMS redovisat avgångsorsakerna för de personer som
ingått i respektive stickprovsurval.

Den första undersökningen omfattade avslut-personer som
anställningade lönebidragmed under perioden januari1en

till juni30 Följande1992. undersökning avsåg perioden 1
till 31 augusti 1993 och den tredje undersökningenmars

omfattade perioden från l till 31 augusti 1994.mars
tillUrvalen undersökningarna har gjorts regis-AMV:sur

Utifrån de redovisningar AMS erhållit från läns-ter. som
arbetsnåmnderna har från det ursprungliga urvaletman

bort igått förtidspension eller ålders-sorterat personer som
pension och avlidit. rapport4;AMS i sinpersoner som anger

För ålderspension, förtidspension och avlidna redovisasgrupperna
inte några uppgifter, då i dessa inte aktuellaärpersonerna grupper
för arbete bidrag. Dessa kategorier ingaalltsåutgörett utan
faktiska avgångar från lönebidrag och borträknas frånsåledes
urvalet.

Även de fortsatt sina anställningar med löne-personer som
bidrag, vilkaför uppgifterna i AMV:s register varitalltså

felaktiga, har borträknats från urvalet.
I tabell 3.17 redovisas resultaten från undersökningarna.

Tabellen med fördelning efter avgångsorsak vilkenanger
andel samtliga anställda med lönebidrag i början varjeav av
undersökningsperiod enligt stickprovsurvalen avslutatsom
sin anställning.

Information från Vägledningsenheten 1994: l "Andel övergångar från lönebi-
drag till anställning lönebidrag. Stickprovsundersökning för periodenutan mars-
augusti 1993.
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Observera undersökningsperiodema omfattar måna-att sex
der varför interesultaten behöver jämförbara medvara
undersökningar omfattar år.ettsom

Den första undersökningen visade 7,0att procent samt-av
liga lönebidragsanställda i början januari 1992 lämnadeav
sin lönebidragsanstållning periodenunder januari till juni

år. Sammanlagt 0,6 avslutade sin löne-procentsamma
bidragsanställning för de erhöll arbete bidrag. Deatt ett utan
fick huvudsakligen anställning hos arbetsgivare.samma

i Omkring fem hade inget arbete efter det de slutatprocent att
sin anställning lönebidrag.med 1,6 slutade påprocent egen
begäran och 3,3 blev uppsagda arbetsgivaren.procent av

Anställda lönebidragmed har visst skydd vidett

uppsägning. Lagen l982:80 anställningsskydd attom anger
"Arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga och påsom som
grund därav har beretts särskild sysselsättning hos arbets-

givaren skall, det kan ske allvarliga olägenheter, fåutanom
företräde till fortsatt arbete oberoende turodningen. Detav
skydd lagen har dock bara betydelse verksam-närsom ger
heter fortsätter.

Den andra undersökningen delvis andra resultat ängav
den första. Under perioden till augusti 1993 hade 7,5mars

samtliga anställda lönebidrag imed börjanprocent av av
sinslutat anställning lönebidrag.med fickEn procentmars

anställning bidrag. Det något vidär denänutanen mer
första undersökningen.

Resultaten från den tredje undersökningen som avser
avgångar periodenunder till augusti 1994 liknar resul-mars

från den andra undersökningen. Stickprovsurvalettaten
visade 7,4 samtliga lönebidragsanställda i bör-att procent av
jan lämnade sin anställning lönebidragmed underav mars
undersökningsperioden. visadeUrvalet också 2,8att procent

de anställda med lönebidrag i blev uppsagdaav mars av
arbetsgivarna.

Det kan tilläggas under de två första undersök-att

ningsperiodema avslutade 0,4 respektive 0,2procent procent
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samtliga lönebidragstagare sin anställning och erhöll ettav
arbete exempelvismed stöd, inom Samhallkoncernen.annat

ingårDe i övriga i tabell 3.17. Resterandegruppen personer
i övriga dem sinutgörs lämnat lönebidrag-gruppen av som
sanställning okänd orsak.av

Tabell 3.17 Andel samtliga under varje undersökningsperiodav som
sinavslutat anställning lönebidrag avgångsorsak.med fördelat efter

varje periodAndel samtliga i början avav

Övriga Totalti arbeteAnställda bidragutan

UppsagdSlutatSamma Annan eg. av
begäran arb. giv.arb. giv.arb. giv.

% %% % 7,0% 1,6 3,3 1,5% 0,10,59201-06

% % %% 1,3 7,5% % 1,7 3,50,39303-08 0,7

%% 7,4 %% 2,8 1,8% 1,80,6 % 0,49403-08

AMS.Källa:

tvâ första undersökningsperioderna, januariUnder de till juni
1992 och till augusti 1993, avslutade andelstörremars en

kvinnor sin anställning med lönebidrag. Under denmän än

periodenförsta avslutade 7 6,0ochmännenprocent av
kvinnorna sina lönebidragsanställningar. Underprocent av
undersökningsperiodenden andra lämnade 8,0 procent av

kvinnorna6,5 sina anställningaroch medmännen procent av
lönebidrag. uppgifterDessa redovisas i Uppgif-tabell 3.18.

redovisaskan endast för tvåde första undersök-terna

ningarna.
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Tabell 3.18 Andel samtliga män respektive kvinnor underav som
varje undersökningsperiod avslutat sin anställning med lönebidrag.

Andel samtliga i början varje periodav av

Män Kvinnor

9201-06 %7,5 6,0 %

9303-08 8,0 % 6,5 %

Källa: AMS.

I tabell 3.19 redovisas vilken andel samtliga lämnadeav som
sin anställning lönebidragmed fördelat efter handikappkod.

Av samtliga anställda lönebidragmed registreratssom
socialmedicinsktmed arbetshandikapp lämnade i genomsnitt

16 sin anställning lönebidragmed under respektiveprocent
undersökningsperiod. Det är anställda medavsevärt änmer
lönebidrag registrerats övrigamed arbetshandikapp.som

Ungefär 5-7 samtliga övrigamed arbetshandi-procent av
kapp sin anställninglämnade lönebidrag.med Det innebär att
det under undersökningsperioderdessa det änvar mer
dubbelt vanligtså registreratsanställda med social-att som
medicinskt arbetshandikapp sinlämnade anställning med

lönebidrag.

Tabell 3.19 Andel samtliga under varje undersökningsperiodav som
lämnat sin anställning med lönebidrag fördelat efter handikappkod.

Andel samtliga i början varje periodavav
Övr.Hörsel Syn Rörelse Psyk. Intell SocHjärt,

handi handikärl medsom

% % % %% % % % 7,0 7,5 14,56,0 4,5 6,5 6,5 5,59201-06

% % % %% % % % 6,0 6,05,0 5,5 3,5 7,0 7,5 17,59303-08

Källa: AMS.

I Andel övergångar från lönebidrag till anställ-rapporten
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ningar lönebidrag. Stickprovsundersökning för periodenutan

mars-augusti redovisade1993 AMS bland dematt som
avslutade anställning med lönebidragen var personer
registrerade med socialmedicinskt arbetshandikapp över-

representerade avseende samtliga avgångsorsaker. De var
överrepresenterade både bland dem sinslutade anställ-som
ning på grund de erhöll arbete lönebidrag ochatt ett utanav
bland dem erhöll arbete efter de avslutatett attsom
anställningen.

I AMS de två första undersökningarnarapporter om
för vilken inom respektiveredogörs andel arbetsgivar-

kategori varje undersökningsperiod sinunder lämnadesom
anställning lönebidrag. redovisas imed Detta tabell 3.20.

vissa arbetsgivarkategorierObservera redovisatsatt gemen-
samt.

visar framför enskildaTabellen det allt blandäratt

lönebidrag sin anställning.företag anställda med slutatsom

3.20 samtliga inom respektive arbetsgivarkategoriTabell Andel av
varje undersökningsperiod sin anställningunder lämnat medsom

Andel samtliga i början varje periodav av

Statl mynd Allm Kommun Landsting Ensk
m.fl. företagnytta

9201-06 2,5 % %3,5 3,0 % %5,5 13,5 %

9303-08 5,0 % %3,5 % %6,5 4,5 13,0 %

Källa: AMS.

anställningredovisat avgångar från medAMS har även

perioder redovisatslönebidrag för andra de Iän ovan.som
fördjupadetill anslagsframställan för budget-denrapporten

redovisades samtligaåren 1994/95-96/97 14att procent av
lönebidrag i juli anställningenanställda med 1991 lämnade

lönebidrag budgetåret 1991/92. andelmed under Denna
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inkluderar inte dem gått i pension och avlidit.som som
Beräkningen därmed gjortär med villkor i desamma som

beskrivna undersökningarna.ovan
Budgetåret 1991/92 omfattade period på tolv månader.en

De andelar redovisats i stickprovsundersökningarnasom
Amånader. Om uppgifterna i tabell 3.16 tillavser sex anpassas

tolvmånadersperiod innebär det omkring 14-15en att
de anställda med lönebidrag lämnadeprocent sin anställ-av

ningar lönebidragmed under respektive undersöknings-
period.
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Lönebidrag nuvarande problem--

4.1 Lönebidragets flexibilitet och nivåer

4.1.1 Genomsnittskostnadens utveckling

Att lönebidraget gjorts flexibelt innebär bidragets nivåatt
skall fastställas med hänsyn till den sökandes behov och
förutsättningar beträffande arbetsförmåga och graden av
funktionsnedsättning. Den har betydande nedsättningsom en

arbetsförmågan på grund funktionsnedsättning skallav av en
kunna omfattas högre lönebidrag denän kanett göraav som

arbetsinsats. Bidragetsstörre skall således inte bestämmasen
arbetsgivarens ekonomiska möjligheter förav att svara

lönekostnader den arbetshandikappade sökandensutan av
förutsättningar.

Reformen med flexibladet lönebidraget föregicks av en
försöksverksamhet inleddes under budgetåret 1988/89som
i Kronobergs och Kopparbergs län. Försöken utvidgades så

de budgetåret därefter omfattade tolv länatt och dessutom
handikappade ungdomar under 25 iår helagravt landet.

Erfarenheterna från AMS försök med flexibla lönebidrag
visade det gick få fler jobb föratt pengarna" medatt ett
flexibelt det genomsnittliga bidragetsystem, blevattgenom
lägre. Bidragsnivân kunde sänkas så 30 fleratt procent
kunde anställas, jämfört med ordinarie regler hade gällt.om

Regeringens intentioner vid genomförandet det flexiblaav
lönebidraget den 1 juli 1991 enligt föredragandevar
statsrådet prop. 1990/912100 bilaga 12 bl.a.

Sänkt genomsnittlig bidragsnivå och därmed ökat0 utrymme
för fler lönebidragsanställningar inom för givnaramen
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medel.

därigenombidragsperioder och ompröv-Kortare tätare0
ningar.

privati allt sektor.framföranställdaFler0

intentionerregeringens har kunnatutsträckningvilkenI upp-
och förvänt-avsnitt 7.1.1 Måli kapitel 7utvecklasfyllas

ningar.
denintentionen sänkakonstateraFör attatt genom-om

jämförelsebehöver görasbidragsnivån uppnåttssnittliga en
ochföre reformenlönebidragssystemetinivåernamellan

genomförelsenivå. En sådan ärgenomsnittliganuvarande
enkel.inte helt

utvärdering deti singjordeRRVRiksrevisionsverket av
jämförelsesådan1994:4RRVlönebidragetflexibla en

beräkning denDerasvissa antaganden.påbyggd genom-av
beskrivs nedan.bidragsnivån i gamladetsnittliga systemet

fasta ochbidragsnivåernajuli 1991till den lFram var
Bidrags-arbetsgivare.kategorierolikaolika fördessutom av

för allmän-100arbetsgivarestatliganivån för procent,var
lands-och för kommuner,organisationer 90nyttiga procent

2550 ellerenskilda företagverk ochaffärsdrivandeting,
respek-mindreanställningenpåberoende varatprocent om

två år.tive änmer
ifördelningenjämförelse krävskunna göraFör attatt en

50-procen-lönebidrag hademellangamladet systemet som
två åranställningstid mindre änlönebidrag dvs.tiga res---

två åranställningstidbidrag än25-procentigapektive mer-
inte fallet.känd. Sålågsubventionssektorerna äräri-

sågdetgamladetmellan utjämförelse systemetEn som
1996lönebidragen kräverflexibladefebruari 1991 ochi

25-50- ochfördelningen mellanantagandenvissaalltså om
gjordeRRVlågsubventionssektorerna.iprocentsbeslut anta-

25-procentsbesluten50- ochmellanfördelningengandet att
anställ-byggde påAntagandetrespektive 2/3.1/3 attvar
tidigareiomsättningen låg detochlånganingstiderna var

lönebidrags-överviktvarithadärförbörDetsystemet. aven
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anställda varit placerade två iän år åtgärden.som mer

Tabell 4.1 Andelar och bidragsnivåer för olika arbetsgivar-
kategorier.

Arbetsgivare Andel 9102 Bidragsnivå 9102

Statlig 15 100

Allmännyttig 42 90

Kommun/landsting 17 50/2

Enskilda företag 26 50/25

Totalt 100 67

Källa: AMS.

Antagandet medför den genomsnittliga bidragsnivånattovan
i 50/25-procentsektorema i februari 1991 33 procent.var
Detta medför i sin den totala genomsnittliga bidrags-tur att
nivån vid tidpunkt 67samma procent.var

Att RRV:s antagande rimligt illustrerasär kan detattav
möjliga för den genomsnittliga bidragsnivånspannet 9102 är

Extremvärdenasnävt. 74 respektive 64 där 74procent,
innebär alla beslut i lågsubventionssektoremaprocent att låg

på 50 och 64 innebär allaprocent låg på 25procent att
Ävenorealistiska.är hänsyn tillprocent förekomsttasom av

90-procentiga särskilda lönebidrag och introduktionsstöd,
inteändras den genomsnittliga bidragsnivån före reformen

nämnvärt.

Av Arbetsmarknadssstyrelsens AMS kvartalsrapporter
kan följa utvecklingen den genomsnittliga bidrags-man av
nivån för kvarstående anställda med lönebidrag. Efter
reformen den julil 1991 den genomsnittliga bidrags-steg
nivån successivt och nådde sin högsta nivå, 73 procent,
under andra kvartalet 1995, för sedan sjunka till 68att

under andra kvartalet 1996.procent
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Även frånutveckling,liknandehaftharvolymerna enen
lönebidraganställda med49 991genomsnitt pånivå med ett

kvartaletandratill 416 under431995kvartaletandraunder
detaljeradavsnitt 3.24.2. ItabellSe1996. enges

bidragsnivåer utvecklatsochvolymerbeskrivning hurav
1990-talet.under

kvarståendebidragsnivå förGenomsnittlig4.2Tabell
9604-9606.9504-9506 ochlönebidragsanställda,

Nivå %Nivå Antal%AntalArbetsgivarkategori
2kv 96962kv2kv 95952kv

813 648900904myndigheterStatliga

7914691316statl.Inst. motsv.
mynd.

8431894275Försäkringskassa

81936148698216Allmännyttiga org.

505 711536 265Kommun

432771445491Landsting

60526772verkAffarsdrivande

61745156634618företagEnskilt

61583l652 096arbetsgivareAnnan

68416437349 991Totalt

denregeringentill1996-02-19lämnade rapportAMS omen
Avlönebidrag.medanställningarutvecklingensenaste av

med löne-anställdakvarståendeantaletframgår attrapporten
ochmed 13ökade1994/95 procentbudgetåretunderbidrag
denvilket500till 50 ärutgångbudgetåretsviduppgick
tillledakomnågonsin. Detta attvolymhögsta noteratssom

för löne-kostnadernafinansierarbl.a.anslagdetatt som
miljoner kronor.209medöverskridaskombidrag att ca

bud-förtilldelatsmedeldevidareAMS att somuppgav
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getåret 1995/96 inte skulle räcka för på årsbasis fman-att
siera kostnaderna för den volym lönebidrag AMVav som
hade viduppnått budgetårets inledning. Medelsbristen beräk-
nades 4 400 platser. Undermotsvara 1996 planeradesca
därför successiv neddragning med 3 200 platser.en ca
Främst skulle avgångar från anställningar med lönebidrag
användas besparingar. Kostnaderna skulle också angri-som

beslut lönebidrag skulleatt omförhandlas ipas genom om
syfte bidragsnivåerna tillatt förbättringar i deanpassa
anställdas arbetsfönnâga.

Antalet anställda med lönebidrag minskade successivt efter
den höga noteringen i juli 1995 och uppgick vid årets utgång
till 49 059. Enligt från länsarbetsnänmderna tillen prognos
AMS skulle ärsgenomsnittet för anställda med lönebidrag
minska från 49 607 för 1995 till 46 970 för 1996. Som
framgår tabellen genomsnittet för andra kvartaletav var
1995 49 991 och har sjunkitsedan till 43 416 för andra
kvartalet 1996. Denna siffra dock förär låg. Orsaken till
detta enligt uppgiftär från AMS antalatt ett stort
lönebidragsanställningar, dessa uppgifternär fram,togs var
under omförhandling och därför inte kom imed redovis-

ningen. Prognosen beträffande ärsgenomsnittet kommer dock
med sannolikhetstörsta uppfyllas. innebärDettaatt att anta-
let kvarstående anställda med lönebidrag i december 1996
kommer uppgå till 46 000.att ca

Mot bakgrund regeringens intentioner medav genom-
förandet det flexibla lönebidraget, det väsentligtärav att
belysa orsakerna till utvecklingen de genomsnittligaav
bidrag snivåerna och volymerna. Beskrivningen nedan bygger
dels på iakttagelser gjorts vid utredningens besök isom
några län, dels på TCO:s och AMS studie lönebidragen.av
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förhandlingar/omförhandlingarAf/Amizs4.1.2 av

lönebidrag

delvis1994/95 hadebudgetåretVolymökningen fram t.o.m.
under årenarbetsmarknadenuppsvingvisstisin grund ett

regeringenytterligare orsak1995. En1994 och satteattvar
syssel-skullemånad000mål 52att varapersoner persom
arbeteoffentligt skyddatlönebidrag ochi åtgärdernasatta

överträffadeVolymökningen innebarOSA. att rege-man
förkostnadernafinansieraranslagetmål ochringens som

arbetshjälpmedelarbete,offentligt skyddatlönebidrag, m.m.
genomsnittligaDenmiljoner kronor.209medÖverskreds ca

från 67 närockså,lönebidragetbidragsnivån för procentsteg
till 73juli 1991,genomfördes den 1lönebidragetflexibladet

denredovisas huravsnitt 3.2juni 1995. I30denprocent
olikaför detotalt ochbidragsnivån utvecklatsgenomsnittliga

1996.till1992arbetsgivarkategorierna från marsmars
Ökningen bidragsnivån eftergenomsnittligadenav

lönebidragetflexiblamed detreformengenomförandet av
troligen haft flera1994/95 harbudgetåret samver-t.o.m.

orsaker.kande
säkertarbetslöshet harhögmedkonjunkturlägetsvåraDet

arbetshandi-placeramöjligheterAf/Ami:spåverkat att

utredningensVidlönebidrag.medanställningarikappade
påver-faktoranförtsdettai olika lån harbesök somensom

medlyckashuvudnivå. För överlönebidragens tagetkat att
erbjudafåtthararbetshandikappade sökandeplacera manatt

sökan-denivåermed högre änlönebidrag motsvaras avsom
funktionsnedsättning.des

sig från detlösgörasvårighetenorsakEn är attannan
statliga allmän-till ochnivåermed högagamla systemet

följdtillmyndigheter harStatligaarbetsgivare.nyttiga av
administration. Derassinförbesparingar knappa resurser

där-bidragsnivåertidigare höga ärsinasänkaintresse attav
organisationerAllmännyttigasärskiltinteför stort. som

sindriverhandikapporganisationernaochidrottsrörelsen

betalnings-oftasaknarochideell grundpåverksamhet
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förmåga. sänkningar bidragsnivåerna för dessa organisa-av
tioner innebär i många fall tvingasatt sinasägaman upp
anställda med lönebidrag.

En förutsättning för det flexibla lönebidraget attvar
bidragsnivåerna skulle fastställas med hänsyn till graden av
funktionsnedsättning hos de anställdes. Tydligapersoner som
handlingsplaner med klart mål är förut-uppsatta en av
sättningarna för kunna koppla lönebidragetsatt nivå till gra-
den funktionsnedsättning. Flexibilitetens utformning kanav
också svårighetutgöra eller hinder fört.o.m.en ett attvara

lönebidragets nivå till arbetsförmågans nedsättning.anpassa
Några finstämda instrument för fastställande faktiskav
arbetsförmåga finns inte. Det kan därför, arbetsmark-trots
nadsinstitutens kompetens, svårt realistiskgöraattvara en
bedömning arbetsförmågan i förhållande till arbeteav om ett

nedsattär med 55 eller 60t.ex. I arbetsmarknads-procent.
verkets regelbok därförsägs också målet för överlägg-att
ningarna med arbetsgivarna inte kan beskrivas på sättannat
än den bidragsnivå bestämsatt skall uppfattassom som
skälig. Tränings- och rehabiliteringseffekter, förbättraden
anpassning arbetsinnehåll eller arbetsplatsutformning kanav
förbättra arbetsförmågan och motivera sänkningen av
bidragsnivån, det förekommer också arbetsförmåganattmen
försämras fortgående funktionsnedsättningar iochgenom
sådana fall kan det befogat höja bidragsnivån.attvara

Av TCO:s och AMS projekt lönebidrag,om som om-
i föregåendenämnts avsnitt, finner förstöd de orsakerman

angivits förklaring till ökningen bidrags-som ovan som av
nivåerna. Av studien framgår i samtliga länatt treman anser

lönebidragsnivåernaatt generellt för högaär och intesett är
tillanpassade graden nedsatt arbetsförmåga. Nedan-av

stående citat undersökarnas resultatdiskussioner återgerur
några deras omdömen.av

En förgrund påståendet arbetsgivare utnyttjar samhällsstödatt på ett
oegentligt kan,sätt jag tolkar det, de arbetshandi-som attvara
kappade de utför i sina arbetenatt vadän lönebidrags-anser mer
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80-90lönebidrag,högaarbetsgivare harMångainnebär.nivån ca
bedömsarbetearbetshandikappadesdeninnebärDet attprocent.

förefallerDettainsatser.kollegornas10-20 procentmotsvara av
arbets-deomdömenarbetsgivarnasbeaktasskaorimligt. Hår om

duktig, göri fråga ärframhållitharhandikappade. De att personen
skadömapåståendenAv dessa attandraallaärnytta, osv.stor som

sänkas.lönebidragsnivåerna
på arbets-skulden endastläggaeller skakaninteJag att mananser

historien. Detiliggerbidragsnivåernatill de högaOrsakengivarna.
arbetshandikappetstillrelaterasskabidragsnivånnyligenär som

arbetsgivarkategorindet1991juli1Före somomfattning. var
högstkategori hadedenStatenstorlek.bidragetsavgjorde somvar

företagen,privatahade debidraglägst100oftabidrag, procent,
tid,dennaförändringNaturligtvis men25-50 tar somprocent. en

Amipå ärhandläggarnaenligtdetlitetmig ärförvånar attvad som
Oftahögst.arbetsgivarnakommunala protesterarstatliga ochde som

lönen.delbetala störreinte klararde atthävdar de avenatt av

målsättningvilkenlänMalmöhusiAmitillfrågaPå omen
svaradeärende,följagälldedet etthade ennär att uppman

Under-bidraget.sänkamålsättningenmajoritet attatt var
detta.kommenterarsökaren

så jagsituationarbetsgivarnas atttrorjag harkännedomMed den av
omförhandlingenmålet vidnåtufftbli manomkommer attdet att

Arbetshandikappetsrehabiliteringen.samordnarochutvecklarinte
reduceraskall kunnaAmiFrågan hurärockså in.spelarutveckling

Även förfungerar.interehabiliteringsbiten manombidragen om
väl så högavaritbidragvissamedi ochviss frist atttillfället har en

arbets-inteförhandlaretuffablimedintedetså räcker att om
produk-pekakaneller attekonomi blir bättregivarnas man

baraförhandlingartuffafall kanvissaIförbättrats.tionsförmågan
varvidpå gatanarbetstagarenställaproblemenmedbidra attgenom

placera.ochutredamedarbeteytterligarefår attman
bidragetskalllönebidragetflexiblaför det enreglerna geEnligt

skallarbetsförmåga. Hurnedsattaför arbetstagarensersättningskälig
bedömningförsaknasberäknas Instrumentnedsättningdå denna

nedsättningenvadhögrelångt änbidragflestadedärför liggeroch
inteomfattningpåvisbarnågonrehabilitering iEftersommotiverar.

sänkningför denekonomiskaskälandra än avsaknasförekommer
genomförs.genomgåendebidragen som nu

omför-igenomförtsnödvändigablivitbesparingar enOm de som
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handlingsomgång där de omotiverade höga bidragen sänktsmest
skulle förmodligen skapats så de arbets-utrymme att mest utsatta

fått behålla sina arbeten och uppsägningarna blivit färre.tagarna

Av redogörelsen framgår lönebidragsnivåernaattovan
genomgående höga, intede fastställsär med gradenatt av
nedsättning arbetsförmågan hos den arbetshandikappadeav

grund Af/Amizs förhandlingar med arbets-attsamtsom
givarna inte fungerar tillfredsställande. bidragsnivåernaAtt
och volymerna det året sjunkit har sin grund isenaste mera
bristen lönebidragsmedel.på Omförhandlingarna har mera
tagit sikte lönebidragenpå måste sänkas denna anled-att av
ning relatera sänkning till förbättringarän i de arbets-att en
handikappades arbetsfönnåga.

Göteborgsmodellen

finnsDet dock exempel på med genomtänktatt man en
strategi för hanteringen lönebidragmed lyckats förbättra

handlingsplaner och uppföljning. Ett sådant exempel Amiär
i Göteborgs och Bohus län där under åretsenasteman
lyckats sinaplacera lönebidragsanställda imerparten av
enskilda företag.

maj 1996I det totala beståndet lönebidragsanställda 4var
530 fördelade enskildapersoner på företag 42 procent,
ideella organisationer 31 kommuner landstingochprocent,
17 och 10procent staten procent.

Genom organisationändrad och strategi fören annan
hanteringen lönebidragen tidenhar under september 1995av
till maj 1996 700 placerats i lönebidrag. 75 procentpersoner

dessa har placerats hos enskilda företag, 19 hosprocentav
ideella organisationer, 5 hos kommuner och lands-procent
ting och l hos statliga myndigheter.procent

Den s.k. Göteborgsmodellen har genomförts iäven

andra län.
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Bild 4.1 De lönebidragsanställdas fördelning arbetsgivarkategoriper
i Göteborgs och Bohus län i maj 1996.

IdeellaEnskilda
organisationerföreta g

3 IW°42%
V

Kommuner 0.
Staten landsting
10% 17%

Bild 4.2 Fördelning arbetsgivarkategori fdr deper personer som
lönebidraganställts med i Göteborgs och Bohus län under

september 1995 till maj 1996.

Staten
landsting.Ideella 1yo50. .organisationer

19%

Enskilda
företag

75%
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4.1.3 Lönebidragets flexibilitet och nivåer i

utredningens urval

I detta avsnitt görs genomgång lönebidragetsen av
flexibilitet och utbetalda bidragsnivåer för personer som var
anställda lönebidragmed under månad 1996. Upp-mars
gifterna bygger på representativt urval utredningenett som
erhållit AMS ekonomi. Se bilaga 3. Avsnittetäven tarav

regional fördelning anställningar lönebidragmed efterupp av
arbetsgivarkategori, bidragsnivåer och utbetalt belopp samt

p bidragsnivåer för anställda före respektive efterpersoner
införandet flexibladet lönebidraget.i av

Genomgângen i kapitel visade3 enskildade företagenatt
under 1990-talet sinökat andel anställda lönebidragmed och

den arbetsgivarkategorin.är största I skogslänen ärnumera
dock fortfarande de allmännyttiga organisationerna den

arbetsgivarkategori har flest anställda med lönebidrag.som
regionalaDen uppdelningen visar också i förhållande tillatt

befolkningen anställningarantalet lönebidragär med över-
irepresenterade skogslänen. Ungefär 30 löne-procent av

bidragen finns i regiondenna regionensmedan andel av
landets befolkning 20är procent.

bidragsnivåerHöga finns hos statliga arbetsgivare, med
jämställda institutioner, försäkringskassan och de all-staten

männyttiga arbetsgivama. Hos de allmännyttiga organisatio-
ligger bidragsnivâema uteslutande pånästan mellan 80nerna

och 90 procent.
flexiblaDet lönebidraget har inte sänkt bidragsnivåerna. I

stället har det skett ökning lönebidrag i intervallet 50en av
till 75 samtidigt lönebidrag med 25procent procentssom
bidragsnivå minskat.

Diagram 4.3 visarnedan fördelningen efter antal anställda
för olika arbetsgivare i storstadslän, skogslän ioch övriga
landet. Antalet anställda lönebidrag fördelar sig relativt

jämnt efter denna indelning. Storstads- och skogslänen har
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finnslönebidragen. övrigaI landet30ungefär procent var av
resterande 40 procent.
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Diagram 4.3 Arbetsgivarnas andel lönebidragen efter region iav
1996.mars

Storstadslån
Statlig

myndlÖvriga
1015%

All nyttig
satlongKommun u. 30%15%

Skogslån
sunny

YnaflhüÖvriga
7%57Enskilt

företag . . . . .

Allmännymg
organisationKommun 39711%

Övriga landet
Statlig

Övriga aun.: Allmännyttlg5% ,b satlonor
%

Kommun
12%
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I landet helhet enskildade företagenär den störstasom
arbetsgivaren med 38 samtliga anställningar medprocent av
lönebidrag. Den arbetsgivarkategorinnäst största utgörs av
allmännyttiga organisationer med 33 De högstaprocent.
bidragen tillutbetalas allmännyttiga arbetsgivare och statliga
myndigheter. Diagram 4.4 nedan visar hur andelstor av
totalt utbetalda lönebidrag tillfaller respektivesom
arbetsgivarkategori.

Diagram 4.4 Andel utbetalda bidrag i 1996 eftermars
arbetsgivarkategori.

Statlig
ö i mytlgh2:593Enskilt företag

35% i

Kommun
Ailmännyttig97.
organisation

41%

förhållande till sinI andel samtliga anställda medav
lönebidrag 13 procent kommunernas andelär utbetaldaav
bidrag Landstingen ilåg. diagram tillhör4.4 kategorinsom
övriga arbetsgivare har också förhållandevis låg andelen av
utbetalda bidrag. i

skiljer sig bidragsnivåernaI urvalet något beroende på om
,anställning respektiveskett före efter införandet deten av

flexibla lönebidraget. Skillnaden finnsdet flerär anställ-att

ningar lönebidragmed med låga bidragsnivåer från tiden
före. För de flesta dessa anställningar utgår bidrags-av en
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nivå på 25 procent.
likaUngefär många de de anställningar med löne-av

bidrag, för vilka idet 1996 utgick bidragsnivåmars en
mellan 80 och 90 beviljades före efter införan-procent som

flexibladet det lönebidraget.av

Diagram 4.5 Bidragsnivåer i utredningens urval bland dema som
lönebidraganställts med före den l juli 1991.

Antal anställda före den jull1 1991
7000 i
6000 1

Z:kL5000
E4000
g3000

2000 :
21000
.0
0-29 30- 40- 50- 00- 70- 00- 90- 100

39 49 59 00 79 09 99 Bldragsnlvå

jämförelse diagrammenEn visar4.5 och 4.5 b detattav a
efter införandet flexibladet lönebidraget ökningskettav en

antalet anställningar lönebidrag vilkamed för det utgårav en
bidragsnivå mellan 50 och 75 procent.
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BidragsnivåerDiagram 4.5 b i utredningens urval bland dem som
lönebidraganställts med före den 1 juli 1991.

Antal anställda efter den juli1 1991
7000 I
sooo

5000

4000

aooo

zooo

1000
.o
0-29 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100

39 49 59 69 79 89 99

Bldragsnivå

Bidragsnivåema olika arbetsgivarkategorier varierarmellan
relativt Majoriteten lönebidragen kommunalamycket. förav
arbetsgivare med 25 medan de flesta löne-utgår procent

statliga arbetsgivare Dia-bidrag för utgår med 90 procent.
visar bidragsnivåernavilka4.6.a och 4.6.b nedan somgram

till enskilda allmännyttiga organi-utgår de företagen och de

arbetsgivarkategoriema.sationerna, de tvâär störstasom
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Diagram Bidragsnivåer4.6 för allmännyttiga arbetsgivare ia mars
1996.

Anställda hos allmännyttan

5"1000

sooo :
25000
Ä4000
Ä3000
Ä2000
E1000
H0
-29 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100

39 49 59 69 79 39 99 B.,,,,,,,,..v,

anställningar lönebidragfåtal med utgår hosFör endast ett

organisationerallmännyttiga bidrag lägre 50änett procent.
spridning bidragsnivâerbetydligt på förDet störreär en

lönebidrag hos enskilda företag.anställda med
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Diagram 4.6 Bidragsnivåerb för enskilda företag i 1996.mars

Anställda i enskilda företag

.0
-29 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100

4939 59 69 79 89 99 Bldragsnivå

Genomsnittet för belopp månadutbetalt ochper person
ligger på 10 000 arbetsgivarkategorierdrygt kronor. De som

bidragsnivâer omkring ierhåller 12 000 kronorhar höga
Diagram visar lönebidragmånaden. 4.7 nedan utbetalt per

för samtliga arbetsgivarkategorier ioch månad marsperson
1996.
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Diagram månad4.7 Utbetalt belopp lönebidragoch efterper
arbetsgivare i 1996.mars

Kronor

visarregionala fördelningen lönebidragDen utbetalda attav
i genomsnitt erhåller något högreskogs- och storstadslänen

bidrag riket övrigt. bidragen varierari De utbetalda mel-än
12 000lan genomsnitt på 6 000 kronor och kronor. Detett

genomsnittet ipå 12 000 kronor månaden utbeta-högsta över

tilltill statliga arbetsgivare i storstadslänen och allmän-las

nyttiga organisationer i Diagramstorstads- och skogslänen.
i genomsnitt4.8 visar utbetalt belopp fördelat efter län och

arbetsgivarkategori.
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Diagram 4.8 Utbetalt belopp i genomsnitt fördelat efter region och
arbetsgivare i 1996.mars

Kronor
á12000
á
%10000
%
á

8000 %
á

6000 á
á4000 á Iskogslän
á2000 1 Dövriga landet%

iI/zA I
ÖvrigaEnskilt Genom-Stat Allmän- Kom-

företag snittnytta mun

lönebidrag kollektivavtals-anställda med erhållerPersoner
finnsenlig lönetak på 13 700 kronor denlön. Det angersom

arbetsgivaren ersättning.för vilken kan erhållasumma
Bidragsnivån i den andel lönekostnadenprocentanger av

intearbetsgivaren högre 13 700för. Löner än ärersättssom
registreras inte. Uppgifternabidragsgrundande därföroch

bidragsgrundande lön på 13 700 kan därförfrån AMS om en
verkligen tilllägre den lön utbetalas dennågot än somvara

Diagramlönebidrag. 4.9 haranställd med nedanärsom
arbetsgivaravgifttagits ifrån 41fram draatt procentsgenom

registrerar. mindrefrån den lönekostnad AMS En delsom
arbetsgivaravgifter. Enlitgt dia-anställningarna har högreav

samtligatvå anställda mederhåller drygt procentgrammet av
överstigerlönebidrag månadslön 13 700.en som
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Diagram 4.9 månadslönBeräknad för anställda med lönebidrag i
1996.mars

Månadslön

13100-
1300043700
1200043000
11000-12000
1000041000
9000-10000
www
1000-0000
0000-1000

5 10 15 20 25 300
Procent

tredjedel i utredningens urval harNästan en av personerna
lönenivå 000 13 700 kronor månad.på mellan 13 och peren

fem har 13 700 kronorDet dock bara drygtär procent som
i månadslön. Däremot har många anställdaeller ärsommer

fjärdedellönebidrag mycket låga löner. En har lönmed en
iligger 000 månaden. Dessa lågaunder 7 kronorsom

deltidsarbete vanligt blandmånadslöner förklaras ärattav
könsuppdelning statistikarbetshandikappade. En dennaav

kvinnor låga löne-visar det främst har dessaäratt som
nivåer.
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Diagram 4.10 Beräknad månadslön för anställda med lönebidrag
efter kön.

Kvinnor

I Män

"-o
övriga13000-12000-11000-10000-9000- 8000- 7000- 6000- -6000

13700130001200011000100009000 8000 7000
Månadslön

utredningens kvinnornaI urval har 35 15ochprocent av
liggermånadslön under 0007männenprocent av en som

i Diagram visarkronor månaden. 4.10 också fler män änatt
kvinnor överstigerhar månadslön 10 000 Sekronor.en som

kapitel kvinnor6 behandlar medochäven mänsom
funktionshisnder .

Fördelningen mellan dem anställts med lönebidragsom
före respektive juli 1991 visar inga skillnader iefter den 1

Lönenivåerna varierar olikamånadslön. däremot mellan

arbetsgivarkategorier. enskildaI företag och hos allmännyt-
tiga organisationer har anställda med lönebidrag högre löner

anställda lönebidrag övriga arbetsgivar-med hosän

kategorier.
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4.2 Undanträngningseffekter åtgärdenav

anställning med lönebidrag

4.2.1 Undanträngningseffekter

Enligt direktiven skall utredningen undersöka åtgärdenom
anställning med lönebidrag tillupphov undanträngnings-ger
effekter.

Riksdagens Revisorer har i oktober 1996 publicerat rap-
Undanträngningseffekter på arbetsmarknadenporten 97:2.

I beskrivs hur arbetsmarknadspolitiska åtgärderrapporten
kan upphov till olika former bieffekter mindreärge av som
önskvärda. Syftet med arbetsmarknadspolitiska åtgärder är

de tillskall leda ökad sysselsättning. finnsDet dockatt mot-
verkande faktorer kan leda till den avsedda syssel-attsom
sättningsökningen blir lägre ellerän uteblir. Deavsett t.om.
mekanismer diskuterasbrukar i dessa sammanhang ärsom
olika former undanträngningseffekter.av

En dessa former direktadeär undanträngningseffek-av
normalt brukar delas i två effekter.terna typersom upp av

I det fallet kan s.k. dödviktseffekt uppstå närena en en
anställning ändå skulle komma till stånd subventioneras.som
Konsekvensen denna effekt blir arbetsgivaren erhållerattav

icke planerad vinstökning. I det andra fallet kan såen en
kallad substitutionseffekt uppstå den subventionnär som upp-
står åtgärden förändrar de relativa lönekostnadernagenom
mellan olika arbetskraft. Innebörden arbets-är attgrupper av
givaren finner det lönsamt ordinarieersätta arbetskraftatt

eller sådan skulle anställas med den arbetskraftsom annars
subventioneras. Risken för undanträngning ökarsom mer

lik åtgärden arbeteär skulle ha utförts den ordi-ett som av
narie personalen. För få uppfattning åtgärdernasatt en av
nettoeffekt reguljär sysselsättning måste således antalet
subventionerade minskasarbeten med eventuella dödvikts-
och substitutionseffekter.
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skiljaMan brukar på planerad och oplanerad undanträng-
ning. En planerad undanträngning åtgärderärtyp av som
riktar sig till arbetshandikappade långtidsarbetslösaocht.ex.

lönebidrag rekryteringsstöd.och Syftet i dessa fall är att
substitutionseffekt,åstadkomma dvs. planeradeersättaatten

ordinarie anställningar subventionerademed den arbetskraf-

undanträngningDessa planerad särskiljasbörten. typer av
från åtgärder saknar sådana motiv tilloch ledersom som

temporärabieffekter varken avsedda ellerärsom
arbetsmarknadspolitiska utvärderings-Expertgruppen för

studier EFA publicerade i maj 1996 En betal-rapporten
ningsviljestudie arbetsmarknadspolitiska åtgärder".av
I har utarbetats doktoranderna Annarapporten som av
Nordström och Pär Nyman, konstateras inga samhälls-att
ekonomiska bedömningar gjorts anställningåtgärden medav
lönebidrag före 1989. På regeringensår uppdrag genom-

samhällsekonomisk Vassiliosfördes då utvärderingen av
LönebidragVlachos, för arbetshandikappade Ds

1989:19.
samhällsekonomiska ñnan-Syftet utvärdera de ochattvar

lönebidraget isiella effekterna dess dåvarande form medav
särskilt lönebidrag introduktionsbidrag,allmänt och ochsamt

målsättningen funktions-hur den uttalade svårtattse ge
tillhindrade möjlighet arbete uppfyllts. Som ledettpersoner

projektet ingick medicinski dessutom bedömningen av
läkarintygens funktion placering.underlag försom

Vid utvärderingen samhällsekonomiskade effekternaav
lönebidraget förde Vlachos ett att enav resonemang om

samhällsekonomisk lönebidragetkostnad uppkommer om ger
till undanträngningseffekter.upphov Detta sker arbets-om

givare arbetshandikappadeanställer blir över-som personer
subventionerade, får bidrag tilldvs. lönekostna-störreett

nedsättningdema vad den anställdesän motsvararsom av
arbetshandikappadearbetsförmågan. Den konkurrerar då ut

För djupare diskussion Riksdagens Revisorers 1996/97:2.rapporten se
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produktionen,arbetskraft från framför allt den arbets-annan
produktionsvärde approximativtkraft har lågtett somsom

Utredningen visslönekostnaden. fastslår attmotsvarar en
översubventionering troligtvis förekommer,grad attmenav

studier säkerställaexperimentella för kunnadet krävs att om
detta sker.inom vilka delar arbetsmarknadenoch av

regeringentillkännagerregeringsbeslut 1996-11-26I attett

följande uppdrag:arbetsmarknadsverketde att geavser

olikaundanträngningseffekter arbets-tidigare redovisatAMS har av
budgetåret 1997 fortsättaåtgärder skall undermarknadspolitiska och

undanträngnings-form AMS skall analyseramed denna analyser.av
åtgärdsvolymen.för enskilda åtgärder och den totalaeffekter av

redovisas till ArbetsmarknadsdepartementetUppdraget skall senast
november 1997.den 5

undanträngningseffekter före-diskussionenmedParallellt om
mellandiskussion huruvida det råder konkurrenskommer om

möjligtarbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detolika är att en
olika åtgärder. Dettaråder mellanviss konkurrensgrad av

undanträngningseffekter ochvad meddockär som menas
ii avsnitt ställetdetta seinte behandlaskommer således att

avsnitt 4.3.

undanträngningseffekterkunskapEmpirisk4.2.2 om

Arbetsmark-har på uppdragZetterbergDocent Johnny av
studier kringgenomgånggjortAMSnadsstyrelsen en av

sysselsättningsskapande åtgärder.undanträngningseffekter av
empirisk kunskap undanträng-vi någonRapporten " Har om

arbetsmarknadspolitiska i Sverigeåtgärderningseffekter av
AMSInformation utredningsenheten,i frånpubliceradär

95:8.
kunskap begrän-Zetterberg dennaEnligt Johnnydocent är

till studier.sad två

Ysander 1981studien GramlischförstaDen är somav
sjukvårdinom ochhälso-beredskapsarbetenundersöker hur
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i form vägarbeten påverkar offentlig sysselsättning.av annan
Resultaten från studien påvisar beredskapsarbeten i formatt

vägarbeten tränger undan offentlig sysselsättning.av annan
En förklaring till detta skulle enligt författarna attvara
beredskapsarbeten nödvändiggör ordinarie ipersonalmer
övervakande ställning. Skattningarna bygger dock på enbart
14 observationer. Dessutom omfattar undersökningen en
period under vilken det skedde snabb sysselsättnings-en
expansion inom hälso- och socialvård. Det därförär en

frågaöppen skulle nå slutsatser i tiderom man samma av
stagnation videller offentliga nedskärningar.

Den andra studien Forslundär Krueger 1994, ävenav
denna undersökning studerar undanträngningseffekter av
beredskapsarbeten. Till skillnad från föregående studie
omfattar analysen både den privata sektorn och den offent-

liga sektorn. Det statistiska materialet omfattar data från 24
län periodenunder 1976-1991 för iarbetarpersoner som
byggsektorn. För i sjuk-anställda och hälsosektorn används
motsvarande data för perioden 1982-1991. Enligt författarna
visar resultaten betydande undanträngningseffekter i bygg-
sektorn medan resultaten från motsvarande skattningar för

sjuk- och hälsosektorn intedock pekar på några undanträng-
ningseffekter.

Med anledning detta ställer docent Johnny Zetterbergav
frågan vilka slutsatser kan dras undanträngnings-som om
effekter beredskapsarbeten i Sverige GrarnlichI Ysan-av
ders studie problemet det bristfälligaär statistiska underlaget
varför några bestämda slutsatser inte kan Forslundgöras.
Kruegers studie bygger på betydligt och bättrestörreett
statistiskt underlag. Problemet med denna studie dockär att

intedet distinktiongörs mellan planerad och oplaneraden
undanträngning. Enligt docent Johnny Zetterberg dettaär av
central betydelse eftersom implicerarde olikahelt politik-
slutsatser, vilket i sin medför det det svårtgörtur att att
tolka vilket slag undanträngning i byggsektornav som
redovisas i studien.

Rapporten Riksdagensfrån Revisorer 97z2 hänvisar till
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endast fåtal studier har utförts i Sverige vadatt ett avser
åtgärders direkta undanträngningseffekter. De påpekar även

studierna inte invändningsfriahelt vilket innebärär detatt att
utifrån studiernasvårtär dra några bestämda slutsatseratt

storleken på undanträngningseffekterna de åtgärderom av
Studiernahar analyserats. också perioder medsom avser

väsentligt lägre arbetslöshet och åtgärdsvolym i dag.än
Utöver Gramlich Ysander 1981 och Forslund

Krueger 1995, redogörs för studieräven ärtre som
genomförda 1995.

Den dessa Calmfors Skedingerochär 1995ena av vars
studie undersökte sambandet mellan å sidanena summan av

arbetslösa och iöppet åtgärder och ä andra sidanpersoner
omfattningen sysselsättningsskapande åtgärder bered-av
skapsarbete och ungdomsprogram respektive arbetsmark-

nadsutbildning inkl. företagsutbildning. Datamaterialet var
panel bestående de 24 periodenlänen underen av

1966-1990. iFörfattarna fann de flesta skattade modellerna

sysselsättningsskapande åtgärder undan reguljärträngeratt

sysselsättning.
studienDen andra genomförd Skedinger 1995är av som

utnyttjar kvartalsdata för perioden 1979-1991 för att

analysera effekten på sysselsättningsskapande åtgärder .spe-
ciellt inriktade på ungdomar. Resultaten pekar på i princip

resultatetfullständig undanträngning redan efter kvartalett
direkta indirektabåde och effekter.avser

Den tredje studien gjord Blanchflower mfl. 1995av
kunde visa eftersom i åtgär-attgenom resonemang personer

inteder räknas sysselsatta, skulle detta kunnasom vara en
indikation på i inteåtgärder reguljärtersätteratt personer
anställda

För djupare diskussion Rapport från Riksdagens Revisorer 1996/97:2.en se
Se också Ehnskov 1993 High and persistent unemployment: Assessment of
the problem and Causes OECDits Economic Department Working No.paper,132.
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Umeå forskningsgrupp4.2.3

direktiven tillI LOSAM-utredningen utredning-bl.a.sägs att
skall Nationalekonomiskaha samråd med institutionen viden

universitetUmeå för närvarande arbetar studiemedsom en
Samhall lönebidraget.ochav
LOSAM-utredningens sekretariat har träffat de forskare

arbetar med denna studie.som
Vid Umeå universitet genomför forskarlaget vid national-

ekonomiska institutionen studie undanträngnings-bl.a.en av
vid anställningeffekter åtgärden lönebidragmed och anställ-

ning inom Samhall.

Studien iuppdelad två delar den första delenär varav
betalningsviljestudie arbetsmarknadspolitiskautgörs av en av
arbetshandikappadeåtgärder för EPA-rapport, Arbetsmark-

nadsdepartementet 1996. Den andra delen inbegripersom
undanträngningseffekter påbörjad ingavarförär ännu

redovisas.resultat kan
Vid mellan forskarlaget LOSAM-utredningensochmötet

sekretariat kunde endast föras kring de metoderresonemang
avsiktforskarna har för använda. De dataattsom som

ligga till forskningenkommer grund för frånhämtasatt
AMS Händelsedatabas.

Vid forskning undanträngningseffekter kan uppståav som
i anställningsamband med åtgärden lönebidragmed är tre
olika metodansatser påtänkta. En statistisk ansats, en
transportekonomisk kalkylansats och utgåransatsen som
från de olika arbetsgivarkategorierna.

Samhalls4.2.4 på undanträngningseffektersyn

koncernledning i skriftenSamhalls har Att värdera Samhall
"3perspektiv gjortfrån flera samhällsekonomisk värderingen
studieSamhall. I denna inte undanträngningseffekterharav

inräknats i Följandeanalysen. används för dettaargument

Samhall AB-skriftserie maj 1994.nr
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ställningstagande:

I samhällsekonomiska bedömningar beaktas ibland s.k.undanträng-
ningseffekter. Det kan innebära bedömer i vilken månt.ex. att man
arbetsmarknadspolitiska insatser för viss försvårar möjlig-en grupp

till förheterna arbete Särskilt i tider med låg efter-en annan grupp.
frågan på arbetskraft och hög arbetslöshet brukar sådana fråge-
ställningar förekomma.

Vi har här medvetet intevalt räkna med några sådana effekteratt
Samhalls arbetstillfällen för arbetshandikappade. Dels sådanaärav

effekter och samband alltid mycket svåra påvisa och uppskatta.att
Dels har vi utgått från grundförutsättningen arbetshandikappade,att

konjunkturläge, alltid måste sin rättmätiga deloavsett garanteras av
arbetsmarknaden, sig idet sedan Samhall eller i det övrigaärvare
arbetslivet

Sammanfattning4.2.5

Enligt Vassilios utvärderingVlachos "Lönebidrag för arbets-

handikappade" 1989: 19 teoretisktDs går det påvisaatt att

åtgärden anställning med lönebidrag kan upphov tillge
undanträngningseffekter. Vlachos fastslår dock det krävsatt

experimentella studier för uppskatta storleken undan-att av
trängningseffekterna. experimentellaNågra sådana studier

gjorts empiriska studiernahar och de genomförts ärsom
inte invändningsfria. Slutsatsen blir idet huvudsak saknasatt

i vilken utsräckningkunskap undanträngning ickeskerom av
subventionerad verksamhet.

4.3 Konkurrens mellan bidrag

Utredningen har arbetetsunder gång uppmärksammats på att

anledning till arbetshandikappsökande med har svårtatten
arbetsgivarefå arbete kan erhålla olika formeräratt ett att

för vilkastöd anställa arbetslösa har nedsatt arbets-attav
förmåga. översiktNedan därför arbets-överpresenteras en

4 Ibid 81.s.
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marknadspolitiska bidrag arbetsgivare kan erhålla. Genom-

subventioner tillgången omfattar utgår arbetsgivaresom som
anställer arbetslösa. Genomgången omfattar däremot inte

till i närings- regionalpoli-stöd betalas företag ellerutsom
syfte5.tiskt Eftersom sådana direktstöd sällan kopp-ärmer

lade till på anställningarkrav det dessutom svårareär att
i vilkenbedöma mån, eller de huvud kon-över tagetom

anställningar lönebidrag.kurrerar med medt.ex.
tillTabell 4.3.1 nedan de stödfonner utgårsummerar som

arbetsgivare administreras visaroch AMV. Tabellensom av
arbetsgivarenvilken blir förkostnaden anställaatt person,en

bidragets varaktighet, vilka arbetssökande omfattas ochsom
arbetsrättsliga lagstiftning gäller för anställningen.den som

konjunkturberoendeskiljer sig de åtgärdernaGenerellt sett

rekryteringsstöd, och arbetsplatsintroduk-beredskapsarbete
anställning lönebidragtion från handikappåtgärdenna dvs.

offentliga arbetsgivare OSAoch skyddat arbete hos genom
period.de förra utgår för kortare Det här med-äratt en en

konjunkturåtgärdenasutformning eftersom främstaveten

konjunkturväxlingar få arbets-syfte överbrygga ochär att

nyanställningar.givare tidigareläggaatt

sEn företagsstöd "Företagsstödetutförlig genomgång finns i ESO rapportenav
kostar det egentligen " 1995:14.vad Ds-
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Tabell 4.3.1 Bidrag till arbetsgivare.

Bidrag till Kostnad för Maximal längd Typ sökande Arbetsrättsligav
arbetsgivare arbetsgivare omfattas lagstiftningsom

Lönebidrag %,10-90 lön Besluten högst 4 Arbetshandi- Kollektivavtalav
på 13 700 år, kan kappade och LASmax men.
undantagsvis 0 förlängas
stödet inkluderar
lkPg

OSA Som lägst 0 kr Kan variera Socialmed. Kollektivavtal
Z lön 13 700 arbetshandi- LASmax men5 stödet inkluderar kappade

lkp
J
Rekryterings- Max 350 kr/dag 6 månader Längtids- Kollektivavtal

, stöd högst arbetslösamotsv. och
%50 löne- LASav

kostnad

Beredskapsarbete 350Max kr/dag 6 månader Arbetslös är Kollektivavtalsom
högst minst 25 årmotsv. LASmen

50 % löne-av
kostnad

Arbetsplats- 000,2 6 månader Arbetslösa Deltagaresom
i introduktion O kr för bl.a. behöver betraktasunga som
API arbetshand. handikappade arbetslivserf. arbetstagare

kan beviljas
längre tid i API

Den konkurrens handikappåtgärderna frånmöter desom
konjunkturberoende åtgärderna, beror på arbetsgivarensatt
kostnad för med konjunkturstöd förhållandevisärpersoner

ilåg början anställning. I de fall anställning sträck-av en en
sig längre periodöver kan dock åtgärderna inte kon-er en

kurrera med de stöd lämnas för arbetshandikappadesom
sökande.

Mot bakgrund konkurrens mellan olika bidrags-attav
former kan förekomma, speciellt konjunkturförhållan-när
dena pä arbetsmarknaden svåra,är statsmakternasär krav pä
AMV öka antalet platser för arbetshandikappade iattom
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avsnittmotiverad.konjunkturberoende åtgärder Se även

2.3.4.
Åtgärderna lönebidrag beskrivsanställning och OSAmed

avsnitt. Nedan därför kortingående i andra ges enmer
i tabell 4.3.1.övriga stödgenomgång presenterassomav

period förunder begränsadRekryteringsstöd lämnas atten
långtidsarbetslösa Anställningenanställningunderlätta av

tidsbegränsad. Förtillsvidare ellerantingenkan vara
anställningenmäste dockarbetesäsongsbetonat vara

inte till statligt regle-Rekryteringsstödtillsvidare. lämnas en
anställd med rekryte-anställning. denFörrad ärsom

enligtanställningsförrnånerandrautgår lön ochringsstöd
kollektivavtal7. rekryteringsstödmedAnställdagällande

slutetanställningsskydd LAS. Ilagenomfattas avomav
anställning med0001996 hade drygt llseptember personer

registrerat12haderekryteringsstöd, dessa procent ettav
arbetshandikapp

.
rekryteringsstöd medjanuari 1997 utgården lFr.o.m.

50högstStödet fårdagen. ersätta350 kronorhögst om
inklusive lönekost-lönekostnadarbetsgivarensprocent av

i högstBidraget betalasmånad.nadspåslag ut sexper
till 12 månaderutökaskan dockpå stödetLängdenmånader.

följande fall:i något av
föreliggersynnerliga skäläldre arbetslösaför0 om

fullföljtakademikeranställervilkasmå företagför ensom0
minst högskolepoäng120omfattarutbildning omsom

akademikern har.kompetenssaknar denföretaget

fyllt 25arbetslösarbeteBeredskapsarbete att somavser ge
Förandra åtgärder.erhålla arbetekunnatår genommen

enligt kollek-arbetsgivaren lönbetalarberedskapsarbeten ut

Lângtidsarbetslös minstvarit arbetslös idefinition, denenligt AMV:sär som
anställning ellerperiodmellanliggande inågonmånader utansex

gäller docktill års ålderarbetslös 25arbetsmarknadspolitisk åtgärd. För attupp
månader.skall ha i minst fyraarbetslöshetsammanhängande tiden iden varat

7Alternativt kollektivavtal.medjämförbaraanställningsförmåner ärsom
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tivavtal. Från och med den januaril 1997 gäller arbets-att
givaren får istöd form bidrag maximaltpå 350 kronorettav

dagen. Ersättningen får högst täcka 50 löne-procentom av
kostnaden. Lagen anställningsskydd integäller för del-om

i beredskapsarbete. I slutet september 1996 hadetagare av
7 000 beredskapsarbete.nästan Av dessa hade 14personer

registrerat arbetshandikapp.procent ett

Arbetsplatsintroduktion API infördes arbetsmark-som
nadspolitisk åtgärd juliden 1 1995. Syftet med API är att ge
arbetslösa yrkespraktik och arbetsliverfarenhet sedansom
kan till riktigtleda arbete. Som i arbetsmark-ett ett steg
nadsinstitutens Amizs arbete yrkesinriktadmed rehabilite-

ring utnyttjas iAPI syfte arbets- yrkesoriente-ochatt ge
ring, för underlätta beslut fortsatt planering och föratt om

underlätta arbetsanpassning för skapa förut-att samt att

sättningar för stadigvarande anställningar för arbetslösa med
registrerat arbetshandikapp. Enligt vad utredningen erfarit är
API vanlig inkörsport till anställning för arbetshandi-en
kappade. AMS redovisar 25 de 7 000att procent av ca nya
lönebidragsanställningarna tillkom periodenunder juli1som

juli1995 1996l hade föregåtts API.av-
Arbetsplatsintroduktion får omfatta högst månader ochsex
intefår ordinarie arbete.ersätta För handikappade kanunga

tid beviljas.dock längre Arbetsplatsintroduktion får anvisas
arbetslösa från års.och med den julil det år de fyller 20

Unga handikappade omfattas intedock åldersgränsen.av
Kostnaden för arbetsgivaren tilluppgår 2 000 kronor i

månaden deltagare och benämns fmansieringsbidrag.per
Undantag fmansieringsbidragetfrån kan förgöras
arbetsgivare erbjuder arbetsplatsintroduktion åt arbets-som
lösa registrerade arbetshandikappade,är 60är översom som

invandrare,år, eller för deltar i praktik i väg-personer som

Fram till den septemberl 1996 gällde för ungdomar mellan 20-24 år, att
arbetsgivare förväg måstei förbinda sig efter introduktion erbjuda dematt
anställning i minst månader. handikappadeUnga dock undantagna frånsex var
denna regel.
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iledande syfte under högst fyra veckor. Deltagarna arbets-

platsintroduktion inte Underbetraktas arbetstagare.som
utbildningsbidragi introduktion får deltagarnatiden motsva-

dagpenning. Arbetshandikappadesin ungdomar harrande

dagpenningtill lägst 475månaderefter tolv rätt en om
000 delta-september 1996 fanns drygt 50I slutetkronor. av
registrerattiondel demi Knappt hadeAPI. etten avgare

arbetshandikapp
.

Allmännyttiga organisationer4.4

Inledning4.4.1

infördes juli 1980 ochlönebidrag den 1Anställning med

sysselsättning. Syftethalvskyddadarkivarbete ochersatte
sökandeförlönebidraget dels det lättaremed göraattvar

kompenserafunktionshinder få arbete, delsmed att
innebär anställdmerutgifter haarbetsgivare för detde att en

arbetsförmåga.med nedsatt
utgickbörjan och mednivå till fastLönebidragets var en

arbetsgivarkate-tidsperioder beroende påolika nivåer och
100statliga myndigheterBidragsnivån förgori. procentvar

vissa avtalsför-avgifter ochinkl. socialalönesumman,av
nivån 90organisationerallmännyttigasäkringar. För var

landsting, affärsdrivande verkför kommuner,ochprocent
påberoende25enskilda 50 ellerföretagoch procent om

respektive två år.mindreanställningen änvarat mer
arbetsgivarkategorier, de all-till olikaLönebidragen t.ex.

sigskiljde frånorganisationerna stödmännyttiga statensvars
definieranödvändigtgjorde detarbetsgivares,övrigaoch att

allmännyttiga organisationer.medavsågsvad som
handi-sysselsättningsutredningens betänkande ArbeteI

definitionfrågan14, berördesSOU 1978:kappade, avom en
detUtredningen ansågorganisationerna.allmännyttigade

betraktasskullevilka verksamheterfastslåangeläget att som
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allmännyttiga organisationer. Någon sådan definitionsom
gjordes inte utredningen och har heller inte gjortsav senare.

definitionDen hela tiden har denanvänts är exempel-som
samling på statsunderstödda eller andra allmännyttiga organi-
sationer fanns i tilläggsdirektiven dir. A 1974:02.som
Nämnda exempelsamling bygger i huvudsak på 38 i§ lagen
1941:416 arvsskatt och gåvoskatt.om

En genomgripande förändring lönebidragssystemetav
genomfördes den juli1 1991. Bidraget blev flexibelt vilket
innebar lönebidragsnivän i fortsättningen skulleatt återspegla
den arbetshandikappade arbetsförmåga och gradenpersonens

funktionsnedsättning. Bidragsnivån skulle således inteav
bestämmas arbetsgivarens ekonomiska möjligheterav att

för lönekostnaden. Det skulle heller inte finnas någrasvara
skillnader i bidragshänseende mellan olika arbetsgivarkate-
gorier. Bidraget kunde utgå till 100 löne-procentupp av
kostnaden med tak för högsta bidragsgrundande månads-ett
lön. Lönebidraget skulle utgå under begränsad tid, högsten
fyra år, omprövas regelbundet och därvid kunna tillanpassas
förändringar i arbetsförmågan. Den tidigare volymbegräns-
ningen gällt bl.a. anställningar hos och allmän-som staten
nyttiga organisationer avskaffades följd bidra-attsom en av

i fortsättningen skulle finansieras frånget reservationsan-ett
slag, dvs. möjlighetden till överskridandeutan fannssom
med det tidigare förslagsanslaget. Som följd flexibili-en av

och skillnaderna i bidragsnivåerteten mellanatt arbets-av
givarkategorierna försvann, blev det heller inte längre nöd-

vändigt särskilt definiera vad avsågsatt med allmännyt-som
tiga organisationer.

År 1995 beslutade riksdagen lönebidrag får lämnasatt
med högst 80 lönekostnaden för denprocent anställsav som
fr.o.m. den julil 1995. För anställts före denpersoner som

julil 1995 får bidrag lämnas med högst 90 procent av
lönekostnaden. Lönebidrag förlängs efter de första fyrasom
årens anställning får efter den januari1 1996 inte överstiga
80 lönekostnaden. Detta tidigareläggningärprocent av en av
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följdinträttsmåningom skulle hanivå såden en avsomsom
vid nyanställning sedan den lbidragsnivånden högstaatt

fåttframför alltRiksdagsbeslutet har80juli 1995 är procent.
organisationerna.allmännyttigaför dekonsekvenser

regeringen1997 föreslogbudgetpropositionen för årI en
möjlighet tilljuni 1997 det gällerförlängning till 30den när

arbetshandikappadelönebidragsnivåer förbibehållna som
organisa-allmännyttigainomfyra årvarit anställda änmer

tioner.

varsel/uppsägningar anställda medkartläggningEn avav
utförts läns-januari-april 1996lönebidrag tiden avsom

varselvisar antaletAMSuppdragpåarbetsnämnderna attav
de042uppgick till 198 l1april 199630den attsamt av

i allmän-anställdavarslenberördesanställda varavsom
organisationer.nyttiga

riksdagen,arbetsmarknadsutskottetinitiativPå antogav
inne-utveckling, beslut medanledning dennamed ettav
varitarbetshandikappadlönebidrag förbörden att somen

vilkenförminst år ochfyralönebidrag underanställd med
ilönekostnaden80medbidrag lämnas än procent avmer

medkunna lämnasomförhandling skullemedsamband
till 1996 års slut.beloppoförändrat

anledningdirektiv medLOSAM-utredningens sägs,I av
uppsägningarförhindragällerdetbeslut, närdetta att avatt

organisationer skall,allmännyttigainomarbetshandikappade
skall förändras rörregelverkredovisa dethurutredaren som

anställda.sådana

organisationerallmännyttigasärbehandlingsådanEn av
allmännyttigameddefinition vadinnebär att avsessomaven

nödvändig.blirorganisationer

organisationerallmännyttigamedVad4.4.2 avses

Introduktionsstöd ochdelbetänkandeHandikappkommitténsI
allmännyttiga1983:14,lönebidrag, Ds A sägs att som

inte harverksamheträknas sådanaorganisationer skall vars
vinstgivande eller utgörinteinriktning,kommersiell är
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serviceorgan åt enskild eller organisation ärperson som
vinstgivande. Finansieringen verksamheten sker i huvud-av
sak bidragmed kommun, landsting ochstat, med-av egna
lemsavgifter.

Som nämnts ansåg sysselsättningsutredningen detovan
viktigt fastslå vilka verksamheter skall betraktasatt som som
allmännyttiga. Den definitionenda deattman gav var orga-
nisationer skall beröras 90-procentigt lönebidragettsom av
inte bör ha kommersiell inriktning eller vinstgivandevara

inteoch heller serviceorgan åt enskild eller organisa-person
tion vinstgivande.ärsom

Hittills har följande statsunderstödda eller andra organisa-
tioner betraktats allmännyttiga: Företagareföreningar,som
Skogsvârdsstyrelser9, Hushâllningssällskap, Allmänna försäk-

ringskassorw, Arbetslöshetskassor, Arbetsgivare- och arbets-

tagarorganisationer, Politiska religiösaoch organisationer,
Nykterhets- och ungdomsorganisationer, Frivilliga försvars-

organisationer, Allmänna stiftelser skilda slag, Turist-av
organisationer, Idrotts- och fritidsorganisationer, Studieorga-
nisationer bildningsförbund,och Fornminnes- och hembygds-
föreningar, Hemslöjdsföreningar, Folkrörelsearkiv, Folkets
Hus-föreningar, Handikapporganisationer, Patientföreningar,
Pensionärsföreningar, Elevkårer, Elevförbund, Hem- och
skolaföreningar, Intresseorganisationer Fastighets-t.ex.-
ägare- och hyresgästföreningar och Föreningar förm.m.
invandrare

I AMS föreskrifter från år 1981 skall regionaläven
biblioteks- och museiverksamhet jämställas med all-m.m.
männyttiga institutioner denna verksamhet drivsoavsett om

förening stiftelseeller eller den ingår i den kommu-som om
nala förvaltningen.

Den enda egentliga vägledning finns det gällernärsom

9 Från den juli1 1980 jämställda med statliga myndigheter i samband med
lönebidrag.
°Se föregående not.
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iallmännyttiga organisationer återfinns lagendefinition av
statlig inkomstskatt. Dessa bestämmelser1947:576 om

avsnitti 4.4.4.behandlas
civilrättslig lagstiftning ideellafinns ingen förövrigt detI

förening-Sverige. Bestämmelserna reglerarföreningar i som
få. Ihuvud mycketförhållanden rätts-överär tagetarnas

föreningideelllängepraxis har det sedan ägeransetts att en
antagit styrelse.stadgar och valträttskapacitet dennär

föreningensvarje innehålla ochi fallskallStadgarna namn
föreningensihur beslutbestämmelserändamål samt om

ideella förening-övrigtI har deåstadkoms.angelägenheter
stadgarna får utformas.frihet gäller hurdetnärstorarna

föreningsskattekommitténsochStiftelse-4.4.3

slutbetänkande

Översyn stiftelser ochförskattereglernabetänkandetI av
kriterierdiskuteras vissa1995:63,föreningar, SOUideella

skattetekniskaframförallmännyttiga organisationer alltför ur
förening,ideellbl.a. begreppetDet gällersynpunkter. nuva-

ökan-allmännyttighetsbegrepp och konsekvenserrande av en
tillVidareidrotten. berörsprofessionalism inom rättende

vissaföreningen uppfyllerideellaskattebefrielse denom
organisationen ellerstadgarna,beträffandeminimikrav t.ex.

medlemsantalet.

föreningarideellaBegreppet

in i två huvud-föreningar kan de delasideellagällerNär det

föreningar harTill hörden annatsomgruppengrupper. ena
ekonomiska intressen. Detfrämja medlemmarnassyfte än att

religionsutövning,föreningar förfrågakan t.ex. omvara
främjandeforskning,vetenskapligpolitisk verksamhet, av

idrott.sällskapsliv ellervälgörenhet,litteratur,ochkonst
tillföreningar syfteharomfattarDen andra somgruppen

ekonomiska intressen. Förfrämja medlemmarnas attatt en
föreningideellsyfte skall godtasförening sådantmed som
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fordras inteden bedriveratt ekonomisk verksamhet. Till
denna ideella föreningar hör bl.a. branschför-grupp av
eningar och fackföreningar.

Nuvarande allmännyttighetsbegrepp

Nuvarande definition begreppet allmännyttigt ändamål ärav
avsedd fånga in antal verksamheteratt skildaett stort slagav

enligt gängse värderingar betraktaär all-som att som
männyttiga.

För ideell förening skall befrias frånatt skattskyldigheten
krävs den tillhar huvudsakligt syfteatt främja all-att ett
männyttigt ändamål. En fråga diskuterades i betänkandetsom

kravet på allmännytta skall uppfyllt redanvar om näranses
förenings ändamål ligger inom för ide lagenen ramen

exemplifierade ändamålen, politiska eller religiösat.ex.
ändamål, eller Skattemyndigheten därutöver måste prövaom

ändamålet i det enskilda fallet har sådan karaktär detom att
Ändamåletfrån allmän synpunkt är stödja.värt bör inteatt

ha alltför karaktärsäregen inteoch direkt strida vaden mot
acceptabeltär allmän synpunkt.som ur

Kravet på allmännytta inteär uppfyllt föreningen harom
till syfte främja eller flera familjers,att medlemmars elleren
andra bestämda ekonomiska intressen.personers

Professionalism

I många olika situationer förekommer ideell föreningatt en
betalar ersättning till medlemmarna förut prestationer som
dessa utför i föreningens verksamhet. De ersättningar som
utgår för deltagande i ändamålsanknuten verksamhet kanen

skiftande karaktär liggaoch mycket olika nivåer.vara av
Den företeelse diskuteras i betänkandet är närsom en
förening anlitar och betalar ersättning tillut personer som
kan betecknas professionella Omutövare. föreningenssom
verksamhet, idrottstävlingar ellert.ex. teaterföreställningar,
ligger på hög professionell nivå, dettaär omständigheten en
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ochverksamhetenintresset förökabidra tillkan attsom
underlättasini bl.a.kanDettagoodwill för denna.skapa tur

sig påmedlemmarsådanarekryteringen engagerarsomav
inslag kanprofessionelltbasis. Manideell att ettrent menar

Detverksamheten.ideellastärker denfaktor somenvara
helhetsbedömning kunnavidskulleinslagetprofessionella en

diskvalificerande.verkatill 15-20uppgå attprocent utan

stadgar, organisationFöreningens m.m.

särskildaskall ställaövervägde härKommittén uppmanom
före-innehåll,ochformstadgarnasbeträffande t.ex.villkor

tydligainnehållaskriftliga ochskallskriva deatt vara
principerna förändamål ochföreningens antag-uppgifter om

uppgifterdessamenadeManmedlemmar.ning attnyaav
de allmännamöjligt avgöraskalldetbehövs omvaraom

öppenhetVerksamhetsinriktning och ärvillkoren upp-om
nödvändigt medintedetdock ärSlutsatsenfyllda. attvar

föreskrifter.särskildanågra
Å anspråkförening görmåstesidanandra somen

skattefrihet verk-villkoren förvisaskattebefrielse kunna att
inte kanföreningensvårtvilketuppfyllda, ärligen är om

skriftliga stadgar.hänvisa till
behovetövervägdemedlemsantalet attdet gällerNär man

hävdaskanmedlemsantal. Detminstavisstpåställa krav ett
spridningvissfåttförening skall haiverksamheten enatt en

allmännyttig.denbetecknabefogatinnan det är att som
misstänkaskälfinnas attdet dessutomkan attIbland en

harmedlemskretsbegränsadmycketmedföreningideell en
vissatillgodoseuppgivna,detsyfte attän t.ex.annatett

intressen.ekonomiskaenskilda personers
tillfåtordeöppenhetpådock kravetfannKommittén att

alltför begrän-inte kanmedlemsantaletkonsekvens att vara
verksamhets-påmed kraventillsammanskrav,Dettasat.

hållaönskemålettillgodosefullföljd, bör attinriktning och

föreningar borta.oseriösa
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4.4.4 Bestämmelser i skattelagstiftningen

Någon lagstiftning bildande allmännyttiga organisa-om av
tioner finns inte. Nuvarande praxis utgår från bestämmel-

beskattning ideella föreningar finns i lagenserna om av som
1947:576 statlig inkomstskatt.om

För förening skall juridisk skallatt en anses som person
den antagitha stadgar. Eftersom intedet finns någon lagstift-
ning på området fordras intede alltför knapphändiga.äratt

Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet
i föreningen och för ändamålsparagrafenatt genom ge
föreningen karaktär motiveraoch dess existens och
verksamhet.

För de flesta ideella föreningar det vanligt medär tre
grundläggande funktioner nämligen den beslutande funk-
tionen föreningsmötet, den verkställande funktionen styrel-
sen och den kontrollerande funktionen revisorerna. Stad-

innehållabör regler för dessa funktioner.garna
I Skatteförvaltningens broschyr stiftelserför ideellaoch

föreningar vissastadgas krav för förening skallatt en vara
allmännyttig. Det krävs föreningen uppfyller kraven pâatt

allmännyttigt ändamål, verksamhetens öppenhet ochart,
inkomstanvändning. Föreningen får dessutom inte verka för

medlemmarnas eller andra bestämda ekonomiskapersoners
intressen.

Allmännyttigt ändamål

Till allmännyttiga föreningar räknas de huvudsakligavars
ändamål religiöst, välgörande, socialt,är politiskt, konst-

närligt, idrottsligt, kulturellt eller jämförbart.därmed Med
huvudsakliga 75-80 verksamheten äratt procentmenas av
inriktad på det allmännyttiga ändamålet.

Verksamhetens art

Föreningen skall i sin faktiskt bedrivna verksamhet uteslu-



Lönebidrag nuvarande134 problem SOU 1997:5-

tillgodosetande eller så uteslutande det allmän-gott som
sinanyttiga enligt stadgar. Verksamheten skalländamålet

varit allmännyttig beskattningsåret.under heladessutom ha

Öppenhet

inträdeFöreningen inte någon eller utesluta någonfår vägra
målsättning följerföreningens och dess stadgar.delarsom
omfattning i vissa falleller kan dockVerksamhetens göraart

naturligt, viss minimiålderbegränsat medlemskap t.ex.ett en
musikföreningarmusikalitet i eller körer ochävenmen

geografisktbegränsningar i hänseende.

Inkomstanvändning

allmännyttigt ändamål/verksamhet ochförening medEn
bedriva verksamhetmedlemsantagning mästeöppen somen

till-avkastningen föreningensskäligen mot avsvarar
inkoms-minst 80Praxisgångar". är procent nettotatt avav

aktivtperiod förpå 5 år, användsöver attterna, sett caen
allmännyttiga verksamheten.främja den

ändamålallmännyttigadefinitionSkattemyndighetens av

huvudsakligaföreningar deallmännyttiga räknasTill vars
allmännyttigt,antingen kvalificerat dvs.ändamål år att

försvarsåndamålfrämja0
främja uppfostran barnvård och0 av

undervisning ellerför beredandeunderstödlämna0 av
utbildning

främjabehövande,hjälpverksamhet blandutöva veten-0
akademier,vidskaplig forskning i första hand vetenskap

institutionermotsvarandehögskolor och
nordisktfrämja samarbete0

påeller sätt, t.ex.annat
konstnärligt,politiskt,socialt,religiöst, välgörande,0

jämförbart.idrottsligt, kulturellt eller därmed
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Till föreningar med allmännyttiga ändamål hör t.ex.:
föreningar för gymnastik, skytte0 och friluftslivsport,
idrottsligt ändamål och supporterklubbar till allmännyt-
tiga föreningar,
föreningar för konst, litteratur och musik kulturellt0 eller
konstnärligt ändamål,
föreningar för ungdomsverksamhet, barn- och0 sommar-
kolonier, scoutverksarnhet, frivilliga försvarsorganisa-
tioner, studieförbund, folketshusföreningar, bygdegårds-
föreningar, hembygdsföreningar liknande,och
de fria trossamfunden, de politiska partierna, nykterhets-0

föreningar, invandrarföreningar, föreningar för social
hjälpverksamhet handikappföreningar.och

Föreningar har till syfte tillgodose ändamålattsom av mer
speciell eller karaktär,säregen intresseföreningar ocht.ex.

sållskapsföreningar, betraktas däremot i allmänhet inte som
allmännyttiga. Vanligen inte heller sammanslutningaranses

fastighetsägare skall tillgodose vissaav som gemensamma
intressen, villa- och hemföreningar, allmännyttiga.t.ex. vara

4.5 Lönebidrag och rehabilitering

Enligt uttalande arbetsmarknadsministern i propositionenav
1990/ 91 bilaga100 12 förväntades reformen med flexibelt:
lönebidrag bl.a. tillleda ökat antal övergångar till osub-ett
ventionerat arbete dels fler anställningar inom privatgenom
sektor, dels kortare beslut och omprövningar.tätaregenom
Ett målen med reformen alltså anställning medattav var en
lönebidrag skall leda till rehabilitering den arbetshandi-av
kappade så denne skall kunna tillövergå osubventio-att ett

eller lägre subventionerat arbete.nerat

Rehabilitering i vid mening omfattar medicinsk, social och
yrkesinriktad rehabilitering. Den yrkesinriktade rehabilite-

ringen vänder sig till människor medicinska, socialasom av
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få och behålla arbete.liknande skäl har svårteller ettatt

yrkesinrik-rehabilitering i detta betänkande denMed avses
bedrivs Arbetsmarknadsverket.rehabiliteringtade avsom

yrkesinriktade rehabili-sñnansieradeAMV anslagMålet för : s
funk-arbetssökande medarbetslösateringsverksamhet är att

iñnna, få och behålla arbetetionsnedsättningar skall ett

anslags-reguljära arbetsmarknaden. Dendenförsta hand på
arbetshandikapp kanservicen medfinansierade för personer

rehabilitering platsförmed-yrkesinriktadsåvälbestå somav
arbetsförmedling eller arbets-yrkesvägledning vidling och

iservicebehovet detAmi beroende påmarknadsinstitut en-
dockRehabiliteringsverksamheten ärskilda fallet. samman-

samspelararbetsmarknadsinstituten närainomhållen som
myndigheter.övriga berördaarbetsförmedling och medmed

rehabilite-översiktlig beskrivningavsnittI detta avenges
lönebidragssystemet.hanteringi AMV:sringens roll av

upprättandetrehabiliteringsarbetetiviktigt ärledEtt enav
mellanöverenskommelserinnehållaskallhandlingsplan. Den

fackförening.anställd ocharbetsgivare,arbetsförmedling,
stödja reha-denden skallhandlingsplanenSyftet med är att

lönebidragetanställningen såinriktningenbiliterande attav
reduceras/upphöra.sikt kanpä

ingåutförligt skallbeskriver vadmetodhandbokAMS som

handlingsplanen:i
anställdedenoch personnummer0 namn

anställ-tidsbegränsadtillsvidare elleranställningsvillkor0
ning
anställningsdatum0

inteanställdeuppgifter denarbetsuppgifter, även0 som
utföra skallfår/bör noteras.

utvecklings-tekniska hjälpmedel,arbetsanpassning t.ex.
kamratstödjande insat-internutbildning,mål,insatser och

till utveck-förändringar syftarorganisatoriska attsomser,
arbetshandikappademöjligheterna för den personen,

insatserutvecklanderehabiliterande ochövriga samt vem

ansvarigär:som
bidragsnivå
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beslutsperiod0
datum för uppföljning/omprövning0
samtliga deltagit i planeringen skall signera planen.0 som

4.5.1 utvärdering RRVRRV:s 1994:4

RRV genomförde 1994 granskning arbetsfönnedling-en av
hantering det flexibla lönebidraget. Resultatetarnas av av

granskningen redovisades i Utvärdering detrapport,en av
flexibla lönebidraget, RRV 1994:4.

undersökningRRV:s baserade sig intervjuerpå data från

och genomgång lönebidragsbeslut vid urval 13ettav av
arbetsfönnedlingar. Granskningen utgick från de målsätt-

ningar i proposition 1990/9l:100 för detsattessom upp
flexibla lönebidraget. Med detta utgångspunktsom var en av
RRV:s frågeställningar arbetshandikappade rehabiliterasom
inom lönebidragsplacering.förramen en

RRV:s intervjuer bekräftar bilden det sällan skerattav
avgångar från Samtligaåtgärden. förmedlingar, med ett

undantag, tillansåg avgångar osubventionerat arbete äratt

ovanligt. vanlig uppfattningEn lönebidragsplace-attvar
ringen slutstation.är en

De flesta förmedlingarna ansåg inte finnsdet någotatt
alternativ till lönebidrag för dem omfattas dennasom av

Osubventioneratstödfonn. arbete på den marknadenöppna
iansågs de flesta fall orealistisk målsättning.vara en

Viktiga faktorer påverkar möjligheterna till rehabili-som
tering för i anställning lönebidragmed är,personer som

handlingsplan uppföljning.nämnts Det RRVsamtovan, av
undersökta materialet visade endast 31 hade hand-att procent
lingsplan medan 69 saknade sådan.procent

bedömningRRV:s efter genomläsning drygt 1 000av
akter innehållet inteockså enligtdetatt motsvararvar som
metodhandboken bör dokumenteras i handlingsplanen. I

akten dokumenterades lönebidragsbeslut hade fattats,att ett
vilka inblandade, datum för uppföljning och,parter som var



nuvarande problemLönebidrag138 SOU 1997:5-

i sig uppföljningde fall det rörde redan fattatettom av
beskrivning uppföljningensbeslut, resultat.även en av

framgicksällan sådant framätsyftande ochMycket som var
rehabiliteringen, arbetsanpassning,betydelse för somav

utbildning, kamratstöd etc.

omförhandlingar i icke obetydligRRV noterade också att

Omförhandlingaromfattning skedde telefon. skall bl.a.per
revidering handlingsplanen.till En förut-leda fram en av

handlingsplansättning för bra skall kunna upprättas äratt en
mening inblandadeemellertid enligt RRV:s allaatt parter

träffas tillfälle.personligen vid samma
rehabili-Sammanfattningsvis målet medansåg RRV att

tiden undersökningen, intetering lönebidrag, vid förgenom
utsträckning. Arbetsförmedlingarnasinåddes någon större

i intresset förrehabilitering avspegladesattityd till densom
till rehabili-uppföljning medverkadehandlingsplaner och att

,
dänned ocksåteringseffekterna begränsade och över-var

osubventionerat arbete.tillgångarna
Riksrevisionsverkets detsittI yttrande över rapport om

i sinAMSflexibla lönebidraget 1994-08-30, uppger
samladesammanfattning i delar RRV:satt stortman

iflexibla lönebidraget ochbedömning det stortatt manav
sinaiRRV samband medringat in problemsamma som

länsuppföljningar.
haarbetsmarknadslägetsvåraDet extremt uppges

möjligheter uppfylla allaarbetsförmedlingarnasbegränsat att

lönebidragtill flexibeltviduppställdes övergångenmål som
tillfredsställelselänsarbetsnämndema medvarför AMS och

vidsituationhade beaktat dennanoterade RRVatt

bedömning till åtgärder.och förslag
lönebidrag ihandläggningenAMS också att avuppgav
utnyttjatill Ami denför på såflera län överförts sättatt

handikappomrädet.påsamlade kompetensen
förutsättning detviktig förHandlingsplaner attvar en

effektivare både förbli åtgärdflexibla lönebidraget skulle en
uppfatt-AMS delade därför RRV:sindividen samhället.och

instrumenthandlingsplanen, använd, braning rätt är ettatt
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för rehabilitering och övergång till osubventionerat arbete.
AMS målsättning allaär beslut skall ha handlingsplan.att en
AMS ansåg vidare handlingsplanen skall innehålla framåt-att

syftande åtgärder arbetsanpassning, utbildning, kamrat-som
stöd klara målsättningar för rehabiliteringensamt ochm.m.
utvecklingen i anställningen.

4.5.2 Kartläggning lönebidrag i Jämtlands länav

Länsarbetsnämnden i Jämtlands län har genomfört kart-en
läggning det totala antalet med lönebidrag underav personer
perioden november 1995 1966 uppgiftermedmars om-

ålder-
kön-
arbetsgivarkategori-
arbetsgivare med fler lönebidragsanställdaän tre-
handikappkod-
beslutsperiod-
handlingsplan-
kostnader.-

Uppgifterna finns redovisade kontorsvis länsvis.och
Av den sammanfattande kommentaren till kartläggningen

kan bl.a. följande utläsas:

Hanteringen handlingsplaner isköts många fall på ettav
mindre bra Handlingsplanersätt. saknades i 24 procent av
ärendena. Det varierade dock starkt, från kontor hadesom
handlingsplaner iupprättade samtliga tillärenden, kontor

saknade handlingsplaner i 50 sinaänsom procentmer av
Ävenlönebidragsärenden. i de fall handlingsplaner fanns,

många ofullständigt ifyllda såväl vad gällde planerings-var
uppgifter datum för handlingsplanen och underskriftersom

berördaav personer.
Handikappkod isaknades 5 ärendena.procent av
Det fanns beslut förlängning överstiger 3 år.om som
Av kartläggningen besök utredningen gjort isamt som
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andra län kan dra slutsatsen förbättringarävenattman om
iskett arbetsförmedlingarnas hantering handlingsplanerav

under den tid gått efter RRV:s utvärdering, finns fort-som
farande brister iomfattande hantering.denna En uppfattning

handlingsplanernadockär bättre används instru-att ettsom
rehabiliteringför i de län där handläggningenment av

lönebidrag har lagts på arbetsmarknadsinstituten.

4.5.3 TCO:s och AMS projekt lönebidragom

På uppdrag delegationencentrala för yrkesinriktad rehabi-av
litering DYR, har TCO och AMS genomfört kartlägg-en k
ning i Gävleborgs, Stockholms och Malmöhus län. Amnet l
för kartläggningen varithar arbetshandikappades rehabilite-

ring och arbetsutveckling på arbetsplatsen.
Kartläggningen har genomförts på 20-tal arbetsplatserett

i varje finnslän där det lönebidrag.anställda med

Kartläggningen genomfördes intervjuer. Intervjuformu-med
läret utarbetades projektledaren, tjänstemän på länsarbets-av 3
nämnderna, HTF, HSO, och AMS. Efter arbetsplats-tre

gjordesbesök avstämning varvid förändringarnågraen
gjordes i formuläret.

Formuläret delades efter de fyra deltogupp grupper som I
i undersökningen; arbetstagare, arbetsgivarrepresentanter,
fackliga företrädare An1i-handläggare. Dessutomsamt
inhämtades information från personakter.

i intervjufonnuläretFrågorna har flertal omrä-avsett ett
den handlingsplan, rehabilitering, relationer på arbets-som
platsen, löneutveckling, förändringar i lönebidragssystemet

avsnittI detta handlingsplanberörs frågorna ochetc. om
rehabilitering.

Handlingsplanen viktigt instrument förettanses vara en
lyckad rehabilitering. majoritetEn arbetsgivare ochav
arbetstagare känner dock inte till handlingsplanatt en

majoritetI ärendena inte tydligtupprättats. måleten av var
placeringdet gäller lönebidrag innebäranär med skallatt

rehabilitering tillskall leda bidragreducerat ellersom
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visarlönebidrag. Resultatettill anställningövergång attutan

rehabilitering vadfinnas behov ärändet större somavanses
flesta arbetstagarnahandlingsplanerna. Deiaktuellt somav

sin fritidrehabilitering detta påform görgenomgår någon av
Sjukgymnastik deninitiativ. ärelleroch på annateget

åtgärden/behandlingen.vanligaste
arbetsinnehåll förocharbetsplatserAnpassning attav

tycksförvärraslönebidragsanställdas besvärundvika deatt
omfattning.i ganskaförekommai Gävleborgs ländock stor

i Stockholms länundersökningentillresultatdiskussionenI

följande.bl.a.sägs

beskrivningardetaljeradefinnsAMSFS 1993: 17föreskrifterAMSI
kanbedrivas. Dessa reglerskallrehabiliteringsarbetethur upp-av

rehabiliteringFöljs de bordemotiverade.fattas rimliga och ensom
omfat-dockinnebärMen reglernalyckas.på/ arbetsplatsen ettgenom

Tidskrävandeanställning.varjemedtidskrävande arbetetande och
arbetsplatserna.skall besökahandläggarnai bemärkelsenden att

upptagningsområdearbetsmarknadsinstitut harEftersom stortettett
handläggarearbetsmängdanspråk.tid i Denmycketbesökentar en

skall kunnaregelbundna besökmålet medförförhar är att upp-stor§
: telefondelvis skeromförhandlingarblirfyllas. Konsekvensen att per

medorganisationarbetsgivaren. Arbetetsochhandläggarenmellan
inte kanambitionermål ochtilllederknappa att uppsatta4 resurser

uppfyllas.

iundersökningentillreflektionerundersökarensI egna
följande.bl.a.länGävleborgs sägs

skä-bidragetlönebidraget skallflexiblaför detreglernaEnligt ge en
dåskallarbetsförmåga. Hurnedsattaför arbetstagarensersättning

bedömning ochförsaknasberäknas. Instrumentnedsättningdenna
arbetsnedsätmingenlångt vadbidrag högre änflestadärför ligger de

omfattning intenågon pâvisbarrehabilitering iEftersommotiverar.
sänkningförekonomiska denandra skälsaknas änförekommer av

genomförs.genomgåendebidragen som nu
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4.5.4 Slutsatser

I RRV:s utvärdering det flexibla lönebidraget RRVav
1994:4 konstateras följande det gällernär rehabilitering av
arbetshandikappade med hjälp lönebidrag.av

Det sker få övergångar till osubventionerat arbete.0

Handlingsplaner förekommer sällan.0

Handlingsplaner dålig kvalitet.är0 av

RRV konstaterar också bristen på handlingsplaneratt över
huvud och rehabiliteringsinriktade sådana itaget synnerhet
kan uttryck för förmedlingarnas uppgivenhet införettvara
möjligheterna medverka till arbetsplaceringar löne-att utan
subvention.

RRV föreslog i sin utvärdering användningen hand-att av
lingsplaner borde förbättras, kvantitativt såväl kvalitativtsom
och förmedlingarna i ökad utsträckning skulle tydliggöraatt

arbetsgivaransvaret i samband med lönebidragsanställ-en
mng.

Med stöd vad framkommit vid utredningens besökav som
i några län vad framgår TCO:s och AMSsamt som av pro-
jekt lönebidrag blir slutsatsen någon förändringstörreattom

Äveninte skett sedan gjordeRRV sin utvärdering. om
handlingsplaner i dag förekommer i omfattningstörre än

tidigare, intede rehabiliteringsinriktadeär rehabiliteringoch
förekommer inte iheller någon påvisbar omfattning.

4.6 Särskilda insatser för vissa grupper

4.6.1 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd,
SIUS

I både Psykiatriutredningen och Handikapputredningen
konstaterades finnsdet med komplex proble-att grupper en
matik i behovär betydligt individuelltstörre stödettsom av
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inom Amizsvanligtvis för verk-vad kanän ramensom ges
Ävenarbetsmarknadspolitiskaövriga åtgärder.samhet eller

ifallet föreslog anslags-AMS konstaterat så ochhar äratt

framställningen inför 1992/93 försöksverksamhet medatt en
employment-metodiken skulle fåamerikanska supportedden

svenska förhållanden och behov.och utformas efterprövas
regeringens1993 inledde AMS, på uppdrag,I årslutet av

isärskilda arbets-med stödpersonerförsöksverksamheten
utifrån länders erfarenheterlivet. andraSyftet att avvar

Employment-metodiken, till svenskautvecklaSupported en
introduktions- uppfölj-ochanpassad modell förförhållanden

möjligheterna för medningsinsatser kan öka personersom
funktionshinder få klara arbete på denoch ettattstora

Är 1995 hade detta uppdragreguljära arbetsmarknaden.

undertill 16 län. Sammantaget harutvidgats omfattaatt
iinlettsprojektverksamheter1994-1995 lokala nånnare ett

budgetpropositionen prop.femtiotal Ikommuner.
bedrivasSIUS-projektet börbilaga 51996/97 :1, sägs att

iytterligare år syfte klargöraförsöksverksamhet attettsom
avgränsningtydligarearbetsgivaransvarorganisation, samt
innan SIUS-innehållmål ochgäller verksamhetensdetnär

i fonn.övergårmodellen permanenten
indivi-i medinnebär sambandEmploymentSupported

sinfunktionshindrade underarbetsplaceringar denduella att
coach" idenjobfår stödtid på arbetsplatsenförsta av en -

ellerbenämnd stödpersonförsöksverksamhetensvenska

gjortsVissa har från denSIUS-konsulent. avsteg ursprung-
till skillnader vad gällerSverige med hänsynliga imodellen
arbetslivsinriktad reha-arbetsmarknadspolitik ocharbetsrätt,

innebär bl.a. denamerikanska modellenbilitering. Den att
avlönadbörjan erhåller fastenskilde individen från en

blir utfört.arbetetanställning och stödpersonen garanterar att
traditionellt reha-skillnad jämfört medprincipiellEn

rehabiliteringen förutsättsligger ibiliteringstänkande att

förträningsärskilddirekt arbetsplatsen,påkunna ske utan

"färdig-arbetssökande skallpå deneller krav att vara
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rehabilitera Arbetets och arbetsplatsens betydelse som
instrument i rehabiliteringsprocessen betonas.

En grundprincip arbetssättetär i samband medatt en
arbetsplacering skall metodiskt och välstrukturerat. Detvara
gäller alla led, inledandefrån kartläggning/matchning av
sökande och arbetsplats fram till den långsiktiga uppfölj-
ningen.

Målgruppen för försöksverksamheten deär medpersoner
omfattande funktionsnedsättning inte kan del detasom av

arbetsmarknadspolitiskagängse åtgärderna. visatDet har sig
psykiskt arbetshandikappade denär 46att största gruppen

procent. Gemensamt för det flertalet deltagarna istora av
SIUS-projekten aldrigde inteär eller på mycket lång tidatt
har haft fast förankring på arbetsmarknaden.en

Verksamheten isker samverkannära med andra rehabili-

teringsaktörer och de särskilt anställda stödpersonerna, som
skall individuelladet tillstödet den enskilde och tillge
arbetsplatsen, har sinoftast anställning hos kommun,
psykiatrisk verksamhet, organisationer eller andra som ser

sin iroll samverka med arbetsmarknadsmyndig-attsom
heterna för optimalt tillstöd dessa funktionshindrade.att ge

Stödpersonernas huvudsakliga arbetsuppgifter består

kartläggning sökande, anskaffning lämpliga0 av av
arbetsplatser, arbetsanalys matchning,

fungera personligt tillstöd den funktionshindradeatt0 som
på arbetsplatsen, medverka i introduktion till arbets-

uppgifter och arbetsplats, efter påbörjad anställ-samt att,

ning, långsiktigt uppföljningsansvar isåväl förhål-ta ett
lande till den enskilde till arbetsplatsen och attsom
medverka med dokumentation och utveckla stödformen.0

SverigeI finansieras kostnaderna för stödpersonerna över
Särskildaanslaget, åtgärder för arbetshandikappade i form av

lönebidrag. anslutningI tilll beslutet försöksverksam-om
heten gjordes tillägg i förordningen lönebidragett om som
innebär som alternativ för lönebidrag kan ersättning föratt
särskild stödperson lämnas. Undantag från taket på 13 700
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utgårSIUS-konsulentema och för demgjorts förkronor har
faktiskaersättning lönekostnaden.för den

sin ersättning ifunktionshindrade behållerDen personen
blirrehabiliteringsersättningpension,form etc.t.ex. menav

iAmi deltagande SIUS. Personeninskriven vid föreofta
utbildningsbidrag vilket innebärdåomfattas att personenav

Kostnadsmässigt innebär dettaförsäkringsskydd.haräven ett
i förutbildningsbidrag ställetfårnär t.ex.att en person

utbildningsbidraget ochbåde förförtidspension får AMV stå

dentill SIUS-konsulenten. Närutgårersättningen som
längrei Stödpersonindividen inte behovenskilde år enav

i stället.lönebidrag för denneanställning utgårfåroch en
inträffat i antal länåtgärdsmedelbrist påDen ettsom

förutsättningarnaradikalt förändrat1994 harhöstensedan

följddirektI län har,för SIUS-verksamheten. tre avsom en
förtida avveckling på-medelsbristen, fattatsbeslut avom

projektverksamheter.gående
varierande utform-mycketprojekten har fåttlokalaDe en

stöd-försöksorganisation, ochmålgrupperning vad gäller
i projekten påharStödpersonernaarbetssätt.personernas

riktadeAmi ellertill enskilda s-lagknutitsvarierande sätt
alternativt givitsfunktionshindradeprojekt/verksamheter för

formellamed kommunersjälvständig roll, ofta somen mer
variantenantal lokalahararbetsgivare. Dessutom ett

förekommit.

SIUS-verksamhetenUppföljning4.6.2 av

medförsöksverksamhetenUppföljningSIUSI rapporten av-
funktions-uppföljningsstöd förintroduktions- ochsärskilt

iverksamhetenbeskrivs förarbetslivet lägetihindrade
ingick sökande. Förredovisningen 4591995. Idecember en

dessarapporteradesSIUS-deltagarnatredjedel attav
lönebidrag, alter-anställning, i medregelaningen fått en

anställ-förhandlingarmednativt aktuelltdetatt om envar
olika avförts frånskälhadening. Cirka 25 procent av
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försöksverksamheten medan återstoden, 40 be-procent,ca
fann sig i olika faser kartläggning eller introduktion ochav
träning på arbetsplats. vissaI län har inte kunnaten man
anställa efter introduktionstiden på grund bristpersonen av
på lönebidragsmedel, vilket innebär antaletatt personer som
fått anställning underskattat.är

Redovisningen i tillär del probleminriktadrapporten stor
eftersom den syftar till underlag för fortsatt utveck-att ge
lingsarbete inom SIUS-verksamheten. Det framgår dock att

iresultatet flera de etablerade projekten SIUSär ärattav en
åtgärd kan möjligheter till arbete för mångasom ge nya
funktionshindrade. Vidare viktigtdetär slå vakt SIUSatt om
karaktär arbetsmarknadspolitisk åtgärd byggd på särskildav
metodik och kompetens för olika former stödinsatser iav
samband med arbetsplacering på den reguljära arbetsmark-
naden.

Enligt talar de ekonomiska beräkningarna förrapporten att
SIUS samhällsekonomisktär lönsam verksamhet sedd ien ett

Äventreårigt perspektiv. kalkyl för den offentliga ekono-en
min i dess visarhelhet på visst överskott.ett

Eftersom de lokala SIUS-projekten i utsträckning haftstor
konstruerad tillfälligoch organisation erfarenheternaen ger

inte underlag för några underbyggda förslag till lämpligen
organisation för reguljär SIUS-verksamhet. Nedan följeren
dock några synpunkter kommit fram till vidsom man upp-
följningen SIUS-verksamheten.av

En allmän slutsats målinriktatär utvecklingsarbeteatt ett
inte blikan framgångsrikt det beroendegörs snabbtom av
föränderliga ekonomiska förutsättningar prioriteringar.och
En fast, betydligt mindre,även projektbudget och en mer
sammanhållande proj ektstyrning hade skapat väsentligt bättre

förutsättningar för effektivt genomförd SIUS-verksamhet.en
Den projektutbildningen inför försöksverk-gemensamma

samheten, bl.a. med hänsyn till stödpersonernas varierande
bakgrund, har varit begränsad i många län. Områden där

behov lära sig förhand-sett ärattman t.ex.av mer
lingsteknik och allmän arbetsmetodik, funktionshinder, sjuk-
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behandlingsformer och åtgärds-regelsystemdomar och samt

arbetsmarknadspolitiskainom området.former det
SIUS-verksamheteninsatser förDet behövs större att ge

börjanidentitet från skapa former för dettydligare ochen
rehabiliteringsmyndig-nödvändiga samarbetet med berörda

heter m.fl.

sig omfat-stödinsatserna bör fråga hurNär det gäller man
ilångsiktiga inrymmas SIUS-de kan förtande och attvara

arbetsmarknadspolitiskreguljärverksamhet utformad som en
summering erfarenheterna från försöks-Vidåtgärd. aven

vilka insatserställning tillverksamheten bör typerta avman
i hand börSIUS-verksamhet förstaeventuell fortsattsom en

inriktas vidareutveckla.på att

arbetsmarknadspolitisktillutveckling SIUSEn en nyav
måltydlig avgränsning verksamhetensåtgärd kräver aven

reguljära arbetsmark-Inriktningen deninnehåll.och mot
insatsernautformningenvägledande förmåstenaden avvara

målgrupper.och dess
inom arbets-övriga åtgärdsformer denSIUS kompletterar

rehabiliteringen främst åtagandetlivsinriktade gente-genom
uppläming,iarbetsgivare frågasökande ochmot person-om

långsiktig uppföljning på arbetsplatsen.liga stödinsatser och
i skämingspunkten mellanliggerSIUS-verksamheten en

anvarsområden.intressentersmyndigheters och andrarad
SIUS-verksamhetensvisar allmänt påFörsökserfarenhetema

kring plane-samverkanfungerande lokalvälberoende enav
förförutsättningar och mål/målgrupperring, fastställande av

SIUS-insatserna.
ñnansi-fastlångsiktig verksamhet kräverSIUS är somen

inteSIUS-tjänster framstårering. enskildaKöp som enav
lämplig modell.

arbetsmarknadspolitisk åtgärdtillUtveckling SIUS enav
samordninginnehåll krävertydligt mål ochmed aven

erfarenhetsöverföring, utbild-metodutveckling,insatser för

marknadsföring.kompetensutvecklingning och samtannan
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4.6.3 SIUS-verksamheten i Norge

I Norge inleddes försöksverksamhet med likartad inriktning
SIUS år 1992. Beslut har fattats verk-som permanentom en

samhet, benämns Arbete bistånd,med från janu-den 1som
ari 1996.

Man har goda erfarenheter försöksverksamhetenav som
pågått i år. Under tiddenna har 32 lokala projekttre varit
igång hela landet.över Några resultaten frånav
försöksverksamheten är:

Närmare 300 arbetshandikappade har fått ordinärt0 ett
arbete.

40 deltagarna arbetar full arbetsvecka.procent0 av
Cirka tredjedel deltagarna fick arbete0 en av som var

psykiskmed utvecklingsstörning. En femtedelpersoner
psykiskamed sjukdomar.var personer

Arbetsgivaren betalade lön helt eller delvis för de allra0
flesta. 10 arbetsgivarna fick ekonomiskt bidragprocent av
från AMV.

Nettoinkomsten för de arbetshandikappade arbetstagarna0
ökade imed genomsnitt 3 500 NOK månad.per
Åtgärden hade arbetsskapande effekt. Mer hälftenän0 en

deltagarna i arbete arbetsgivare inrättat för attav var som
få arbetsuppgifter utförda tidigare varit olösta ellersom
hade varit tilläggsuppgifter för andra anställda.

Arbetsgivarna framhäver stödet från stödpersonema tilrette-
leggere viktig orsak för anställa yrkes-attsom en
handikappade.

Syftet med SIUS-verksamheten i Norge är, att
arbetshandikappade arbetssökande skall kunna få och behålla

iarbete ordinäradet arbetslivet.ett Målgruppen är

yrkeshandikappade arbetssökande har behovsom av
"tilrettelegging och upplärning i direkt anknytning till de
arbeten där de utplacerade iär stället för träning/praktik
inför det kommande arbetet. Dessa harpersoner
arbetshandikapp sådant slag endast hel eller partiellattav
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alternativ.realistisktförtidspension är ett
organisatorisktvaritSIUS-verksamheten harnorskaDen

velat fådå näratill kommunerbl.a.knuten enmen man
verksamheten,arbetsmarknadspolitiskaanknytning till den

tillverksamhetendenvalt knytahar permanentaattman
organisation. Den ärAMV sArbetsmarknadsverkets nume-:

AMV.norskainom detsjälvständig enhetra en
ersättningindividen sinintroduktionstiden behållerUnder

rehabiliteringsersättningförtidspension elleri form t.ex.av
anställning utgårbidrag. Vidkombination ochlöneller aven

till1/2 Gbasbelopphalvthögstmotsvarandebidrag ett
halvaDetdärutöver.lönarbetsgivaren betalarochpersonen

utbetalasindirekt lönestödbasbeloppet ärGzet ett avsom
Sverigejämfört med ärSkillnadensocialförsäkringen. att

socialförsäkringenbidrag frånmedendastindividen ersätts

utgårSIUS-konsulenten ersätt-Tillintroduktionstiden.under

Sverige.ining liksom
detså längei åtgärd ärdennakanI Norge person varaen

i år.högstnödvändigt, docklämpligt eller tre

handikappadeåtArbete4.6.4 unga

Är försöksverk-regeringens uppdrag,påinleddes,1986 en
handikappade.förinsatsersärskildamedsamhet unga

förtidspensioneradeomfattaskulleFörsöksverksamheten ung-
Af/Ami skullesamtligalandet ochi hela16-29 år,domar,

handi-förbättraSyfteti försöket.mvolveras att ungavar
sjukbidragföri ställetfå arbetemöjligheterkappades att

förtidspension.eller
denfastslogsförsöksverksamhetenriktlinjerna för attI

erfarenhetersådantpå sättskulle läggas attett avupp
verk-reguljäriövergåskullesedanarbetssättmetoder och

Verksam-försökstidens slut.Ami efterochvid Afsamhet

detochgrundbelopp utgör" ålderspensionenslika med 50l/2 G procentär av
erhålla lönkan ihandikappersättningmaximalmedbelopphögsta personen

reduceras.handikappersättningenattutan
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heten sedanär budgetåret 1990/91 del den reguljäraen av
verksamheten vid Af/Ami.

Ett år utökades uppdraget med förebyggandesenare en
verksamhet gick på Af/Amirs insatserut att skulleävensom
omfatta Skolungdomar med funktionshinder riskerade attsom
få förtidspension intede fick särskilt införstöd över-om
gången skola-arbetsliv.

I varje län fanns eller flera projektsamordnareen som
kallades UH-samordnare. Deras roll på olika sättattvar
stödja personalen vid arbetsförmedlingarna i deras arbete
med målgruppen ungdomar med funktionshinder.större De
hade också i uppgift knyta och upprätthålla kontakteratt med
samverkande myndigheter och organisationer i länet.

Vid sidan riksomfattandeden försöksverksamheten på-av
gick samtidigt 26 delprojekt, inriktningmed på utvecklaatt
och förbättra möjligheterna till arbete för ungdomar med
funktionshinder.

I syfte förbättra de funktionshindradeatt ungdomarnas
möjligheter till arbete eller yrkesutbildning direkt efter avslu-
tad skolgång därigenomoch förhindra pensionsalternativet
inleddes nära samarbete mellan Af/Amiett och skolan.
Genom tidigarelägga intensifieraochatt vägledningsinsatser
till funktionshindrade elever kunde skolans SYO komplette-

så dessa elever redan från årskursatt 8 fick delras ta av
Af/Amizs specifika kompetens vad gäller funktionshinder i
relation till arbete. Möjligheterna till tekniska anpassnings-
åtgärder och ersättning till arbetsbiträde vid praktisk arbets-

livsorientering ökade möjligheterna för funk-även gravt
tionshindrade ungdomar få kontakter med arbetslivet.att
Denna form vägledningsinsatser isker samverkannäraav
mellan Af/Ami, skolans SYO-konsulenter, SIH-konsulenter
eller särskolans yrkesvalslärare.

Under försöksverksamheten genomfördes gemensamma
utbildningsinsatser och konferenser med erfarenhetsutbyte för
de olika samverkande aktörerna vilket lade grunden för ett
omfattande nätverk. Detta nätverk har varit grunden för den
fortsatta verksamheten efter försöksperiodens slut.
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följandefåGenom samverkan kan elevernadenna
särskilda insatser:

iväglednings- planeringssamtal redan årskurs 8och
särskild vägledningskursidelta

till finna lämplig PRAO-platsmedverkan att
vidarbetsbiträde arbetshjälpmedel PRAOvid ellerbehov

arbetslivserfarenhetfå ökadferiearbete för att

utbildning.efter avslutadarbete

förarbetshandikappade ungdomar denPsykiskt är grupp
påtagliga resultat. Det harvarit uppnåvilken svårastdet att

möjligtvarit skapainte påför denna sätt attsammagrupp
Af/Amimellan och andraför samverkanfungerande former

rehabiliteringsansvariga. .
särskilda projektmedeltilldelades1987Fr.o.m. december

särskildtjänst arbetskonsulent medtillfälligför upp-somen
prao/praktiklämpliga arbetsplatser vad gällergift framatt ta

funktionshinder.medferiearbete för ungdomaroch
försöksverksamheten ArbetefrånI slutrapport ungaen

sjukbidragnybeviljadeantalethandikappade konstateras att
16sjönk medförtidspensioner för hela åldersgruppenoch ca

sighänförMinskningenperioden 1986-1989.underprocent
iAntalet16-19 år.åldersgruppen,tilldock helt den yngsta

förtidspension sjönk medbeviljadesåldersgruppdenna som
utvecklingtidsperiod. Dennatredjedel underdrygt sammaen

utvecklingsstörning. endaDenmedfrämst ungdomargällde
16-19-ökade blandnybeviljningstalenvilkenförgrupp

depsykiska sjukdomar. Blandungdomar medåringarna var
måttliga.förändringarnaäldre ungdomarnanågot var

samtligatredjedelframgår drygtAv attrapporten en av
ellersig i form arbeteprojektet befann någoniungdomar av

projektets slut.utbildning år eftertreca
lönebidraget bedöm-allmännaErsättningsnivån detgenom

låg ochalltföri målgruppenungdomarför mångades som
tillorealistisk med hänsynnedtrappningengenerelladen som

projektets första år blevSärskilt underhandikappets art.
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kvoteringen särskildade lönebidragen avgörande hin-ettav
der för arbetsplaceringar.

Efter försök i två län beslutade riksdagen år 1989 att
ungdomar i projektets målglrupp andra handi-samt gravt
kappade ungdomar under 25 år skulle kunna anvisas anställ-

ning med flexibelt lönebidrag. Detta har möjliggjort anställ-

ningar inte skulle ha kommit till stånd. Isom annars en
uppföljning den februari1 1991 redovisades attper samman-
lagt 204 handikappade ungdomar fått anställning flexi-med
belt lönebidrag, i inomhuvudsak den privata sektorn, under
den föregående sjumånadersperioden.närmast

Verksamheten har volymmässigt ökat och antalet ungdo-
sjukbidrag/förtidspensionmed omfattas "ungamar som av

handikappadeverksamheten har ökat från 1 350 budgetåret
1990/91 till 2 perioden576 1995-07-01-1996-06-30. Under

period har 59,4 eller 1 530 tillgått aktivaprocentsamma
åtgärder dvs. fått arbete, praktik eller utbildning. De ungdo-

tillkommer Af/Ami har oftast aktualiserats via detmar som
uppbyggda nätverk beskrivssom ovan.

Även skolsamverkan har hög volym och har ökat frånen
budgetåret 1990/91 omfatta 5381 Skolungdomar tillatt

1 931 perioden 1995-07-01-1996-06-30. Samtliga skolung-
domar har fått del väglednings- och planeringsinsatserav
från Af/Ami. Cirka 400 ungdomar har fått arbete eller
praktik i anslutning till avslutad utbildning 300och harca
fått feriearbete och för 173 har Af/Ami anskaffat särskild

PRAO-plats oftast någonmed form anpassningsåtgärd.av
Drygt 240 ungdomar har deltagit i särskilda väglednings-
veckor vid Ami liggaskall till grund för den fortsattasom
studie- och yrkesplaneringen.

4.6.5 Galaxen

Galaxen bildades år 1986 Byggförbundet och deav
riksbyggande storföretagen. Syftet från ordnastarten attvar

arbete rehabiliteringoch för arbetshandikappadeanpassat

byggnadsarbetare.Verksamhetens mål anvisadeär att perso-
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rehabiliteras fysiskt psykisktoch så långt de kanskall attner
reguljäratill arbetsmarknaden. Under deåtergå den senaste

rehabiliteringsinslaget alltmer betonats.fem åren har

arbetsplacering hjälpgalaxenanställning innebär medEn

lönebidrag vanlig arbetsplats, där arbetsupp-på menenav
till arbetstagarens behovgifterna med hänsynanpassadeär

individuell handlingsplan.i enlighet Måletmed är yttersten
till ordinärtåtervända arbeteskall kunnaarbetstagarenatt

lönestöd.utan

möjliggörs överenskom-Galaxenverksamheten genom en
lönebidrag, företagenmelse med AMS attsamt genomomi1Iz anställningar.anpassadeställer meduppli ABl CentralGalaxen ByggmoderbolagetGalaxen utgörs av

AB.i varje LänsGalaxen Byggländotterbolagsamt -
uppgift tillsammans medtillCentralGalaxen har att, en

och utveckla verksam-samverkacentral samverkansgrupp,
varje finns lokali I länheten Länsgalaxbolagen. en anpass-

Anpassningsgruppernaningsgrupp för byggbranschen. utre-

rehabiliteringsfall och fattar beslutder alla anmälda om
rehabilitering. Länsgalax-handlingsplaner förindividuella

till före-till respektive placerasbolagen ut ettatt personser
indivi-arbetsuppgifter pä det denordnasdär sätttag som

också för denhandlingsplanen Deduella svararanger.
Anställningenrehabiliteringen.uppföljningenlöpande av

tilli normalfallet förlängasvarje och kanår,ompövas max
fyra år.

volymmässigt från 328ökatVerksamheten har personer
1995.till 180 år1987 l personer

981till årsskiftet 1995/ 96 har 11986 framårFrån starten
484Galaxen. Av dessa har nästanlämnat personer,personer

ilönestöd, 337till ordinärt arbeteövergått25 utanprocent,
463 hari andra branscher.byggbranschen och 147 personer

förliv Galaxensitt och lämnatförlängt yrkesverksamma att

genomsnitt anställning. Ytter-i årsfå förtidspension efter tre

pensionsålder.vid ordinarieligare 122 har slutatpersoner
utvärdering Att arbetafebruari gjordesI 1996 är enen



154 Lönebidrag nuvarande problem SOU 1997:5-

gåva Galaxenverksamheten med syfteav
belysa det långsiktiga rehabiliteringsresultatetatt för0 de

efter Galaxenanställning fått reguljärtpersoner ettsom en
arbete lönestöd ochutan

underlag för förbättringaratt, verksamheten,ett0 som av
belysa hur Galaxenanställningen fungerar och dess
betydelse för individen.

Bland intervjuerhar gjorts med drygt hälftenannat deav
periodenunder 1993 1995 övergått tillpersoner, som mars-

reguljär anställning lönebidrag. Det visade sig två årutan att
efter Galaxenanställningen 75 intervjuadedeprocentvar av
fortfarande i reguljär anställning, 22 arbetslösaprocent var
och samtliga dessa hade slutat på grund neddragningarav av
i företagen. Endast två långtidssjukskrivna.personer var

Rehabiliteringen i Galaxen handlar främst yrkesinrik-om
rehabilitering.tad Ett viktigt inslag i detta höja indi-är att l

Övervidens självförtroende tilltrooch till sin förmåga.egen
80 deras allmänna livskvalitet har för-procent attmenar
bättrats sedan de ianställdes Galaxen.

Utvärderingen identifierar några faktorer avgörandesom
för Galaxenanställning skall fungera bra ochatt en vara en
meningsfull rehabilitering, nämligen: Tydlig information till
ledning och medarbetare vad kan inteochgöraom personen

stöd uppföljninggöra, och från Galaxen, samt personens
1mentala sittaccepterande arbetshandikapp.egna av

Resultatet pekar också på det få med anledningåratt som
sitt arbetshandikapp speciellaanvänder hjälpmedel ellerav

redskap.
De individuella handlingsplanerna tycks dock inte 1gene-

fungerarellt styrinstrument för rehabiliteringen.ettsom
Totalt det, enligt utvärderingen, 40närmarevar procent

inte aktivt följde handlingsplanen i sitt arbete.som
De slutsatser idras det långsiktigaärrapporten attsom

rehabiliteringsresultatet för dem tillövergår reguljärsom
anställning lönestöd mycketår Galaxenan-utan gott.
ställningen har för de flesta mycket betydelse för detstoren
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psykiska välbefmnandet livskvaliteten.och Vidare konstate-
finnsdet många fördelar med Galaxen organiseraratt attras

rehabilitering lönebidragsanställningar i byggbransch-genom
bl.a. har sammansättningen med arbetsgivare och fack ien,

samverkan lyfts fram något positivt.som

4.7 Statens mål och resultatkrav samt

i utgiftskontroll och uppföljning

I avsnittdetta behandlas först de mål och resultatkrav somI
ställt för åtgärden Anställning med lönebidrag.I I destaten

z fall inte varit möjligtdet skilja dessa mål och krav frånatti
de statsmakternas ställt för åtgärden Skyddat arbetesom
hos offentliga arbetsgivare OSA behandlas åtgärderna

följerDärefter kartläggning statsmakternasgemensamt. en av
krav på återrapportering från Arbetsmarknadsverket AMV

hanteringAMV:s beslut anställningar medsamt av om
lönebidrag.

4.7.1 Statsmaktemas mål och resultatkrav

Sedan införandet det flexibla lönebidragssystemet harav
statsmakternas mål och varitresultatkrav relativt oföränd-

följanderade. I beskrivning har de mål och krav före-som
skrivits idelats volymkrav och budgetrestriktioner.upp

Volymkrav

För budgetåret 1992/93 specificerade statsmakterna ett
volymkrav för antal anställda med lönebidrag i OSA.och

innebarDet minst 51 000 med arbetshandikappatt personer
i genomsnitt månad skulle lämplig sysselsättning förper ges
de medel tillförts AMV. Detta volymkrav fortsatte attsom
gälla för budgetåret 1993/94.även

För budgetåret 1994/95 ökade statsmakterna volymkravet
för genomsnittligt antal imånad åtgärderna.personer per
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innebarDet målet minst 52 000 medattnya personer
arbetshandikapp i genomsnitt månad skulle anställdaper vara

lönebidrag i följandemed eller OSA. För budgetår, 1995/96,
minskade statsmakterna volymkravet till minst 50 000 perso-

i genomsnitt Enligtmånad. regeringsbeslut "Plane-ner per
ringsunderlag för budgetåret 1997 avseende Arbetsmark-

nadsverket" gäller detta volymkrav under budgetåretäven
1997.

ytterligareStatsmakterna har ställt två krav på Arbetsmark-

nadsverket under de budgetåren. För budgetåretsenaste
insatserna1994/95 för handikappadeställdes kravet att unga

minst likaskulle omfatta många underpersoner som
1993/94. föreskrevbudgetåret Dessutom statsmakterna för

96 minstbudgetåret 1995/ 3 anställdaatt procent av personer
lönebidrag till icke subventioneratmed skulle övergå arbete

reguljärapå den arbetsmarknaden. Detta krav gäller också

enligt planeringsunderlag AMVför budgetåret 1997 det som
erhållit.

inför budgetåret 1994/95Det volymkrav som
insatserna handikappadeformulerades för för borttogsunga

1995/96, på insatserunder budgetåret beroende dessaatt
ordinarieinordnades i verksamheten.den

Budgetrestriktioner

omkring miljonertilldelades AMV 200För 1991/92 5

lönebidragför åtgärderna och OSA. Statsmakternakronor

inget volymkrav föreskrev denformulerade attutan attman
bidrag minska jämförtgenomsnittliga konstnaden skulleper

budgetår.med föregående
Iföreskrivitbudgetår 1992/93 har statsmakternaFr.0.m.

minst i genomsnitt månadkrav på antal personer som per
sysselsättning för tilldelats för åtgär-skall de medelges som

föreskrivnalönebidrag OSA. Utifrån volymkravderna och
vilketmöjligttilldelade medel det beräknaoch är att

i genomsnittsnittbidrag AMV högst kan utbetala persom
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medeloch månad. I tabell 4.1 tilldelade ochperson anges
genomsnittligalägsta volymkrav det högsta snittbidragsamt

och månad AMV kan utbetala för kunnaattper person som
uppfylla ställda kraven.de

visar tilldelade medel månad förTabellen löne-att per
bidrag OSA minskades 1993/94och mellan budgetåren och

miljoner till miljoner1994/95 från 523,8 kronor 514,0
Samtidigtkronor. ökade statsmakterna det föreskrivna

genomsnittvolymkravet till i 52 000 månad.perpersoner
genomsnittliga snittbidragetDet medförde det högstaatt per

månad kunde utbetalas AMV sänktes frånochperson som av
till följande300 9 900 kronor. För budgetår,10 kronor

tilldelades månad1995/96, AMV medel; samma per men
till i genomsnittsänktes 50 000 ochvolymkravet personer

möjliga snittbidragetvilket innebarmånad, det högstaatt per
tillmånad utökades ökades 10 300 kronor. Förochperson

tilldelats miljoner1997 AMV 521,4 kronorbudgetåret har
tillEftersom volymkravet för budgetåret uppgårmånad.per

innebär kan50 000 månad det AMVattpersoner per
genomsnittlig bidragutbetala och månadett per person som

till 10 400 kronor.uppgår

Tilldelade medel för åtgärderna lönebidrag och OSA har beräknats utifrân i
regleringsbrev planeringsunderlag för budgetåret föri 1997 AMVsamt

dessa åtgärder bidrag till arbetshjälpmedel.specificerade belopp för samt
Avdrag från de specificerade beloppen har gjorts för bidrag till arbetshjälpmedel

med miljoner kronor för budgetåret med miljonerövrigt 100 1992/93, 200samt
kronor budgetåren och med miljoner kronorför 1993/94 1994/95, 250 för

miljoner kronor budgetåretbudgetåret 1995/96 200 för 1997.samt
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Tabell 4.1 Tilldelade medel för lönebidrag OSA,och volymkrav for
åtgärderna snittbidrag månad utifrånoch givnasamt per person
förutsättningar från budgetår 1992/93 till 1997.

Tilldelade medel för lönebidrag och Volymkrav Snittbidrag per
05A och månadperson

För budgetåret Per månad

1992/93 6 308 mkr 525,7 mkr 51 000 10 300 kr

1993/94 6 286 mkr 523,8 mkr 00051 10 300 kr

1994/95 6 168 mkr 514,0 mkr 52 000 9 900 kr

1995/96 9 257mkr 514,3 mkr 50 000 10 300 kr

1997 6 257mkr 521,4 mkr 50 000 10 400 kr

Källa: Regleringsbrev avseende Arbetsmarknadsdepartementets område,
planeringsunderlag för budgetåret 1997 avseende AMV samt egna
beräkningar.

Statsmakternas krav på återrapportering4.7.2

rapporteringArbetsmarknadsverkets hur statsmakternaav av
ställda mål och krav uppfyllts regelbundetrapporteras genom
dels s.k. kvartalsrapporten och dels månatligden rapporten

medelsförbukningen. I kvartalsrapporten redovisar AMSom
Verksamhetsmål regeringen föreskrivit ihur de regle-som

ringsbrevet medelsförbruk-har uppnåtts. I rapporten om
redovisar medelsförbrukningenningen AMS på de anslag

disponeras AMV.som av
de regelbundet återkommandeFörutom kvartals- och

har statsmakternamânadsrapporterna under de senaste
AMS redovisabudgetåren begärt skall andra utfall. Iatt

regleringsbrevet avseende Arbetsmarknadsdepartementets
verksamhetsområde 1994/95 föreskrevs AMS skulleatt
redovisa försök mederfarenheter stödpersoner arbets-av

funktionshinder.med För budgetåret 1993/94tagare
regleringsbrevet halvårsvis ii AMS sambandföreskrevs att
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med kvartalsrapport skulle redovisa insatser förvarannan
handikappade representativa stickprovsundersök-samtunga

ningar andelen övergångar från lönebidrag tillav
anställningar bidrag.utan

Kvartalsrapportens utformning

Kvartalsrapporten utformning varje budgetårges en ny
beroende vilkapå utfall statsmakterna behöversom anser
följas Förutom uppföljning verksamhetsmålen efter-upp. av
frågar statsmakterna detaljerad redovisningäven deen av
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Kvartalsrapporten utar-
betas iArbetsmarknadsdepartementet dialog med AMS.av

Under budgetåret 1992/93 rapporterade AMS angående
åtgärden Anställning lönebidrag"med antalet anställda med

lönebidrag genomsnittligaoch bidragsnivån arbetsgivar-per
kategori för samtliga, för anställda med förstagångsbeslut
och för anställda med omprövade alternativt förlängda
beslut.

För budgetåret 1993/94 utökades AMS redovisning.
Antalet och kvarstående lönebidraganställda med ochnya

kvinnor idärav åldersgrupperna 24 år,samt t.o.m.personer
mellan 25 och 54 år och äldre 54 redovisades liksomårän

genomsnittligaden kostnaden och månadper person per
arbetsgivarkategori. Införandet lönebidragsbeslut i formav

krontalsbelopp januariden 1 1994 medförde inteAMSattav
kunde skilja mellan förstagångsbeslut och omprövade alter-

nativt förlängda beslut varför antalet anställda med löne-

bidrag genomsnittligaoch bidragsnivån arbetsgivarkate-per
gori redovisasendast kunde för samtliga i åtgärden.personer

Under budgetåret 1994/95 kunde AMS skiljaåter mellan

förstagångsbeslut och omprövade alternativt förlängda beslut.

Redovisningen lönebidragantalet anställda med och denav
genomsnittliga bidragsnivån arbetsgivarkategori redovisa-per
des därför åter för för sig samt gemensamt.grupperna var

övrigt redovisadesFör uppgifter under det före-samma som
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gående budgetåret.
1995/96 begärde Arbetsmarknadsdeparte-För budgetåret

redovisa ytterligare uppgifter. DetAMS skulleattmentet

huvudsakligen redovisning anställda medinnebar antaletav
bidragsnivå arbetsgivar-genomsnittliglönebidrag och per

kategori för:

långtidsarbetslösa,tidigareäldre0
prioriterade ochde0 gruppernapersoner ur

procentigvid 80förstagängsbeslut högstanställda med0 en
bidragsnivå.

redovisadeocksåbegärdeArbetsmarknadsdepartementet att
kvinnor.redovisas ochfördeladeuppgifter skulle män

omförhandlingarredovisade AMS antaletSlutligen per
högstaanledning beslutarbetsgivarkategori med om enav

juli i budget-1995fr.o.m. den 1bidragsnivå 90 procent
kvartalsrapporter.årets förstatre

AMSkrav påstatsmakternas1997 harbudgetåretFör

väsentligt.lönebidrag förändratsåterrapportering åtgärdenav
kvartals-utveckling ilönebidragensavseendeAMS skall

Verksamhetsmålredovisa utfallet för deendastrapporterna
kostnadsutvecklingen,Redovisningåtgärden.berör avsom

enligtskallbidragsprocent,ochstyckkostnaderbl.a.
Arbets-1997 avseendebudgetåretför"Planeringsunderlag

halvârsvis.skemarknadsverket endast

anställningarbesluthanteringAMV:s4.7.3 omav
lönebidragmed

1oarbetsmarknads-Ai ocharbetsförmedlingarnaDet är
lskall erhål-sökandebeslutAmi fattarinstituten renomsom rålönebidrag.anställning meden
l

anställ-handlägger ärendenI endast Amihar införtflertal län att omett man
lönebidrag.skall utgådetför vilkaningar
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handläggningAMVss

handläggning lönebidragsbeslutAMV:s kan översiktligtav
beskrivas i följande steg;

alternativt Ami arbetsgivare1 Af och kommer överensen
anställningsökande skall erhålla med löne-attom en en

bidrag.
lönebidrag beviljas.Af/Ami skall2 fattar beslutett attom

fackliga underskrift.skickas till förBeslutet representanter
till Af/Ami skickas tillåterkommer det LANNär beslutet

registrering.för3
Åtgärdssystemeti iregistrerar innehållet3 LAN beslutet

,
administrationAMV:s för åtgärds-ärl systemsom av

medel.

rekvisitionsblankett för-skapas med bl.a.4 Hos LAN en
beslutstider.uppgifter och Dessaarbetstagaretryckta om

skickas till företaget.blanketter
i bidragsgrundande uppgifter,Arbetsgivaren fyller bl.a.5

för ochoavlönade fränvarodagar arbetstagaren,antalet
tillrekvisitionsblanketten åter LAN.skickar

rekvisitionen registreras hosinkomna och bearbetas6 Den
avise-betalningsunderlagvilket ochLAN, engenererar

skickas till arbetsgivaren.ringsblankett som
Åtgärdssystemet.registreras i Transak-Utbetalningen7

bokföring till Prosit, AMV:stionen överförs för ärsom
ekonomisystem.

till företaget.Lönebidraget utbetalas8

Problem med hanteringen

Ami beslutskall kunna fattaFör Af och ettatt om en an-
lönebidrag måste kunna bedöma detställning med man om

Fr.o.m. AMV-tjänster.den januari handhas registreringenl 1997 av
Ett preliminärregistrering itillvägagångssättalternativt görsär att en
Åtgärdssystemet underfacklig skrivitAf/Amizs beslut.efter När representant
beslutet slutregistreras beslutet.
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finns medel tillgängliga för sådant beslut. Det befintligaett

budgetutrymmet beräknas medel för utbe-att avsattagenom
talningar lönebidrag minskas med beloppettav mot-som

utbetalda medel reserverade medel för redansamtsvarar
fattade beslut.

Af och Ami vilken andel tilldeladeavgör medel förav
åtgärderna för arbetshandikappade skall utbetalassom som
lönebidrag. Genom det utfallssystem hittillsAMVsom

Lokalsekin, haranvänt, kunnat få information totaltman om
utbetalade lönebidrag budgetåret.under Dessutom har det
varit möjligt informationerhålla reserverade medelatt om
för redan fattade beslut. För få kännedom beslutnäratt om
upphör har det dock krävts Af/Ami från LAN beställeratt
särskilda utfallslistor.

Arbetsförmedlingarnas och Amizs svårigheter avgöraatt
vilket budgetutrymme finns för fatta beslutattsom nya om
anställningar med lönebidrag beror på AMV inteäven att
kan påverka utbetalning lönebidragnär skall ske och hurav

frånvaro anställda lönebidragmed kommer ha.stor attsom
Utbetalning lönebidrag kan ske först arbetsgiva-närav en

Ävenskickar in rekvisition lönebidrag. detre en av om
ligger i arbetsgivarens intresse bidrageterhålla så fortatt

möjligt sker det eftersläpningar. Olika arbets-storasom
givares rekvisitioner dessutom ojämnt fördeladeär åretöver
vilket det svårt bedöma i tidengör utbetalningarnär kom-att

ske.attmer
Det svårt för Af/Ami prognostiseraär även huratt stora

utbetalningarna lönebidrag bli.kommer Arbetsgivarenattav
erhåller bidrag fastställtutgörs krontalsbeloppettsom av
reducerat med belopp motsvarande antalet oavlönadeett

frånvarodagar. inte möjligtDet i förvägär uppskatta medatt
vilket belopp de faställda krontalsbeloppen kommer att
reduceras på sjukfrånvaro.grund Fr.o.m. den januarilav

I Stockholms län får Af/Ami kännedom utbetalade lönebidragom genom
utfallslistor från distribuerasProsit LAN.som av
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1997 förlängs arbetsgivarens sjuklöneperiod till 28 dagar
varför antalet oavlönade frånvarodagar kommer minska.att

Slutligen beror arbetsfönnedlingarnas Amizsoch svårig-
heter prognostisera utbetalningarna lönebidragatt på attav
det finns brister i för rapportering vilkasystemet av som
avslutat anställning med lönebidrag. Informationen attom

anställning avslutats när inte alltid fram till förmedlingenen
instituteteller vilket medför medel föratt man reserverar

anställningar upphört.som
Det nödvändigtär beakta beslut utbetalningatt att ett om

lönebidrag i allmänhet innebär arbetsförmed-attav

lingen/Ami intecknar medel för period sigsträckeren som
längre det budgetårän beslutet fattas.när Man måste därför
kontrollera finnsdet tillgängligamedel för beslutetatt även
under kommande budgetår.

Ett uppföljningssystemnytt

AMV har under delen infört1996 ett nytt systemsenare av
för ekonomiuppföljning, Presto. Detta löser radsystem en av
de problem beskrivits Samtliga arbetsförmedlingarsom ovan.
och arbetsmarknadsinstitut har eller kommer ha tillgångatt
till systemet.

Presto utvecklat så uppgifterär utbetaladeatt samtom
finnsreserverade medel tillgå individnivåpå för samtligaatt

beslut anställning lönebidrag.med Det möjligtdetgörom
för Af/Ami på enkelt vilkasätt stämmaatt ett trans-av
aktioner den utbetaldautgör totalsumma erhållitssom som
via Lokal-Sekin eller ekonomisystemet.

Det uppföljningssystemet möjligtdet för Af/Amigörnya
analysera vilka arbetsgivare orsakar eftersläpningaratt som

i rekvisitionerna lönebidrag. innebärDessutom införandetav
Presto förbättring för rapportering vilkasystemetav en av av

avslutat anställning med lönebidrag. Af/Ami kan isom en
följa vilka registreringar avslut LANsystemet görom som

Åtgärdssystemet.i
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För Af/Ami skall kunna erhålla informa-heltäckandeatt
tion vilka finnsmedel tillgängliga för anställ-om som nya
ningar lönebidragmed krävs emellertid uppföljnings-att

ytterligare.utvecklas iDet saknas dag möjlighetsystemet att
hjälpmed Presto bedöma hur mycket medel mästeav som

troligaför förlängningar befintliga beslut.reserveras av
Inom AMS utreds för uppföljningssystemetnärvarande hur
kan kompletteras möjlighet.med sådan En sådan utveck-en
ling innebär dessutom AMV:s försystem, AIS-H, måsteatt

nödvändigautformas så tilldata kan överföras uppfölj-att

ningssystemet.
Inom bl.a. Västerbottens Stockholmsoch län använder

Af/Ami det s.k. Lena-systemet för kunna bedöma detatt

disponiblareella för fatta beslututrymmet att om nya an-
ställningar lönebidrag. disponiblamed Det reella utrymmet

skillnaden mellan totalt förmedel utbetal-utgörs avsattaav
ningar lönebidrag och utbetalda medel samtav summan av

troligareserverade medel för redan fattade beslut och för-

längningar beslut. Lena-systemet används bl.a. för attav
utbetalningarberäkna hur del medel förstor avsattaav av

lönebidrag troligenmåste för beslutsom reserveras som
kommer förlängas.att



Offentligt skyddat arbete OSA

Historik5.1

skrivelse till regeringen augusti 1984 aktuali-I den 31en
medicinskt arbetshandikappadeAMS frågan svårtserade om

ifrämst kommunala beredskapsarbeten.sysselsattessom
anställningsformerna för dennaAMS bedömde att grupp

beredskapsarbetare behövde över.ses
juli 1979 upphörde formellt beredskaps-den 1Fr.0.m.

nedsatt arbetsförmåga, de s.k.arbeten för arbetslösa med

arbetshandikappade.socialmedicinskt DessaT1-arbetena för
särskilda träffades, varförutförts avtalarbeten hade utan att

försäkringsskyddarbetstagarna omfattades bl.a. somav
fickövriga delberedskapsarbetare av.

i regi bedrevsSärskilda beredskapsarbeten kommunal
AMS bedrev dessutomför dessa sökande.dock fortfarande

specialanvisadi regi arbets-för s.k.beredskapsarbeten egen
arbetshandikappade.socialmedicinsktkraft, främst

beredskapsarbetenaEnligt utgjorde de kommunalaAMS

fortsättning tidigare kallades för Tl-arbeten.på vad somen
beskrivas arbete. Deform skyddatDe kunde som en av

praktikenanvisade i undantagna från regeln attomvar
inte överstiga månader. Detberedskapsarbetstiden skulle sex

enligt haft kommunalt beredskaps-fanns AMS personer som
tid.mycket lång För flertaletdetta slag underarbete av

anställningstiden och avbrottdock kortarearbetstagare var
vanligt Beredskapsarbeteförekommande.för vård etc. var

varit kontaktenarbetstagare oftast den endahade för dessa
arbetslivet.med

socialmedicinsktarbetsförhållandena för deAMS ansåg att

arbetshandikappade i beredskapsarbeten behövdekommunala
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Alla arbetstagare iöver. beredskapsarbete skulleses vara
jämställda. Efter utredning konstaterade AMS andraatt
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, inte tidsbegrän-som var
sade, skulle bättre lämpade in under längre tidsättasattvara
för dessa arbetshandikappade. Ur den enskildes synpunkt
föreföll det också befogat få fastare anknytning tillatt en en
arbetsgivare. AMS föreslog därför särskilt lönebidragatt ett
för dessa sökande skulle kunna lämnas vid anställningfast
hos kommunerna. Bidraget skulle uppgå till 90 procent av
lönekostnaden under år för sedan antingen fortsätta påtre att

nivå tilleller sänkas 50 eller 25 lönekost-procentsamma av
naden.

propositionenI vissa ekonomisk-politiska åtgärder,om
prop. 1984/85 bilaga:45 2 anförde dock föredragandem.m. ,

statsrådet lönebidrag inte skulle sysselsättnings-lösaatt

problemen för den aktuella Gruppen karaktäriserasgruppen.
bl.a. den mycket rörlig. Generellt frånvaronär äratt settav
bland dessa arbetstagare högre bland beredskapsarbetareän
i allmänhet. Arbetsförmågan regel också mycket ned-är som

främst missbruksproblem.bereonde på Enligt föredra-satt

gande statsrådets bedömning intekunde lönebidrag, påens
den nivåhögre AMS föreslagit, sysselsättnings-lösasom
problemen för den här gruppen.

Anställning lönebidragmed innebär individuell place-en
ring i fast definieradearbete med oftast väl arbetsupp-ett

gifter. Den lönebidraganställd med omfattas ocksåärsom
fullt den arbetsrättsliga lagstiftningen, vilket inne-bl.a.ut av
bär arbetstagare har nedsatt arbetsförmåga och påatt som

särskildgrund detta beretts sysselsättning hos arbetsgiva-av
skall få företräde till fortsatt anställning oberoenderen av

turordningen, det kan allvarligaske olägenheter.utanom
Denna innebäraregel kan arbetsgivare tvekar anställaatt att

de befarar handikappet kan medföraattpersoner, om
problem på arbetsplatsen. Om dessa arbetstagare anställdes

lönebidragmed skulle de dessutom få bättre anställnings-ett

jämförtskydd med andra arbetstagare.
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Föredragande statsrådet ansåg särskildadet behövdesatt
insatser socialmedicinsktför de arbetshandikappade som

i naturligaarbetade de s.k. Tl-arbetena. Insatserna måste av
skäl till kommunens socialakoppladenäravara omsorger
enligt socialtjänstlagen. anledningMed härav förordades en
omläggning såstöd kommunerna kundestatens attav ges
friare långsiktiga möjligheter i anslutningoch näraattmer
till övriga sociala åligganden rehabiliteringsinsatseroch

sysselsättning tid iplanera för under läng ochpersoner som
varit iflera omgångar har sysselsatta med beredskapsarbete

regi. Vidare ocksåkommunal uttalades skyddat arbeteatt

landstingskommunerskall kunna anordnas kommuner,av
offentliga inomi vissa arbetsgivare statsförvalt-fallsamt avj

inomningen. Till skillnad från vad gäller Samhälls-l som
arbetsgiva-offentligaföretagsgruppen bör skyddat arbete hos

tillverkning.inte industriellfåre avse

utvecklingRegelsystemets5.2

statsbidragriksdagen skulle1984 beslutadeI december att
i vissalandstingskommuner falltill ochutgå kommuner,

skyddatoffentliga myndigheter för anordnandeandra av
socialmedicinskt arbetshandikappade.arbete för

ekonomisk-politiskapropositionen vissa åtgärder,I om
därförbilaga 2 föreslogsprop.1984/85:45, attm.m.

kunnaoffentliga arbetsgivare, främst kommunerna skulle ge
sysselsättning förstatsbidrag till anordnadesskyddad som

därigenom påräknaArbetstagarna kundedessa mergrupper.
varjeinte halvår,varaktiga måstearbeten omprövassom

rehabiliteringsaspekten klararesamtidigt kunde ges ensom
offent-framtoning. skyddat arbete hosMan konstaterade att

arbetsgivare, liksom skyddat arbete hos Samhall kom-liga
anställningsskyddslagensfrånundantagetattmer vara

tillämpningsområde enligt lagens 1 Därför föreslogs att
liksom beredskapsarbete ellerde hardenna somgrupp,

offentligi undantas från lagenarbete ungdomslag, bör om
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Statsbidragetanställning. föreslogs högstlämnas med 75
inkl.lönekostnaden lönekostnader för arbetstagareprocent av

anvisades Riksdagen biföllAf. förslaget.som av
bilagabudgetpropositionen prop. 1993/94: 100, 11I

regeringen vidgas tillföreslog målgruppen för OSA skulleatt

berättigade till insatseromfatta ärävenatt personer som
till vissaenligt och service funk-1993:387 stödlagen om

handi-psykiskt betingadetionshindrade medsamt personer
till 100Bidrag skulle kunna lämnas medkapp. procentupp

på gällande beräknat medlönekostnaden, sätt ettmen nuav
Riksdagen biföllkrontalsbelopp. förslaget.

i siffror5.3 OSA

offentligti skyddat arbete det första åretAntalet varpersoner
tillökat 4 752.i genomsnitt 823, år 1987 hade antalet1

hållit sig år och5 500Därefter har antalet runt personer per
i åtgärd. Utveck-sig 597 denna1995 befann 5år personer

i OSA framgår tabell 5.1.lingen antalet avpersonerav

årsmedeltal.i offentligt skyddat arbete,AntaletTabell 5.1 personer

År Antal

4411991 5

5 5331992

5 6691993

5 4371994

5 597.1995

i198 slutet oktober1996 5 av

offentligt ii skyddat arbete slutetAv de avpersoner som var
kvinnor.260 och 9381996 4oktober mänvar
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åldersfördelning framgår tabell 5.2.Gruppens av

Ãldersfordelning i offentligt skyddat arbete.5.2Tabell personerav

Åldersgrupp Antal Procent

28324 år

784 1525-34 år

2953313544 år
i

36877145-54 âr

18921å 55-

1005 198Totalt

offentligti skyddatandelenövervägandeDen personerav
tabell 5.3arbetshandikapp. Isocialmedicinsktarbete har ett

handikappgrupp.fördelningen påframgårnedan

på handikappgrupper.FördelningTabell 5.3

Antal ProcentHandikapp

8400handikappkodade

021lungsjukdomHjärt- och

022Hörselskada

O13Synskada

5264Rörelsehinder

Övr. 5257arb.handikappsomatiska

277 5arb.handikappPsykiska

4197arb.handikappIntellektuellt

723 747arb.handikappSocialmed.

Totalt
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Utbildningsnivån hos i OSA, lönebidrag ärpersoner etc.
generellt mycket låg. Endast 20sett har högreprocent en
utbildning grundskola.än I tabell 5 .4 nedan redovisas utbild-

ningsnivån hos fanns i offentligt skyddat arbetepersoner som
i slutet oktober 1996.av

Tabell 5.4 Utbildningsnivå hos i offentligt skyddat arbete.personer

Högsta utbildningsnivå Antal Procent

grundskola 1 262 24

Grundskola 2 867 55

Gymnasium 993 19

Eftergymnasial utbildning 76 1

Totalt 5 198 100

Kostnaderna för denna åtgärd under de fem åren harsenaste
varierat från miljoner529 kronor till 616,2 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen för i offentligt skyddat arbetepersoner
under perioden framgår tabell 5.5.av

Tabell 5.5 Kostnadsutvecklingen fdr i offentligt skyddatpersoner
arbete.

Budgetâr Kostnad, milj .kr.

1991/92 529,0

1992/93 607, 3

1993/94 540,0

1994/95 616,2

l/7-95-30/6-96 553, l.
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Uppföljning OSA-verksamheten5.4 av

År uppföljning verksamhetengjorde AMS1987 en av
uppfölj-redovisarOffentligt skyddat arbete. Rapporten en

Uppföljning-i fem utvalda kommuner.ning Verksamhetenav
visar bl.a. att:en

socialmedicinsktdirektiven överföra sökande medatt

följts,till OSA hararbetshandikapp från Tl-arbete

gjortssamråd haröverenskommelser attmenom
behovvarierar utarbetats efter lokalaoch harformerna

förutsättningar,och

överläggningar informella kon-kontinuerliga ochbåde

varierar,arbetssättetförekommertakter attmen
tillanvisasvilkainte avseendekriterierna ändrats som

anställningsformenförefallerOSA detatt omsommen
Tl-underbetydligtutnyttjas för änpersoneryngre

tiden,
nyckelposition vadsamordnare harkommunernas en

uppföljning OSA-anställningsrutiner ochgäller av
Afkontakter medarbetsplatser ochanställda på genom

socialtjänsten,och
socialtjänstens kontaktpersonerAfzs ocharbetsledare,

kringfunktionerna skall fungeraaktivt förarbetar att

på grundsocialtjänstens medverkanatt resurs-avmen
otillräcklig.varitbrist

svårigheterföljandeuppföljningenVid har gemensamma
redovisats:

inte budgetår.kommunerna harAMV och samma
planerings- ochfölja verksamhetensvårtDet är att

utbetalasbidrag beräknas ochbudgetmässigt eftersom
halvårsvis i efterskott.

inaktuell.Beläggningsstatistiken oftaär0
grund hög frånvaro.påsvårt planeraDet är att0 av

följasvårigheter närvaron.AF har att0 upp
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Det vissa svårigheterär med motivera de anställda för0 att
andra åtgärder eftersom trivsde med OSA-arbete.

Även den redovisade uppföljningen från 1987 gjor-om ovan
des endast två år efter införandet och ligger tio tillbakaår i
tiden, konstaterar dock utredningen efter kontakter och besök
i landet del problemen fortfarande aktuella.att ären av
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medochKvinnor män

funktionshinder

ochkvinnormellanJämställdhet män6.1

viktig förut-kvinnor och ärmänmellanJämställdhet en
för FN:smålendelaktighetochjämlikhetsättning för -

standardreglertillintroduktionen FN:sIhandikapprogram.
uppmärksamhetsärskild15punktockså underuttrycks att

kvinnor.bl.a.riktas påskall
ocharbetsmarknads-europeiskvitbokEU:s om

grundtillliggeri juli 1994. Denpubliceradessocialpolitik
unions-pååtgärderrörandehandlingsprogramsocialtför ett

områdenasocialpolitiskaocharbetsmarknads-nivå inom de
iframkommissionen ladetill 1997,1995periodenför som

jämställd-fråganbl.a.vitbokDennaapril 1995. tar omupp
punktsärskild nämnsUnderochkvinnormellanhet en

deförsöka mötaockså måstejämställdhetpolitik föratt en
funktionshindradeförväntningarna hosochskiftande behoven

kvinnor.
detdiskriminerade påmycketkvinnor ärHandikappade
förinomgjordesutredning,visadeområdet ramensomen

ikommenteratsvilket har1988,årHelios I-programmet
arbetsseminariumnordiskt arrangeratsamband med avett

1995.handikappfrågor årförnämndenNordiska
medochkvinnor mänförproblemenKunskaperna om

bristfällig det ärarbetsmarknaden ärfunktionshinder på men
svårigheter.totalt störrekvinnorna möteruppenbart settatt

i ochprobleminte enbartfunktionshinder harmedKvinnor
svårig-ocksåarbetsmarknaden. De möterpåinträdetmed

könsspeci-Kombinationenlivet.iområdenpå andraheter av
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fika svårigheter och ytterligare marginalisering handi-genom
kappet medför funktionshindrade kvinnor under-att är en
priviligerad det gällernär deras möjligheter på arbets-grupp
marknaden. Kvinnor med eller flera funktionshinderett

upplever därför ofta de handikappade iär dubbel bemär-att
vilketkelse också har konstaterats i regeringens proposition

1993/94:147 jämställdhetspolitiken.om
tidigareI det projektet Kvinnor handikappoch belystes

funktionshindrade kvinnors specifika situation. I projektets
slutdokumentation Kvinnobilder 1991 framgick andelenatt
kvinnor funktionshindermed arbetar deltid hög isom var
jämförelse med De samtidigtmännen. oftast störretar ett

för barnen och hemmet andra kvinnor. Konse-ansvar som
kvenserna deltidsarbetemed innebär det blir svårareett att

dålig löneutveckling, information.sämre Del-att avancera,
tidsarbete förtidspensioneller kan den enda möjlighetenvara
för funktionshindrade kvinnor skall kunna klara bådeatt av
familjelivet funktionsnedsåttningenoch i stället för krävaatt
hjälpmedel och fungerande samhällsservice. I sluteten av
oktober 1996 visar statistikAMS högre kvinnorandelatt en

med arbetshandikappän registrerademän deltids-var som
arbetslösa tillfälligeller hade timanställning vid arbetsför-

medlingen. Deltidsarbetslös denär redan har arbeteettsom
på deltid viljaskulle utöka antalet arbetade vecko-men som
timmar. Statistiken i nedanstående visartabell ungefär sam-

andelar kvinnorför och i populationen.helamänma som

Tabell 6.1 Kvarstående arbetssökande med arbetshandikapp som
har tillfällig timanställning eller deltidsarbetslösa.är

Sökandekategori Kvinnor Män

Tillfällig timanställning 1 140 572

Deltidsarbetslösa 2 197 884

Källa: AMS.
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Arbetshj älpmedel6.2

särskiltArbetsmarknadsstyrelsen AMS har förett ansvar
utvecklingen arbetshjälpmedel funk-bevaka föratt att av

tionshindrade målinriktat effektivt,sker och dels göraatt

upphandlingarkonstruktiva förframåtsyftande och att ta
arbetssituationer.tekniska lösningar ifram konkretanya

tillgänglig statistik arbetshjälp-ingen hurAMS har över

arbetsplatsanspassningar fördelade mellanmedel och är män

vanligareintrycketkvinnor många har detoch ärattavmen
arbetshjälpmedel. pågår förfår avancerade Detmänatt
inom i lyfta framdiskussioner AMS syftenärvarande att

situation i insatserfunktionshindrade kvinnors samband med

arbetshjälp-teknik, metoder ochför framatt ta nyanyany
utvecklingsarbete gällerAMS detResultatetmedel. närav

arbetsplatsanpassningar ibör ökadarbetshjälpmedel och
möjligheterna förutsträckning fokuseras på ökakunna att

funktionshinder få arbetekvinnor medbåde ochmän att ett

på arbetsmarknaden.

Yrkesinriktad rehabilitering6.3

inskrivna vid Arbetsmarknads-kvinnorFler ärmän än
Amianledning till detta kanAmi.instituten En attvara

i det krävsantal landetfinns på begränsat samt attorterett
inskrivning.ikartläggning samband medtidslängre enen

decentraliseraomorganisation försöktAMS har attengenom
rehabi-yrkesinriktadedeni syfte försöka göraattresurserna

Ami arbetarlätttillgänglig för sökande.deliteringen mer
arbetsförmed-medkonsultativt i sambarbetealltmer nära

Amivistelserna vid har förtkortats.samtidigtlingen ettsom
harhemortenträning arbetsplatsMöjligheterna för på en

kvinnortillgängligheten förvilket ökatblivitockså större

perioder.hemifrån i Ilängresvårigheterhar att varasom
funktions-409 kvinnor med1996 2septemberslutet varav

vid Ami.registreraderespektivehinder 2 734 män
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6.4 Antalet kvinnor och medmän

arbetshandikapp registrerade som
arbetssökande

I oktober 1996 det fler kvinnormän än arbets-var som var
handikappade registreradeoch kvarstående arbetslösa.som
Kvinnornas andel det totala antalet arbetssökande medav
arbetshandikapp har varit relativt oförändrat sedan oktober
1991.

Tabell 6.2 Kvarstående arbetshandikappade arbetslösa fördelade på
kvinnor.män och

Period Antal Andel samtliga, procentav
iMän Kvinnor Totalt Män Kvinnor
l

9110 3 420 2 432 5 852 58,44 41,56

9210 6 229 4 303 10 532 59,44 40,86

9310 8 688 8715 14 559 59,67 40,33

9410 3217 0335 12 354 59,26 40,74

9510 7 712 5 545 13 257 58,17 41,83

9610 0897 5 635 12 724 55,71 44,29

Källa: AMS.

AMS för statistikäven det gällernär antalet arbetssökande

olikamed kategorier arbetshandikapp. Underpersoner av
slutet september år 1996 kunde ñnna det störstaattav man
antalet kvinnor med arbetshandikapp fanns registrerade i i

isökandekategorin för rörelsehindrade I denna kate-personer.
gori visar siffrorna det fanns något fler kvinnormän änatt
med arbetshandikapp. Den näst största med arbets-gruppen
sökande kvinnor med arbetshandikapp registrerade ivar
sökandekategorin övrigaför somatiska sjukdomar. Den mest
påtagliga skillnaden det gäller fördelningennär antaletav

kvinnorochmän med arbetshandikapp registreringenvar av
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193och157med 1arbetshandikappade mänsocialmedicinskt
kvinnor.

kvinnor och7731996 hade 1årseptemberslutetI av
arbets-avaktualiserats frånarbetshandikappmed2 072 män

förmedlingen.

i slutetkvinnor och mänarbetssökandeKvarstående6.3Tabell av
handi-11 ochsökandekategori katefterfördelade1996september

kapp.

AntalHandikappkod

MänKvinnor

423189lungsjukdomkärl- 0/eHjärt-,

250163Hörselskada/dövhet

14260Synskada

2 8756982Rörelsehinder

5011Övriga 4481somatiska

265230Psykiska

13476Intellektuellt

1571193Socialmedicinskt

AMS.Källa:

lönebidragmedAnställning6.5

tagits framuppgifter harstatistiska ettFöljande represen-ur
representativaDetåtgärdsdatabas.AMSurvaltativt urva-ur

lönebidraghafthar4008let utgörs sompersonercaav
räk-harUppgifterna1996.månadundergångnågon mars
medanställdaantalettotaladetför motsvaraattnats upp

135.47lönebidrag varsom



178 Kvinnor och män medfunktionshinder SOU 1997:5

Tabell 6.4 Kvinnor och män har anställning med lönebidragsom
fördelat på olika arbetsgivarkategorier.

Arbetsgivarkategori Antal Andel procentav,

Kvinnor Män Samtl kvinnor Samtl män

Statlig myndighet 1 735 2 031 9,20 7,18

Institution 66 97 0,35 0,34

Försäkringskassan 191 92 1,01 0,33

Allmännyttiga 7 354 8 447 39,00 29,97org.

Kommuner 3 069 3 008 16,28 10,64

Landsting 736 573 3,90 2,03

Affársdrivande verk 39 31 0,21 0,11

Enskilt företag 5 106 12 718 27,08 44,97

Annan arbetsgivare 552 1 253 2,93 4,43

Övriga 6 6 0,01 0,01

Summa 18 855 28028 100,00 100,00

Källa: AMS beräkningar.samt egna

Av tabellen framgår andelen kvinnor anställda medatt

lönebidrag vid statliga myndigheter,är störst allmännyttiga
organisationer och kommuner. Den arbetsgivare hadesom
betydligt fler kvinnor anställdamän än med lönebidrag var
enskilda arbetsgivare där männens andel utgjorde 45 procent
i jämförelse kvinnornasmed andel 27 procent.som var
Dessa uppgifter speglar väl den könsfördelning före-som
kommer på arbetsmarknaden i stort.

Syftet med införandet det flexibla lönebidraget den lav
juli 1991 bl.a. skulle tillgodose den sökan-att systemetvar
des önskemål arbete och arbetsplats lämpligäregna om som

tillmed hänsyn hans eller hennes utbildning eller intressen.
Siffrorna i tabell 6.4 visar på tendens kvinnor och mänatten

eller underrepresenteradeär över- vissahos arbetsgivarkate-
gorier. Flera orsaker utbildning eller arbetsupp-t.ex.som
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gifter ligga tillkan för fördelning,grund denna ökadmen
iuppmärksamhet bör placeringsamband med medges en

lönebidrag möjligheterna respektiveför öka för kön fåatt att
olika arbetsgivarkategorier.arbete hos

Anställningstid lönebidragTabell 6.5 med fördelat efter kön.

anställningstid AntalMax Andel procentav,

SarntlKvinnor Män Samtl kvinnor män

2 504 4 241 13,28 15,00Ett är

478 440 13,14 15,70Två år 2 4

886 3 351 10,00 11,85Tre år 1

2 5,86 7,62är 1 104 154Fyra

5,16130 458 6,00Fem år 1 1

387 709 7,35 6,04Sex år 1 1

7,60 7,63433 2 159Sju år 1

30,416 841 8 600 36,28sju årMer än

0,60169 0,49Okänt antal är 92

100,00280 100,0018 855 28Summa

beräkningar.Källa: AMS samt egna

vissatabell går utläsa det förekommerovanståendeAv attatt
funktionshinderkvinnorskillnader mellan och med närmän

lönebidrag.anställningstidens Männenslängd meddet gäller
tillanställningstider högstdet gällerandel högre närär upp

befunnit sig längrekvinnor harmedan andelenfyra år som
lönebidragtid i åtgärden är större.

tillsiffrorna finns tendenservisar på detSammantaget att
funktionshinderomsättning bland med änhögre männenen

anställningi sinförefaller längrekvinnorna, att stannasom
omsättning inne-kanlönebidrag. En del dennamed ett av

någottill arbetsmarknadendenbära övergångar öppna utan

arbetsgivaren.tilllönestöd
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villkorenEtt finns angivna i förordningav som
1991:333 lönebidrag viddet anställningenär att utom ges
lön anställningsfönnâneroch andra enligt kollektivavtal eller

lönen förmänerna jämförbaraoch kollektivavtalär medatt
i branschen. Enligt förordning får bidraget förlängassamma

fjärde anställningsåretdetutöver endast det motiveratärom
med hänsyn till arbetshandikappadesden arbetsförmåga och

möjligheter till anställningövergå lönebidrag.att utan etten
AMS förutsättningarbör ha goda inför beslutsperiodernasatt

förutsättningarnautgång vilketregelbundet, ocksåompröva
i förordningen lönebidragregleras om

Tabell 6.6 Genomsnittlig bidragsgrundande lönekostnad samt
bidragsnivå arbetsgivarkategori för respektive kvinnormänper

lönebidrag.anställda med
g

Arbetsgivar- Bidragsgrtmdande löne- Bidragsnivå, procent å
kategori kostnad, kronor

Kvinnor Män Kvinnor Män

16 194 80,75 80,60Statlig myndighet l0 421

i81,89158 15 645 85,00Institution 14

i050 15 665 83,69 84,72Försäkringskassan 14

i16 546 82,20 82,42Allmännyttiga 14 330org.

15 270 49,67 53,01Kommuner 12 733
I648Landsting 12 14 878 41,34 45,02

Affársdrivande 422 65,00 50,83verk 14 14 727

Enskilt företag 13 332 63,0316 266 61,51

arbetsgivare 13 383 16 58,56 62,91Annan 314

Samtliga 13 692 16 210 69,26 68,11

beräkningar.Källa: AMS samt egna

visar genomsnittliga bidragsprocenten förTabellen denatt

samtliga arbetsgivarkategorier i lika för bådeär stort sett
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kvinnor arbetshandikapp. Lönebidragsprocen-och medmän

variera varje enskildstuderarkan däremotten om man
arbetsgivare kvinnor arbetshandikappdär med hart.ex. ca

bidragsnivå vidanställda affärs-15 högre än mänprocent
drivande verk.

skillnader däremot studerarStora förekommer om man
kvin-bidragsgrundande förgenomsnittligt lönekostnadenden

arbetshandikapp. arbets-respektive med Män medmännor
statliga myndigheter, allmännyttigavidhandikapp anställda

arbetsgiva-landsting enskildaorganisationer, ochkommuner,

påtagligt genomsnittlig bidragsgrundandehögreharre en
arbetshandikapp.kvinnorna medlönekostnad än

518 kr högrelönekostnaden 2bidragsgrundandeDen är
kvinnor.arbetshandikapp förmedför änmän

vidmånadslönanställdesden del denEftersom att av
tillinte får läggasöverstiger 13 700 kronorheltidsarbete som

i AMSinte registreras data-lönebidrag och hellerförgrund
kvin-löneskillnaderna ochfaktiska mellan mänbas, kan de

i sammanhangdärför dettaDet skulleännu större.nor vara
studier denhursiktintressant på göra närmareatt omvara

deltids-antaletoch det högaarbetsmarknadenkönsuppdelade
anställninglönesättningen i samband medpåverkararbetande

lönebidrag.med

arbeteskyddatOffentligt6.6

bered-juli upphörde formellt1979med den 1Från och
s.k.arbetsförmågamed nedsattför arbetslösaskapsarbeten

arbetshandikappade.socialmedicinsktarbeten förT 1

enlighet medinfördes iOSAOffentligt skyddat arbete ett
till offentligastatsbidragproposition :45i 1984/85förslag om

socialmedicinsktsysselsättning förarbetsgivare för skyddad
tidunder längreåtgärd hararbetshandikappade. Denna en

arbetshandikappade medsocialmedicinsktriktat sig till ett
ocksåmanligt deltagande. Männenantalmycket högt var

arbetshandikappadesociahnedicinsktsökandekategoriniflest
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under slutet september månad 1996. Målgruppen förav
denna åtgärd har Vidgats till omfattaävenattsenare personer

berättigade till insatserär enligt lagen 1993:387som om
stöd och service till vissa funktionshindrade samt personer

psykisktmed betingade arbetshandikapp i enlighet med
proposition 1993/94: 100. Mot bakgrund kvinnor medattav
arbetshandikapp högre iutgör andel andra sökande-en
kategorier socialmedicinsktän arbetshandikapp bör åtgärden
OSA kunna alternativ iåtgärd högre utsträckning änvara en
tidigare.

6.7 Statistik och forskning

Regeringens proposition 1993/ 94: 147 jämställdhets-om
politiken har konstaterat kunskaperna situationen föratt om
funktionshindrade kvinnor bristfällig. Påfallande lite stati-är
stik undersökningaroch finns funktionshindrade kvinnorsom
situation i jämförelse funktionshindrademed Informa-män.
tion statistikoch funktionshindrade inteärom personer

Ävenheller könsuppdelad. utredningen Kvinnors arbets-om
marknad SOU funnit1996:56 har bristfällig forskning av
funktionshindrade kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljöfonden har flerasedan år till särskildstödgett
forskning utveckling funktionshindradesoch situation påav
arbetsmarknaden. Rådet för arbetslivsforskning har under
1995 övertagit dessa uppgifter sedan fonden upphört. Rådet

arbetslivsforskningför och Socialvetenskapliga forsknings-
rådet har avlämnat kunskapsöversikt handi-en gemensam om
kappforskning arbetslivsperspektiv.ettur

handikappombudsmannensEn uppgifter bevakaär attav
funktionshindrade kvinnors situation. I myndighetens första

till regeringen budgetåret 1994/95 konstateras denrapport att
ringa omfattningen handikappinriktad forskning på arbets-av

Ävenmarknadsornrådet i högsta otillfredsställande.är grad
i myndighetens från hösten 1995 finnssenaste rapport
slutsatser bakgrund sammanfattande kartläggningmot av en
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forskning, litteratur, statistik och projekt styrkerav som
detta missförhållande.

Handikappolitiska Utredningsinstiutet har under 1996 gjort
levnadsnivåundersökning medlemmar inom De Handi-en av

kappades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund och
Synskadades Riksförbund.

I redovisas bl.a. könsuppdelad statistisk avseenderapporten
sysselsättning, arbetsplatsanpassningar och arbetsplatssitua-
t10n.

Statistiska centralbyrån SCB ihar samarbete Handi-med

kappombudsmannen nyligen beviljats medel för pilot-en
undersökning Rådet för arbetslivsforskning. Undersök-av
ningen syftar till kartlägga de funktionshindradesatts som
situation på arbetsmarknaden inom för SCB:s arbets-ramen
kraftsundersökningar AKU. Pilotprojektet pågår under en
period månader under hösten 1996 för däreftertre attav
redovisas i tabeller med korta kommentarer och förslag till
eventuellt fortsatt arbete under våren 1997.

På Socialdepartementet pågår iarbete syfte underett att
systematiska former försöka bredda och fördjupa diskus-mer

sionerna framtidadet välfärdssamhället. Arbetet bedrivsom
under beteckningen Välfårdsprojektet. I nyligen utkom-en

bok med arbetsnamnet: I första kvinnahand fakta ochmen -
diskussion kvinnor med funktionshinder konstateras attom
det finns ringa forskning och framtagen könsskiljande stati-
stik på området.

tidigareTrots satsningar det angelägetär göraatt ytter-
ligare satsningar på forskning arbetsliv handikapp.ochom
Handikappforskningens mål lösa problem ochär studeraatt
varför funktionsnedsättningar tillleder handikapp. En förut-

sättning för situationen för kvinnor med funktionshinderatt
skall kunna förbättras synliggörasoch forskning ochär att
statistik utvecklas.





SOU 1997:5

överväganden och förslag

Allmänna bedömningar7.1

Mål och förväntningar7.1.1

Genomförandet flexibla lönebidragetdet fr.0.m. den 1av
juli innebar lönebidraget i1991 uteslutande skulle utgåatt

förutsättningarrelation till den sökandes behov och
funktionsned-beträffande arbetsförmåga gradenoch av

sättning.
arbetsmarknadsministern i propositionenI uttalanden av

förväntningar1990/912100 ställdes på reformen skulleatt
medföra bl.a.

genomsnittlig bidragsnivå därmed ökatSänkt och utrymme0
lönebidragsanställningar inom för givnaför fler ramen

medel.

bidragsperioder därigenomochKortare tätare ompröv-0

ningar.
i privatanställda framför allt sektor.Fler0

arbetsmarknadsministernInför reformen betonade att ett
fick flexibilitetenflexibelt lönebidrag inte tillämpas så att

genomsnittliga bidraget.innebar höjning det Tvärtomen av
avsikten skapa för antalet sysselsatta medatt utrymme attvar

lönebidrag skulle kunna öka.

genomsnittligaUtvecklingen därefter visathar denatt

bidragsnivån inte blivit nivånhar lägre änsammantaget var
vid genomförandet reformen. Den ochtvärtomstegav var

juli varefter harden 1 1995 med 73 denhögst procentsom
vilketsjunkit uppgick juli 1996 till 68och den 1 ärprocent,
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i genomsnittsnivå vid införandet detstort sett samma som av
flexibla lönebidraget.

Intentionerna öka andelen anställningar enskildahosatt
och kommunala arbetsgivare har inte kunnat förverkligas i

någon omfattning. Dockstörre ökade andelen ianställda

enskilda företag mellan 1994 och 1996 från 31,5mars mars
till 36,4 jämförelseEn imellan utfallenprocent procent.

månad 1990 och månad 1996 visar det skettattmars samma
förändringardel antalet inom olikaanställda de arbets-en av

givarkategorierna. allmännyttigaDe organisationerna inteär

längre den volymmässigt arbetsgivaren. iDetstörsta är
enskildastället de företagen de åren haft flestsenastesom

lönebidrag. lönebidragsanställdaanställda med Antalet hos
kommunerna något,har ökat medan antalet anställda hos

statliga myndigheter minskathar 1992 tillsedan från 5 800
i900 i 1996.3 mars

Även har omprövningar lönebidrags-tätareom man nu av
anställningar, finns inget bidragsperiodernatyder på attsom
i enskilda blivit Kartläggningende fallen kortare. visar

samtliga lönebidragandelen anställda medtvärtom att av
varit i sju år 24,3anställda ökat frånän procentsom mer
till 33,3 i 1996.1991 Andelen anställdaprocent mars som

i sin anställning lönebidragmycket medlänge harstannar
därmed ökat.

lönebidrag varieratAntalet anställda med har under 1990-

jämförelsetalet. En mellan iutfallen månad från årmars
1990 till år 1996 visar lägst 1991 då detantaletatt var

Åruppgick till 44 100 1995 högstantaletpersoner. var som
uppgick tilloch då 48 500. I 1996 700antalet 46mars var
enligt gjortsoch länsarbetsnämndernaen prognos som av

kommer lönebidragantalet anställda med i 1996december
inte överstiga 46 OOO.att

Sammanfattningsvis måste därför konstatera attman
regeringens intentioner vid genomförandet flexibladetav
lönebidraget juliden 1 1991 inte har kunnat uppfyllas. Som

framgår kartläggningen sin olikahar detta grund i radav en
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samverkande faktorer.

Att den genomsnittliga bidragsnivån inte kunnat sänkas0
har delvis sin förklaring i det konjunkturlägetsvåra med

hög arbetslöshet påverkat nivån vid placeringsom av
lönebidragsanställda.
En troligenorsak svårigheten sigär lösgöra från0 attannan
det gamla med höga nivåer till statliga och all-systemet
männyttiga organisationer.
Volymökningen fram till och med budgetåret 1994/950

delvis sinhade i visstgrund uppsving på arbets-ett
marknaden under åren 1994 och 1995. ytterligareEn1

regeringenorsak mål 52 000att satte attvar som personerJ
månad skulle isysselsatta åtgärderna lönebidragper vara

offentligtoch skyddat arbete OSA. Anslagsöver-
skridande bristenoch därefter lönebidragsmedelpå har
varit tillorsaken volymen lönebidrag minskat.återatt

Utredningen dock det flexibla lönebidraget harattanser
sådana fördelar effektiviseringdet bör behållas. Enatt av
hanteringen till intentionernabör leda kan uppfyllas.att

effektiv hanteringEn lönebidraget framstår sär-av som
skilt viktig det hanteras på sådant det fårsättsamt att ett att

rehabiliterande effekt och skapas för fleratt utrymmeen mer
lönebidragsanställningar.

beskrivningEn de samhällsekonomiska konsekvensernaav
allt fler människor hamnar olikamellan de stödsyste-attav

i stället för bli föremål arbetslivsinriktadför rehabi-attmen
litering ioch placeras åtgärder tillleder arbete ellersom
meningsfull sysselsättnng, i utredningenskommer görasatt
slutbetänkande.

7.1.2 Begreppet allmännyttig organisation

Riksdagen i maj 1996 arbetsmarknadsutskottets betänk-antog
ande 1995/96:AU15 tillsyftade förhindraattsom
uppsägningar arbetshandikappade inom allmännyttigaav
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organisationer. Enligt direktiven skall utredningen därför

redovisa hur det regelverk skall förändras sådanarörsom
anställda.

särbehandling allmännyttiga organisationerDen somav
vidinnebär sin i ideella organisationerhar grunddetta att

lönebidragsnivåer ekonomiskaofta förutsätt-låga saknar

sina lönebidrag.ningar behålla anställda medatt

allmännyttiga organisa-särbehandling innebär deEn att
för debör kompenserastionerna ellerpå sättett annat

lönebidragsnivåerna. Detta kräversänkningar sker ensom av
allmännyttiga organisatio-meddefinition vad avsesav som

definition klarsådan ochi avseende. Endetta enner
allmännyttigamedavgränsning skallvad som avsesav

i övrigt skall gällavilka villkororganisationer ärsamt som
åtnjutande särbehand-iförutsättning för kommaatt av enen

direktiven.iling förutsättssom
utgå från reglernai huvudsakdefinition börEn om

ifinns lagenföreningarideellabeskattning somav
finnsskattereglernastatlig inkomstskatt. I1947:576 om

allmännyttig. Detförening skallvissa förkrav att varaen
krav påföreningen uppfyllerkrävs att

allmännyttigt ändamål
-

verksamhetens art-
öppenhet-
inkomstanvändning.-

ellerinte förverka medlemmarnasFöreningen får dessutom
ekonomiska intressen.bestämdaandra personers

ändamålallmännyttigaDefinition av

huvudsakligaföreningarallmännyttiga räknas deTill vars
allmännyttigt, dvs.kvalificeratantingenändamål är att

försvarsändamålfrämja0
uppfostran barnfrämja vård och0 av

undervisning ellerberedandeunderstöd förlämna0 av
utbildning
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hjälpverksamhetutöva bland behövande,0 främja veten-
skaplig forskning i första hand vidvetenskap akademier,
högskolor och motsvarande institutioner
främja nordiskt samarbete0

eller på sätt,annat t.ex.

religiöst, välgörande, socialt, politiskt,0 konstnärligt,
idrottsligt, kulturellt eller därmed jämförbart.

Med huvudsakliga ändamål" 75-80att procentmenas av
verksamheten inriktadär på det allmännyttiga ändamålet.

Till föreningar med allmännyttiga ändamål hör t.ex.:
föreningar för gymnastik, skytte friluftslivoch0 sport,
idrottsligt ändamål och supporterklubbar till allmännyt-
tiga föreningar,
föreningar för konst, litteratur och musik kulturellt0 och
konstnärligt ändamål,
föreningar för undomsverksamhet, barn och0 sommar-
kolonier, scoutverksamhet, frivilliga försvarsorganisa-
tioner, studieförbund, folketshusföreningar, bygdegårds-
föreningar, hembygdsföreningar liknande,och

friade trossamfunden, de politiska partierna,0 nykterhets-
föreningar, föreningar för social hjälpverksamhet och
handikappföreningar.

Föreningar har till syfte tillgodose ändamålattsom av mer
speciell eller karaktär,säregen intresseföreningar ocht.ex.
sällskapsföreningar, betraktas däremot i allmänhet inte som
allmännyttiga. Vanligen inte heller sammanslutningaranses

fastighetsägare skall tillgodose vissaav som gemensamma
intressen, villa- och hamnföreningar,t.ex. allmännyt-vara
tiga.

Verksamhetens art

Föreningen skall i sin faktiskt bedrivna verksamhet ute-

16-16307
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tillgodose det all-så uteslutandeslutande eller gott som
sina Verksamhetenmännyttiga ändamålet enligt stadgar.

varit allmännyttig under hela beskatt-skall dessutom ha

ningsåret.

Öppenhet

iinträde utesluta någoninte ellerFöreningen får någonvägra
följer stadgar.målsättning dessföreningens ochdelarsom

vissai fallomfattning kan dock göraVerksamhetens ellerart
viss minimiåldernaturligt,medlemskapbegränsat t.ex.ett en

ochmusikföreningar eller körermusikalitet iävenmen
geografiskt hänseende.begränsningar i

i
Inkomstanvändning

ändamål/verksamhet ochallmännyttigtförening medEn
verksamhetbedrivamedlemsantagning måsteöppen somen

tillgångar.föreningensavkastningenskäligen mot avsvarar
inkomsterna,minst 80Praxis settär nettotprocentatt avav

främjaaktivt denförår, användsperiod på 5 attöver caen
allmännyttiga verksamheten.

arbetsmiljöLönebidragsanställdas7.1.3

föreningar,småsitti arbeteUtredningen har noterat att som
inte hararbetarlönebidragsanställdofta har ensam,somen

till sittförutsättningar levasärskilt goda att somansvarupp
arbetsmiljö-arbetsrättsligt ellersigarbetsgivare, urvare

allt medframförolämpligt,måsteDetsynpunkt. anses som
anställdrehabiliterande syftelönebidragetspåtanke att en

miljö ocholämpligiarbetshandikappad arbetar utanen
måsteavseendeni dessakravSammakontakter.sociala

påorganisationerallmännyttiganaturligtvis påställas som

arbetsgivare.andraalla
arbetsförhållandenvad gällerskyldigheterArbetsgivarens

Arbetsmiljölagenireglerasinsatserförebyggandeoch
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AML och föreskrifter inom denna ramlags område. Av
AML l kap. 1 § framgår Lagens ändamål före-att: är att
bygga ohälsa och olycksfall i arbetet i övrigt uppnåsamt en
god arbetsmiljö. I 3 kap. 2 § Arbetsgivarenatt:anges
skall vidta alla åtgärder behövs för förebyggaattsom att
arbetstagaren förutsätts ohälsa eller olycksfall. Vidare

" Om arbetsförhållandena påkallaratt: det skall arbets-anges
givaren föranstalta företagshälsovård i den omfattningom
verksamheten kräver".

3 kap. 2 § a reglerar internkontrollen:
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verk-
samheten pâ sätt leder till arbetsmiljönett uppfyller kravenattsom
i denna lag och i föreskrifter meddelats med stöd lagen. Hansom av
skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna medverk-
samheten och vidta de åtgärder föranleds detta. Åtgärdersom av

inte kan vidtas omedelbart skall tidsplaneras. Arbetsgivarensom
skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbets-
miljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upp-
rättas.

I denna paragrafs tredje stycke kopplas arbetsgivarens arbets-

miljöansvar till rehabiliteringsansvaret:
Arbetsgivaren skall vidare till idet hans verksamhet finnsattse en
på lämpligt organiseradsätt arbetsanpassnings- och rehabiliterings-
verksamhet för fullgörande de uppgifter enligt denna lag ochav som
enligt 22 kap. AFL vilar på honom.

Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter arbetsanpassning ochom
rehabilitering trädde i kraft julil 1994. De har liknandeen
uppbyggnad föreskrifterna internkontroll. Krav ställssom om
på mål för verksamheten,att de anställdas behovanges av
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsåtgärder skall följas
fortlöpande och nödvändiga åtgärder påbörjas tidigtså som
möjligt. Arbetsfördelningen skall klargjord med nöd-vara
vändiga befogenheter, kunskaper och kompetensresurser,
för de ansvariga. Krav ställs på årlig uppföljning och nöd-

vändiga rutiner i den mån det behövs skriftligsamt doku-
mentation dessa.av
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arbetsgiva-harförsäkring AFLallmänEnligt lagen om
rehabiliteringarbetslivsinriktadförförstahandsansvaretren

januari 1992. Dettaden 1fr.0.m.anställdade ansvarav
utredaskallanställda,arbetsgivaren, för redaninnebär att

igenomföra sådanarehabiliteringsinsatser ochbehovet av
utredningsansvaretIverksamheten.tillanslutning den egna

arbetshjälpmedel.behovetkartläggaocksåingår att av
redovisadeinominnebär bådeArbetsgivaransvaret att ramar

deförsäkring mötaallmänoch lagenarbetsmiljölagenför om
förochlösningartillhandahållabehov,enskildas svara

kostnaderna.
till bl.a.levamedproblemföreningars attSmå upp

under-fleraframgårintentionerarbetsmiljölagens av

sökningar.
kartläggningredovisas härundersökningsådanFrån enen

i frågaarbetsplatseroch deraslönebidragmedanställdaav
och reha-anställningsförhållandeutbildning,arbetsmiljö,om

bilitering.
arbets-procent63fallmångai alltförsaknadesDet
mycketblevoftaarbetsförhållandenavarförbeskrivningar

påberodde ävenarbetsvillkorenotydligadeMenoklara.
ocharbetsgivarrollenibristandearbetsgivarens engagemang

arbetsfönnågan.nedsättninganställdesinsikt den avom
medbramycketfalli flestadeArbetsplatserna ergo-var

Kontorsteknisktochmöblerriktiganomiskt utrymmen.stora
falli mångaochfaxarkopiatorer,medvälutrustadedevar
likavaritmiljön intesocialadenharDäremotdatorer.

i frågabristerDär fannslokal.vid valviktig stora omav
istandardköksutrustning,personalutrymmen pausrumt.ex.

ställen.vissapåavloppochsaknadesDet vattent.o.m.etc.
socialtensamhetenjust ettensamarbetaremångaFör var

problem.
arbetsgivare,medsamverkanihadeanställdIngen

hand-någonarbetsförmedling upprättatochfackförening
framgårkartläggningenrehabilitering. Av attförlingsplan

rehabiliterings-ökathadeanställdade ett41 procent av
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behov.

Det fanns många exempel på ingen i styrelsen hadeatt
arbetsgivarrollen och fungerade arbetsledare, vilket ficksom
till följd tjänstgöringsrapporter inte attesteradesatt samt att
ingen gjordeskontroll på sjukfrånvaro, ellersemester annan
frånvaro.

Det fanns föreningar inte tillanslutna någonsom var
givarorganisation,arbets föreningar slarvade med arbets-som

givaravgifter/försälcringar för de anställda föreningarsamt
där intestyrelsen medveten de hade driftansvaretattvar om
för anläggning med anställd personal.en

Som följd kartläggningen har i projekteten av man
genomfört flertal aktiviteter.ett

Utbildning antal anställda lönebidragmedett stort0 av
inom arbetsrätt, personalutveckling och datautbildning på
olika nivåer.

Infört ärlig arbetsgivarutbildning bl.a.0 en som avser
arbetsgivarrollen, försäkringar och arbetsmiljö.
Infört samordnad löneadministration med antal för-0 ett
eningar i länet.

Startat projekt för samverkan projektledarendärett är0
anställd arbetsförmedlingen till 80 ochprocentav svarar
för omförhandlingar, rehabiliteringsärenden och arbets-

miljöfrågor.

Liknande åtgärder utbildningmed och samordning har gjorts
bland de allmännyttiga organisationerna på flera ihåll landet.

Ovanstående redogörelse pekar på små föreningar iatt
allmänhet inte klarar sin roll arbetsgivare. varjeI fallsom
inte på sådant arbetshandikappadessätt behovett att av
utveckling och rehabilitering tillgodoses.kan En särbehand-

ling de allmännyttiga organisationerna innebär högreettav
lönestöd i många fall motiverasän nedsättningensom av av
de arbetshandikappades arbetsförmåga. Det mäste då anses
rimligt förening uppfyller grundläggande kravatt en som
följer arbetsgivare för i åtnjutandekommaatt attav vara av
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sådant stöd.ett

arbetsgivarenIdrottsrörelsen den bland deär största

organisationerna. utbredningallmännyttiga På dengrund av
handikapporganisa-idrottsrörelsenlandet ochöver t.ex.som

möjligheterfinns med sådana åtgärdertionerna har goda att

samordning utbildning, skapamed ochnämntssom ovan,
arbetsmiljö.på god Enförutsättningar uppfylla kravenatt

särbehandling bör dockförutsättning för att manvaraen
arbetsmiljökriteriet.uppfyller

hantering lönebidragenAMV:s7.1.4 av

arbets/funktionsförmågaBedömning av

flexibla lönebidragetförutsättning för detEn attvar
till gradenfastställas med hänsynbidragsnivåerna skulle av

anställdes. Avfunktionsnedsättning denhos person som
fmstämdainte finns någradetkartläggningen framgår att

Detfaktisk arbetsfönnåga.fastställandeinstrument för av
bedömning irealistisksvårtdärför görakan att avenvara

i förhållandenedsattarbetsfönnåganutsträckningvilken är
hanfunktionsnedsättning det arbeteochenskildestill den

ocksåregelbokarbetsmarknadsverkets sägsIskall utföra. att

arbetsgivarna inte kanmedöverläggningarnaförmålet

bidragsnivâ bestämsdenbeskrivas på sätt än attannat som
projektoch AMSskälig. TCO:sAvuppfattasskall omsom

finner stödi kartläggningen,lönebidrag, omnämnts mansom
till ökningenorsakerfleraför detta kanatt aven avvara

arbets-konjunkturläget med högbidragsnivåerna. svåraDet

gamlasig från detsvårigheterna lösgöralöshet attsamt
allmännyttigastatliganivåer till ochmed högasystemet

studieAMSTCO:s ochorsaker. Avarbetsgivare andraär

samtliga undersökta läniframgår atttreatt anserman
inteochför högalönebidragsnivâerna generellt ärärsett

arbetsförmåga.till graden nedsattanpassade av
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Förhandlingar

Av RRV:s utvärdering det flexibla lönebidraget RRVav
1994:4 framgår också AMV:s förhandlingskompetensatt

behöva förbättras. Vanliga brister är osäkerhet i för-anses
handlingssituationen beroende på respekt för arbets-ovana,
givaren, och för dålig kunskap i ekonomiska frågor. I för-
handlingen får handläggarnas eventuella arbets-argument om
förmåga ofta tillbakastå för arbetsgivarnas ekonomiska argu-

Flertalet handläggare RRV intervjuadement. hade intesom
fått någon utbildning i förhandlingsteknik. Utredningen har
vid sina besök i verksamheten gjort iakttagelser.ute samma

Handlingsplaner och rehabilitering

Ett viktigt iled rehabiliteringsarbetet år upprättandet av en
handlingsplan. Den innehållaskall överenskommelser mellan
arbetsfönnedling, arbetsgivare, anställd och fackförening.
Syftet med handlingsplanen är den skall stödja den reha-att
biliterande inriktningen anställningen så lönebidragetattav
på sikt kan reduceras/upphöra. Av kartläggningen framgår

det sker få övergångar tillatt osubventionerat arbete.

Handlingsplaner förekommer sällan, de dåligär kvalitet,av
inteär rehabiliteringsinriktade och rehabilitering förekommer

inte heller i någon nämnvärd omfattning.
Av sammanfattningen AMV:s hanteringovan av av

lönebidragen kan dra slutsatsen den bristandeattman
effektiviteten i lönebidragssystemet till del har sin grunden
i bristande kompetens. Lönebidragets rehabiliteringspotential
har heller inte tagits till Arbetsförrnedlingarnas attitydvara.
till rehabilitering den avspeglas i intresset för hand-som
lingsplaner och uppföljning medverkar till rehabiliterings-att
effekterna blir begränsade. Av utredningens besök i flera län
framgår också anställningar med bidragatt länge betraktats

slutstation vilket kan förklaring tillsom en vara en
handläggarnas inställning till handlingsplaner och rehabili-

tering. Kompetensen vid fastställande arbetsförmåga, för-av
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lönebidrags-uppföljningarbetsgivare ochhandlingar med av
i dennaeffektivisering. Förslagväsentlig förärenden är en

nedan.därförutvecklasfråga

hanteringlönebidragetsfrågorAndra om

i länlönebidragenuppföljningAMS treochTCO:sAv av
otill-fårdeuppleverarbetsgivarna ettframgår bl.a. attatt

uppstårproblemdemed lösahjälpräckligt stöd och att som
arbetshandikapp.medanställningenefter personenav

underlättaförkanArbetsförmedlingen/Ami allt de attgör att

anställningen ärståndtill näranställning kommer menen
sinAf/Ami endastDåkontakten.upphörklar somser

för-dessaskerlönebidraget. Tyvärromförhandlauppgift att
någoninnebärDettelefon. attoftasthandlingar per

arbetsför-ocharbetsgivarnamellankontaktförtroendefull
utvecklas.intemedlingen

Även läm-Oftastbakläxa.fårorganisationernafackligade
lönesättning ochanställning,förhelafacket ansvaretnar

arbets-Ami och denAf/arbetsgivaren,tillanpassningsbehov
lönebidrag,kunskappåBristensjälv.handikappade om

anställningsfonnen är stor.arbetshandikapp, m.m.
i dennaberördaallamellansamspeletviktigtDet är att

organisatio-fackligaDetillfredsställande.fungerarprocess
tillinformationutarbetauppgiftviktighär atthar ennerna

arbetshandikapp, löne-facklig nivålokalochregional om
anställning,gällerdetnärbehöver göravadbidrag och man

löne-medanställstillstödochintegrering sompersoner
påsitt arbeteinrikta attArbetsmarknadsverket börbidrag.

eftermedverkansinrutiner för attkvalitativautveckla mer
denAf/Ami hartill stånd. Detkommit äranställning somen
ochfunktionshindermedkunskapenbästa personenom

anställningenintresseocksåhararbetshandikapp. De attav
efteruppstårproblemgrundpåinte havererat somav

braför allapåinte löses parterochanställningen ettsom
sätt.

läns-medkontakterutredningensochkartläggningenAv
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arbetsnämnder och arbetsförmedlingar framgår iatt man
många fall inte har strateginågon genomtänkt för hante-

ringen lönebidrag. I hälften länen förhar ansvaretav ca av
lönebidragshanteringen till arbetsmarknadsinsti-förts över

hanteringen i övriga arbetsför-medan län klarastuten av
innebär skildamedlingarna. får förutsätt-Detta att man

lönebidragenningar vad såväl upprättandehanteraatt avser
förhandlingar uppföljning.handlingsplaner och Detsomav

finns strategiockså exempel på med genomtänktatt man en
organisation hanteringen lönebidragoch ändrad för med

uppföljning.handlingsplanerlyckats förbättra ochavsevärt

uppföljningresultatkrav ochStatens AMV:s7.1.5

uppföljningssystem itidAMS har sedan arbetat med etten
följa kostnadsutvecklingen. AMS överskredsyfte kunnaatt

åtgärder arbetshandikappa-reservationsanslaget Särskilda för

till följd volymutveck-budgetåret 1994/95 den högade av
tidigare begränsningar i förhandlalingen regelverketoch att

bidragsnivåer.fram lägre
direktiven därförEnligt skall utredaren pröva statens

volymutvecklingenmöjligheter följa kostnaderna ochatt upp
uppföljningen i syfte för-förbättringaroch göra attatt av
överskridanden anslagethindra framtida eventuella av

arbetshandikappade.Särskilda åtgärder för
ekonomi-Kartläggningen hantering detAMV:s avav

ifunnits brister fleraadministrativa visar detsystemet att

förutsättningarAf/ Ami haavseenden. har saknat över-att en
situationen på grundblick ekonomiska bl.a.denöver av

eftersläpningar iutbetalningar,svårigheter prognostiseraatt
brister irekvisitioner lönebidrag arbetsgivarnafrån samtav

rapportering vilka avslutat anställ-försystemet som enav
ning lönebidrag.med

AMS åter-Utredningen kraven påkonstaterar också att

kostnadsutveckling minskatsrapportering lönebidragensav
enligt utredningenutvecklingför budgetåret 1997, somen
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försvårar statsmakternas möjligheter följa hur kostnadernaatt

lönebidragenför utvecklas.

Undanträngningseffekter7.1.6 åtgärdenav
anställning med lönebidrag

Enligt direktiven skall utredningen undersöka åtgärdenom
anställning med lönebidrag undan eller konkurrerartränger

icke subventionerad Vidareverksamhet. skallut annan,
utredningen finnsdet undanträngnings- ochpröva om
inlåsningseffekter andel de anställda mednär storen av
lönebidrag allmännyttiga organisationer.anställda hosär

avsnitt 4.2 kartläggning gjorts studierI har någraen av
undanträngningseffekter på arbetsmarknaden. En rapportav

Riksdagens Revisorer hänvisar tillfrån 97z2 endastatt ett
studier Sverigefåtal har utförts i vad ätgärders direktaavser

undanträngningseffekter. inteDe påpekar studiernaäven att
innebärinvändningsfria vilkethelt det svårtär äratt att

utifrån studierna bestämdadra några slutsatser storlekenom
undanträngningseffekterna åtgärderpå de har analy-av som

perioderStudierna också med väsentligt lägreserats. avser
iätgärdsvolym dag.arbetslöshet och än

iblir i huvudsak saknas kunskapSlutsatsen detatt om
undanträngning ickevilken utsträckning sker subven-av

samhällsekonomisktionerad utvärderingverksamhet. I aven
Vassilios LönebidragVlachos, arbetshandikappade" Dsför

1989:19 för samhälls-denne ett attresonemang om en
ekonomisk lönebidragetkostnad uppkommer upphovom ger
till undanträngningseffekter. arbetsgivareDetta sker om som

arbetshandikappadeanställer blir översubven-personer
tionerade, får bidrag tilldvs. lönekostnadernastörre änett

nedsättningvad den anställdes arbets-motsvararsom av
arbetshandikappadefönnägan. Den konkurrerar dä ut annan
produktionen, arbetskraftarbetskraft från framför allt den

produktionsvärde approximativthar lågt motsvararsom som
Vlachos slår fast visslönekostnaden. grad över-att en av
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subventionering troligtvis förekommer, det krävsattmen
experimentella studier för kunna säkerställa inomochatt om
vilka delar arbetsmarknaden detta sker. Några sådanaav
experimentella studier intehar gjorts.

Man brukar skilja på planerad och oplanerad undan-

trängning. En planerad undanträngning åtgärderärtyp av
riktar sig till arbetshandikappade lönebidrag.t.ex.som

Syftet i dessa fall åstadkommaär substitutionseffektatt en
dvs. planerade ordinarieersätta anställningar med denatt
subventionerade arbetskraften.

När det gäller anställningar med lönebidrag hos allmänny-
ttiga organisationer kan ifrånutgå undanträng-attman
ningseffekten litenmycket ingenellerär alls med hänsyn till

det här frågaär arbetsmarknad inte skulleatt om en som
finnas anställningarna inte subventionerade med löne-om var
bidrag. De lönebidragsnivåernahöga hos de allmännyttiga
organisationerna innebär dock med störstaatt man
sannolikhet i stället får inlåsningseffekt. En särbehandlingen

de allmännyttiga organisationerna, direktiven förut-av som
innebärakommersätter, fortsatta höga lönesubventioneratt

och därmed risk inlåsning.för För i möjligaste månstor att
motverka detta måste kraven på tydliga handlingsplaner,
rehabilitering och uppföljning höga.sättas Hur detta skall
ske utvecklas i förslagen nedan.

7.1.7 för vissa grupperInsatser

En kartläggning har gjorts det särskilda introduktions- ochav
uppföljningsstödet SIUS, verksamheten Unga Handikappa-
de och Galaxen. Resultatet kartläggningen vid handenav ger

dessa verksamheter har betydelse människorför medatt stor
omfattande arbetshandikapp. Det viktigtär samhället haratt

positiv vilja även med omfattande arbets-atten ge personer
handikapp möjligheter funktions-utansamma som personer
hinder på arbetsmarknaden. iakttagelseEn rehabilite-är att
ringsinslaget betonas i dessa verksamheter i denänmer
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blir därförlönebidragshanteringen. viktigvanliga En slutsats

lönebidraget för arbets-hanteringen allaatt grupper avav
handlings-utformas på sådanthandikappade bör sättett att

iuppföljning fokuseras ochrehabilitering och sättsplaner,
innebörd utvecklas nedan.Förslag med dennaförgrunden.

klar-inte kunnatSIUS-projektet harVad ännumanavser
tydligarearbetsgivaransvarorganisation, avgräns-göra samt

innehåll. Imål ochgäller verksamhetensning detnär
föreslås därförbilaga 5budgetpropositionen 1996/ 97: 1 att

,
ytterli-försöksverksamhetbedrivasSIUS-projektet bör som

år.ettgare

OSAskyddat arbeteOffentligt7.1.8

utredningen översyn ävendirektiven skall göraEnligt aven
offentligt skyddatåtgärdensysselsättningsskapandeden

OSA.arbete
statsbidrag skulleriksdagenbeslutade1984decemberI att

vissa falliochlandstingskommunertill kommuner,utgå
skyddatanordnandemyndigheter föroffentligaandra av

arbetshandikappade.socialmedicinsktförarbete
i beredskapsarbetentidigare sysselsattshadeDenna grupp

T1-de s.k.arbetsförmåga,medsattmedarbetslösaför

arbetshandikappade sedanochsocialmedicinsktförarbetena
regi.kommunaliberedskapsarbetensärskildai

åtgärderekonomisk-politiskavissapropositionenI om
detstatsrådetföredragandeanfördeprop.1984/85:45 att

socialmedicinskt arbets-för desärskilda insatserbehövdes

koppladeinsatser måstedessa närahandikappade och att vara
Ensocialtjänstlagen.enligtsocialatill kommunens omsorger

dessaförsysselsättningenockså planeramöjlighet att
förutsättningarbättrekommunernaskulle attgepersoner

medförsocialatotalaklara det tyngreansvaret personer
ocksåkonstateradearbetshandikapp. Mansocialmedicinska

skulle kommaoffentliga arbetsgivarearbete hosskyddatatt
tillämp-anställningsskyddslagensfrånundantagetatt vara
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enligt § och föreslog ocksåningsomrâde lagens 1 att gruppen
ganställning.offentligundantas från lagenskulle om

kostnader förUtredningen konstaterar både volym ochatt

offentligt hållit sigi skyddat arbete harsysselsättsdem som
tiden. Cirka 5 000 syssel-tämligen konstant över personer

500 miljonertill kostnadi stödformdennasätts av caen
Utredningen denna stöd-årligen. harkronor övervägt om

anställningmed stödformenslåsåtgärd skulle kunna samman
härigenom kommaOSA skullelönebidrag såmed attatt

arbetsgivarkategorier.omfattas andraäven av
frågatill bl.a. det härMed hänsyn är störreatt om en

skälarbetshandikappen framför allt tvåi dettyngd är som
innebärasammanslagning. skulleDettalar sådan attmot en

anställnings-lagenomfattasdenna kom att omavgrupp
möjligheten tillkunna påverkaskulleskydd, något som
innebäraocksånegativt. Det skulleplacering i arbete sämre

i anslutning till övrigaimöjligheter för kommunerna näraatt

i sysselsättning, detdvs.derassociala åligganden planera ta

l arbets-sociala för dennatotala ansvaret grupp av
j handikappade.

l ochmellan kvinnorJämställdhet7.1.9 män

ikvinnor ochjämställdhet mellan månKartläggningen av
funktionshinder totaltkvinnorkapitel visar med möter6 att

ocksåarbetsmarknadensvårigheter påän mänstörresett men
lönebidrag.anställningar meddet gällernär

registreradekvinnorandelEn högre än män är t.ex. som
kvin-arbetsförmedlingen. Flervid ändeltidsarbetslösa män

Ami.arbetsmarknadsinstituten Betyd-vidinskrivnaärnor
lönebidrag ochkvinnor anställda medligt fler än ärmän

arbetsgivareenskildalönebidrag hos ärbland anställda med
utbild-särskild Fler orsakerskillnaden markant. t.ex.som

ligga till grund för dennaarbetsuppgifterning kaneller
arbetsmarknads-utredningen dockskillnad attansermen

möjlig-kvinnorsrikta uppmärksamhetverket bör större mot
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heter få arbete med lönebidrag hos olikaatt arbetsgivar-
kategorier. AMV bör ha förutsättningar utveck-att styra
lingen så utjämning här kan ske mellan kvinnoratt ochen
män.

Lönebidragsanställdas7.1.1O roll inom kulturområdet

Antalet anställda lönebidragmed vid vissa institutioner inom
kulturområdet betydande. Framförär allt gäller detta arkiv-

museiinstitutioner.och Utredningen har inhämtat totaltatt ca
500 anställda med lönebidragär vid Riksarkivet,personer
Språk- och folkminnesinstitutet, Riksantikvarieämbetet samt
de centrala museerna. Sammantaget de anställdautgör med
lönebidrag 20 vidpersonalen institu-dessaprocentca av
tioner. Vid länsmuséerna har 400 anställningca personer
med lönebidrag vilket 40närmaremotsvarar procent av
personalen. Andelen anställda lönebidragmed kan variera
kraftigt olikamellan institutioner och i vissa fall tilluppgå

60närmare procent.
För centrala delar musei- arkivinstitutionernasochav

aktiviteter registreringsåsom och dokumentation andelenär
anställda lönebidragmed så de grund-utgörstor att en
förutsättning för verksamhet skall bedrivas.kunna Helaatt
arkiv- och museisektom blir därmed också känslig förextra

förändringar villkoren för de anställda lönebidrag.medav
Arbetsmarknadspolitiska beslut och åtgärder kommer att
spela inomavgörande roll denna del kultur-statensen av
politiska ansvarsområde. En plötslig neddragning antaletav
anställningar lönebidragmed eller allt för snabb redu-en
cering ersättningsnivåerna, vid de berörda institutionernaav

negativakan få konsekvenser för verksamheten.
När flexibladet lönebidragssystemet infördes uppmärk-

sammades kultursektorns särskilda förutsättningar. Det nya
konsekvenser ansågs så kraftigt påverka institutio-systemets

möjlighet bedriva sin verksamhet, och dessutomattnernas
allvarligt försvåra för de anställda lönebidrag,med att
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särskild kompensation för lindrakrävdes effekterna.att
Medel omfördelades, från anslaget Särskilda åtgärder för

arbetshandikappade till vissa centrala kulturinstitutioner
förhållandevismed hög andel lönebidrag.anställda med

Medlen utgick kompensation för institutionernaattsom
skulle kunna upprätthålla verksamheten bibehållaoch

lönebidrag.andelen anställda med
Som inomcentrala verksamheter kultur-nämnts ärovan

sektorn baserade på lönebidrag. Enligtpersonal anställd med

utredningens bedömning kan förändringarde de ekono-av
miska villkoren för lönebidragsanställning föreslås gällasom,
för i övrigt, i hög grad inverka vissa kulturinstitu-påstaten
tioners förutsättningar efter kulturpolitikens inten-arbetaatt
tioner. Enligt uppgifter till utredningen klassificeras läns-

allmännyttiga organisationermuséerna medan desom cen-
länsarkiven statliga institu-trala muséema och klassas som

tioner. Utredningens olikaförslag kommer därför för-att ge
utsättningar länsmuséema övriga institutionerna.för och de

ligger emellertid inte inom utredningensDet förramen upp-
särskildadrag redogöra för de konsekvenser för kultur-att

utredningens förslag angående villkor förområdet som
anställning lönebidragmed kan föranleda.

särskildUtredningen föreslår därför konsekvens-att en
till förändringaranalys för kulturområdet sker förslagetav

anställningvillkoren för med lönebidrag.av
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7.2 Förslag

Förslagen i sammanfattning:

flexibla lönebidragetDet bör bibehållas.

Handläggning lönebidragen föreslås effektiviseras fleraav genom
åtgärder. Bland särskild funktionannat attgenom en som sam-
ordnare/förhandlare inrättas i varje län.

Särskild arbetsplatsintroduktion för anställning med lönebidrag
föreslås under högst månader.sex

föreslås följaLänsarbetsnämndema utvecklingen denav
genomsnittliga bidragsnivån under treårsperiod gradvissom en
skall till 60nedtrappas procent.

Definition positivoch särbehandling allmännyttiga organisa-av
tioner föreslås få utfyllnad till genomsnittlig bidragsnivåsom en ,på 80 I enskilda fallet högst 90detprocent. procent.

Utredningen åtgärden anställning med lönebidrag skallattanser
förbehållas funktionshinder arbets-med leder tillpersoner som

sprâksvårigheter därförhandikapp. Stöd till invandrare med bör
inte inrymmas i åtgärd.denna

Utredningen föreslår AMS prioriterar utvecklingen sittatt av nya
uppföljningssystem för Af/Ami skall få heltäckande informa-att
tion bl.a. det aktuella budgetutrymmet för anställningar medom
lönebidrag.

Trots regeringens intentioner införandet detmedatt av
flexibla lönebidraget inte föreslårhar kunnat uppfyllas,
utredningen flexibiliteten bibehållas. effektivise-skall Denatt

ring lönebidragshanteringen föreslås nedan bör ledaav som
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till sänkning genomsnittligaden bidragsnivån ochen av
skapa för öka ätgärdsvolymen.utrymme att

Handläggning lönebidrag kompetens7.2.1 av -

kartläggningenAv och de allmänna bedömningarna framgår
handläggningen lönebidragen många håll brister iatt av

effektivitet. viktigaste iakttagelserna utredningenDe som
gjort sammanfattas på följandekan sätt:

Handlingsplaner förekommer sällan.0
dålig kvalitet.Handlingsplanerna är0 av

till osubventioneratDet sker få övergångar arbete.0
Lönebidragsnivåema för integenerellt höga ochär sett0

till graden arbetsförmåga.anpassade av
faktisk till bidragAtt fastställa arbetsförmåga anpassad ett0

tillflexibilitet svårt orsakmed total och kanär vara en
bidragsnivåerna.ökningen av

Af/Ami uppföljande med de arbets-har sällan kontakter0
anställningenarbetsgivarnahandikappade och sedan är

uppgiftsin återståendedå ofta endaklar och attser som
bidraget.omförhandla

Omförhandlingar ofta telefon.sker0 per

lönebidraget instru-tillMed hänsyn bl.a. ettatt avses vara
rehabilitering målet skall löne-för attsamt attment vara

handlingsplanenbidraget sikt kan reduceras/upphöra,på är

Handlingsplanen måsteviktigt inslag för nå detta mål.ett att
innehålla tydliga åtgärder behövs för nåmål och de attsom

arbetsplatsintroduktion före löne-målen. Förslaget om
kombinationbidragsanställningen i med upprättandet av en

förbättring effektivi-handlingsplan, bidra till ochkan en
insatsersering lönebidragshanteringen ökade frångenomav

arbetsplaceringar bidragsnivåerAmi, träffsäkraAf/ samtmer
mindre bidragtill härigenomanpassade arbetsförmågan och s-

behov.
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Utredningen det dessutom behövsattanser en mer
utvecklad kompetens för kunna upprätthålla högatt en
kvalitet i administrationen lönebidraget. Enligt utredning-av

uppfattning kräver effektiv handläggning motsvarandeens en
kompetens finns inom Ami.som

Utredningen föreslår dessutom särskild funktionatt en
lönebidragssamordnare/ förhandlare inrättas i varje län.som

funktionEn särskildahar kunskaper för kunna mötaattsom
företagen i förhandlingssituation. Denna funktion skallen
också handläggningensamordna lönebidraget och kontak-av

med företagen.terna

Utredningen klart medveten innebärdettaär ökadeattom
Äadministrativa kostnader. andra sidan innebär fortsatten

ineffektiv handläggning dels ökade kostnader för lönebidra-

dels intentionerna lönebidragetmed troligen inte kanattgen,
uppfyllas.

Definition7.2.2 och särbehandling allmännyttigaav
organisationer

Som utredningen enligtskall direktiven, detnämnts närovan
förhindragäller uppsägningar inom allmännyttigaatt orga-

nisationer, redovisa hur det regelverk skall förändras som
sådana anställda.rör

särbehandling allmännyttigaDen organisationer,av som
direktiven förutsätter, innebär dessa skall kompenserasatt

lönebidragets nivåhögsta inte kommer uppgånär längre att
till 90 procent.

definitionEn vad med begreppet allmännyt-av som avses
tig organisation blir därför nödvändig för vilkaklargöraatt

arbetsgivare skall komma bli föremål för sär-attsom en
behandling.

Utredningen föreslår därför vid hanteringenatt man av
lönebidrag sig tillansluter skatterättsligaden definitionen av
vad med allmännyttiga organisationer, åter-som avses som

avsnittunder 7.1.2. Med hjälp definitiondenna kanges av
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ideellavgöra organisation är betraktaman attom en som
allmännyttig

.
De fackliga organisationerna betraktas inte, i skatterättsligt

hänseende, ideella allmännyttiga organisationer eftersomsom
deras syfte stödjaär medlemmarnas ekonomiska intres-att

Utredningen dock de fackliga organisationerna,attsen. anser
i detta avseende, fortsättningsvisäven bör kunna betraktas

allmännyttiga organisationer.som
Utredningen föreslår också de allmännyttiga organisa-att

tionerna, för komma i åtnjutande högre lönestöd,att ettav
skall uppfylla kraven god arbetsmiljö enligt arbetsmiljö-
lagen. Redogörelsen under avsnitt visar7.1.3 små för-att
eningar inteofta sinklarar roll arbetsgivare. I varje fallsom
inte på sådant arbetshandikappadessätt behovett att av
utveckling och rehabilitering tillgodoses.kan Vid placering

funktionshindrade i lönebidragsanställning, bör AMVav om
saknar kunskap arbetsplatsen, försäkra sigman attom om

arbetsmiljön godtagbar.är

Ytterligare kriterium bör gälla förett attsom man som
allmännyttig organisation skall omfattas särbehandlingav en

organisationenär eller föreningen skall kunna styrkaatt att
har låg betalningsfönnåga. Bland de allmännyttigaman orga-

nisationerna finns föreningar har god ekonomi ochsom
rimligendärför inte ibör komma åtnjutande högreettav

lönestöd andra arbetsgivareän anställer medsom personer
lönebidrag. Detta bör kunna lösas organisationenattgenom
vid anställningen vidoch omförhandling, sinmed senaste
deklaration/ särskild uppgift till Skattemyndigheten, styrker att
den har låg betalningsfönnåga.

En genomgång de allmännyttiga organisationerna i treav
län visar dessa vid tillämpning de båda nämnda krite-att av
rierna, med uppskattning, minskaskulle meden grov unge-
fär sjättedel. Minskningen blir dock mindre t.ex.en om
idrottsrörelsen länsvis samordning löneadministra-genom av
tion, rehabilitering och arbetsmiljöfrågor uppfyller arbets-

miljökriteriet.
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Utredningens blirförslag lönebidragets storlek, medatt

allmännyttigabeaktande vad anförts för deav som ovan,
iorganisationerna fastställs två steg.

period månader förslagUnder första högst seen av sex
anpassningerforderlig inskolning och eventuellAPI skerom

i Af/Amizsarbetsplatsen samråd med handläggare. Förut-av
i miljösättningar då för reell fastställa gradenskapas att en

innebär i förstaarbetsförmåga. Detta detatt stegetmanav
anställning lönebidrag påkommande medhanterar sammaen

arbetsgivareför har anställda med löne-allasätt somsom
lönebidragets nivå i samråd mellanbidrag. fastställsDärefter

fackligaarbetsgivaren,arbetshandikappade, denden orga-
Af/Ami.nisationen och

lönebidragsnivån till arbetsförmåganmed hänsynOm
nivåbli 80 dvs. den högstalägrebedöms än procent, som

ideellavid nyanställningar, får denjuli 1995 gällersedan 1

bidragsnivån medutfyllnadorganisationen ansöka avom
betalningsförrnåga. måste kunnaDettaåberopande lågav

deklaration/särskilduppvisandemedstyrkas senastet.ex. av
skattemyndigheten.uppgift till

fastställandelönebidragssystemet medinnebärDetta att av
lika arbets-behandlas för allaarbetsförmåga kommer att

möjlighetorganisationer har därefterAllmännyttigagivare.
bidrags-viljeyttring utfyllnadfå denatt avgenom en egen

betalningsförmåga, docklägrederasnivån motsvararsom
Lönebidrag 100med kan90högst natur-procentprocent.

fortsättningsvis handikappade,beviljas förligtvis också gravt
arbetsgivarkategorier.vilket gäller alla

erforderliga övergångs-Utredningen förutsätter också att

mjukförutsättningar förtillskapasregler över-ensom ger
gång.

bidragsnivågenomsnittligUppföljning7.2.3 av

genomsnittligadenUtredningen finner det angeläget att

sjunker.anställningar lönebidragbidragsnivån medför
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vis utgifterna lönebidragen,Genom på så sänka för skulleatt
fler arbetshandikappade anställning.kunna beredas Ett av

införandet flexibla lönebidragetmålen med det attav var
Årgenomsnittliga bidragsnivån.sänka den 1995 låg den på

innebar bidragsnivån ökat jämfört med73 Dettaprocent. att

Bidragsnivån 1996 vilket1991. år låg dock något lägre,
i vidbetyder genomsnittet detsammaäratt stort sett som

införandet flexibla lönebidraget.detav
juliarbetsmarknadsläge rått sedan den 1I det kärva som

varit svårt placera anställda med låg1991 har det att

lönebidragenlönebidragsnivä. förändradesI samband med att
enskildamöjligt vissa arbetsgivare, företagför bl.a.blev det

tidigare. Utredningenbidragsnivåer harerhålla högre änatt

arbetsgivarkate-bidragsnivåerna utjämnats mellanfunnit att
enskildagorierna. visa beror på bl.aFör detta attatt om

nedsättning i arbets-arbetsgivare anställt med störrepersoner
tidigare bidragsnivåernaeller det beror påförmåga än attom

drivits grundlig genomgångskulle krävagenerellt sett upp en
enskilda Av AMS och TCO:sarbetsplatser. rapport omav

lönebidragsnivåernalönebidrag i framgår dock,län atttre
till gradeninte anpassadeför höga ochgenerellt ärsett av

arbetsförmåga.nedsatt

uppföljningen huruvida inten-finnerUtredningen att av
varit brist-flexibla lönebidraget uppnåttstionerna med det

utveckling.bidragsnivåemas Ansva-fállig. Detta ävenavser
Af/Ami.bidragsnivån ligger idag hosför fastställanderet av

arbetsprövning ihjälp och delsNivån dels medbestäms av
uppgiftarbetsgivare. Af/Amiförhandlingar harmed attsom

ersättningen skälig.till överenskomnaden ärattse
nivålönebidragets fast-Utredningens bedömning är att om

arbetsförmågans nedsätt-utgångspunkt frånställs enbart med

bidragsnivånning genomsnittliga kunna sänkasbör den avse-
utredningen länsarbets-anledning föreslårAv dennavärt. att

utvecklingeni uppgift följa dennämnderna att av genom-ges
bidragsnivån. uppföljning bör densnittliga En göras av

varjegenomsnittliga bidragsnivån både totalt och för arbets-
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givarkategori. Uppföljningen bör genomföras månadsvis och
användas information för de tjänstemän förhandlarsom som

bidragsnivåer. Syftet ökaär medvetenheten denattom om
aktuella nivån och därigenom förhindra arbetsgivareatt att
erhåller alltför bidragsnivåhög i förhållande till denen
arbetshandikappades arbetsfönnåga. En skälig bidragsnivå
bör alltså uppfattas nivå arbetsned-motsvararsom en som
sättningen.

Med hänsyn till lönebidrag har nivåatt merparten en som
väsentligt överstiger 50 finnsoch det skäl utgåprocent att
från med mycket funktionsnedsättningaratt personer grava
och låg prestationsfönnåga endast mindre delutgör deen av
anställda med lönebidrag, rimligtdetär utgå från denatt att
genomsnittliga bidragsnivån bör kunna sänkas Enavsevärt.

bedömning införandetocksåär särskild API kanatt av en
för Af/Amizsstöd förhandlare vid fastställandetettvara av

bidragsnivån.
Av kapitel 3 tabell 3.10 framgår den genomsnittligaatt

bidragsnivån hos statliga myndigheter och försäkringskas-
81 respektive 85 vilketär väsentligt högreärprocentsorna

övrigahos arbetsgivarkategorier.än Utredningen vill erinra
riksdagen i maj 1996 enigt uttalade det särskiltatt ärattom

viktigt offentliga arbetsgivare, för närvarande haratt som
arbetshandikappade anställda med de högsta bidragsnivåerna,

på socialt ansvarsfullt sätt.ettagerar

Bidragsnivåer 1996i mars

Diagram visar7. l fördelningen bidragsnivåefter i utredning-
urval anställda lönebidragmed under månadens av mars

1996. Anställningarna med lönebidrag har delats i tvåupp
De anställdes före den juli1 1991 och degrupper. som som

anställdes efter detta datum. Drygt hälften iav personerna
utredningens urval anställdes lönebidragmed juliefter den l
1991. Den genomsnittliga bidragsnivån bland dem som
anställdes före den juli il 1991 urvalet 66är ochprocent
bland dem anställdes efter detta datum nivån 71ärsom
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Införandet det flexibla lönebidraget har haftprocent. av som
följd andelen anställda med lönebidrag vilkaför det utgåratt

bidrag under 50 minskat. Andelen anställda medett procent
lönebidrag för vilka det bidragutgår mellan 60 och 79ett

samtidigthar ökat.procent

Diagram 7.1 Bidragsnivå för urval anställda med lönebidrag iett
1996.mars

Andelanställda
1°°°/° -:-:-.

:ñBldragsprocen90%
I intervallet50%

7°% 990-100;.60% Eiåfff 550-59
5°%1 -:-:: -1 55°Zgägi; E40%

fäfffäi Iso-ss30%
A20%

10% ä
0%

före199107-01 efter1991-07-01

Diagrammet visar det i 1996 för anställningar medatt mars
lönebidrag fortfarande går finna spår den gamlaatt av
bidragsstrukturen. Bland dem anställts med lönebidragsom
före juli fjärdedelden 1 1991 har bidragsnivänästan en en

ligger under 50 principI hela denna harprocent.som grupp
bidragsnivä på 25 Av dem anställts efterprocent.en som

juliden 1 1991 andelen bidragsnivämedär under 50en
mycket lägre. Dessa endast 8 och deutgörprocent procent

uppvisar relativt spridning mellan nivåerna 25 och 49storen
procent.
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Omfördelningsalternativ med fokus den genomsnittligapå
bidragsnivån

hjälp utredningensMed representativa urval bestårav som
8 416 anställning lönebidrag ihade medav personer som

1996, beräkningar gjortshar för hur mycket medelmars av
vid genomsnittligskulle kunna omfördelas förändradsom en

Utbetalningarnabidragsnivå. i månad har sedan räknatsmars
till Se bilagaårskostnad. 3.ävenupp

i genomsnittliga bidrags-För urvalet denpersonerna var
allmännyttiga arbetsgivarnanivån 68,5 erhöllDeprocent. en

genomsnittlig nivå på 82,3 procent.
alternativa beräkningar.Utredningen Depresenterar tre

genomsnittlig bidragsnivånivåerna pågenerella omfattar en
utredningenEftersom70 60 och 50 procent.procent, procent

lönebidraget, genomsnittligaflexibla bör devill behålla det
inom vilkenbidragsnivåerna betraktas den kostnadsramsom

variera. Vid sidan beräkningarna förbidragsnivåerna kan av
utredningenprocentnivåerna har räknat på det70, 60 och 50

sjättedelarför fem all-skulle behövas attutrymme ge avsom
betalnings-särbehandling låggrundmännyttan aven

harGenomsnittet för denna del allmännyttanförmåga. av
till respektive 8085 procent.satts

alternativen visar årskostnaden förTotalkostnaden för

Kostnadsförändringen i tabel-i priser.lönebidragen 1996 års

iutgifterna minusför 1996 kostnadenlerna utgörs ettav
alternativt system.
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Alternativ nivå på positivmed generell 70 ochTabell 7.1 procenten
särbehandling 5/6 motsvarande 85 ochallmännyttan procentav av
80 procent.

i Förändring iBidragsnivå i FörändringFörslag
miljonergenomsnitt procent av

1996kronor
års utgifterjämfört med

1996 års
utgifter

%855/6 allmärmyttanav
8,4070% 458,07övriga arbetsgivare

%805/6 allmännyttanav
6,2770% 341,75övriga arbetsgivare

2,0070% 109,12arbetsgivareAlla

höjninginnebär dagensiförslagen tabell 7.1Eftersom aven
kostnadsökning.alternativsamtligagenomsnitt uppvisar en

genomsnittet till 70höjningtillåtaKostnaden för att aven
miljonertill 110arbetsgivare uppgårför allaprocent ca

anställningar med löne-900ungefärkronor och motsvarar
i fallmåste såbehålla volymenbidrag år. Förunder attett

håll.finansiering sökas på annat
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Tabell 7.2 Alternativ med nivågenerell på 60 och positivprocent
särbehandling 5/6 allmännyttan motsvarande 85 ochav procentav
80 procent.

Förslag Bidragsnivâ i Förändring i Förändring i
genomsnitt miljoner procent av

kronor 1996
jämfört med års utgifter
1996 års
utgifter

5/6 allmännyttan 85 %av
övriga arbetsgivare 60% -l36,52 2,50-

5/6 allmännyttan 80 %av
övriga arbetsgivare 60% -252,84 -4,64

Alla arbetsgivare 60% -718, 10 -13, 17

Beräkningarna i tabell 7.2 visar budgeteffekterna för samma
särbehandling allmännyttan i tabell 7.1. Det förstaav som
förslaget går på särbehandla fem sjättedelarut attsom av
allmännyttan så tillåtsdessa höja sin genomsnittligaatt

bidragsnivå till 85 kostar drygt 65 miljoner. Jämförtprocent
med dagens utgifter intäktendockär övriga arbets-attav
givare minskar sin bidragsnivå till genomsnitt 60påett

tillräckligt för finansiera både allmännyttansprocent stor att
bidragsnivåerhögre och öka antalet lönebidrag. Kostna-att

derna skulle minska med 140 miljonernästan kronor och
antalet anställningar skulle kunna öka med drygt 0001

personer.
Att låta fem sjättedelar allmännyttan ligga påav en

genomsnittlig nivå motsvarande bidragsnivå 80påen
dvs. några procentenheter lägre i dag, innebärprocent, än att

utgifterna för dessa minskar med drygt 50 miljoner. De
totala utgifterna skulle med detta förslag i samband med att
övriga arbetsgivare sänker sin genomsnittliga bidragsnivå till
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60 minska kostnaderna med drygt miljoner250 ochprocent
räcka till 2 000 lönebidrag.änmer nya

Den genomsnittliga årliga kostnaden för anställningen
med lönebidrag uppgick år 1996 till drygt 120 000 kronor.
Om genomsnittligaden bidragsnivån hade legat på 60

för alla arbetsgivare skulle 6 000 lönebidragprocent nya
kunnat anordnas under 1996.

Beräkningarna i tabell 7.1 och tabell 7.2 siggrundar på
nuvarande lönetak på 13 700 ikronor månaden. Utredningen

höjningräknar lönetaket från dagens nivå tillatt en av
i14 000 kronor månaden ytterligareskulle kosta drygt 20

miljoner höjning tillkronor och 50014 skulle kostaatt en ca
60 miljoner. Beräkningen bygger på antagande deett attom

i dag har månadslön på mellan 13 500 och 13 700som en
skulle komma i fråga vid höjning lönetaket. I utred-en av
ningens urval har drygt femtedel i intervallet.lön deten

Diagram 7.2 Antal lönebidrag genomsnittliga bidrags-dennya om
nivån sänks till 60 procent.

LönetakAntalnya
Iönebldrag

14500

.14000

1313700
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Diagram visar7.2 uppgifterna i tabell alternativa7.2 med tre
lönetak. Kostnadsändringama har räknats till antalom nya
lönebidrag.

visarTabell 7.3 nedan effekterna ipå budgeten det fall

genomsnittliga bidragsnivånden sänks till 50 ochprocent
liggerlönetaket kvar på 13 700. bidragsnivân tillNär sänks

genomsnitt 50 för arbetsgivare,alla kanett procent mer
fjärdedel utgifterna innebärDet antaletän atten av sparas.

lönebidrag skulle kunna öka 000. positivmed 17 En särbe-

handling till 85allmännyttan skulle 730procentav upp ge
miljoner tillomfördela och räcka drygt 8 000att nya
lönebidrag.

nivå på7.3 Alternativ generell 50 positivTabell med ochprocent
särbehandling 5/6 allmännyttan motsvarande 85 ochprocentav av
80 procent.

Bidragsnivä i Förändring i Förändring iFörslag
genomsnitt miljoner procent av g

lkronor 1996
jämfört med års utgifter

41996 års
utgifter

%5/6 85allmännyttanav
50% 731,10övriga arbetsgivare -l3,4l-

%5/6 80allmännyttanav
50%arbetsgivare -847,42 -15,55övriga

50%Alla arbetsgivare 545,33 -28,35

Diagram visar i alternativa7.3 förslagen tabell 7.3 för tre
visarDiagrammet lönebidraglönetak. hur många somnya
vid nivåerna.skulle kunna anordnas de föreslagna
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lönebidragDiagram 7.3 Antal genomsnittet sänks till 50närnya
procent.

Antalnya lamalönebidrag
.14500

I14ooo

1113700

förslagsaltemativUtredningen dehar övervägt som presen-
lönebidragavsnittet. på 000 eller fleri Den förlust 1terats

tillbidragsnivån till leder kanhöjning 70 procentavsom en
i angelägetUtredningen det ställetinte accepteras. anser vara

flexiblaintentionerna med detviktenpoängtera attatt av
pålönebidraget verkligen uppfylls. Beroende att personer

funktionsnedsättningar lågochmed mycket presta-grava
mindre del demtionsförmåga endast ärutgör av somen

utredningenlönebidrag,anställda med att genom-enanser
befogad. sådan ned-snittlig bidragsnivâ 50 Enpå ärprocent

nivån för drygtgenerella skulledragning den utrymmegeav
genomsnittligaNeddragningenlönebidrag. de10 000 avnya

till dock50 kanbidragsnivåerna från dagens läge procent
arbetsgivare.vissaomställningsproblem förinnebära svåra

60nivå antingen 50 ellergenerell påI valet mellan pro-en
bidrags-genomsnittligutredningenförordar därförcent en

nivå på 60 procent.
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Utredningen vidare det befogat tillåtaär någotatt attanser
högre bidragsnivåer för allmännyttiga arbetsgivare. Se av-
snitt 7.2.2 definition allmännyttan.om av

Genomförande

Utredningen medvetenär den sänkning bidrags-attom av
nivån föreslås vissakräver omställningar. För arbets-som
givare med anställda med lönebidrag och höga bidragsnivåer
innebär utredningens förslag ekonomisk försämring. Deten

tidkan verksamheten på grund de lägreta att anpassa av
intäkter neddragning innebär. Av denna anledning före-en

utredningenslår gradvis nedtrappning bidragsnivåerna.en av
De omfattande neddragningarna utredningens för-mest av

slag kommer beröra statliga arbetsgivare, med jäm-att staten
ställda institutioner, försäkringskassor och den del allmän-av

omfattas specialregler. Utredningen harnyttan som av
dock redan tidigare riksdagenspekat på uttalande attom
offentliga arbetsgivare måste på socialt ansvarsfulltettagera
sätt.

Utredningen finner motiveratdet föreslå gradvisatt en
neddragning bidragsnivåerna under period år.treav en av
Diagram visar7.4 genomsnittliga bidragsnivåernahur de
fördelar sig för de berörda arbetsgivarna i utredningens
urval.

diagramI också genomsnittliga7.4 de nivåerpresenteras
utjämnad nedtrappning statligaför arbetsgivare,som ger en

institutioner, försäkringskassa sjättedeloch allmännyt-en av
bidragsnivåernaEftersom år 1996 varierar något innebärtan.

det den procentuella nedtrappningen blir olika för deatt
skilda arbetsgivarkategorierna under det första Somåret.
riktmärke kan dock nedtrappningennämnas, att motsvarar en
ungefärlig nedskärning med 10 året.procent om
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Diagram 7.4 Nedtrappning bidragsnivåerna underav
treårsperiod.

Bldragsnlvå

90
80,69

ao

70

so

so
211996I1997

40

30
El B1998 120

Stat Institution Försäkrlngskassa Allmännytta1/6

Diagram visar bidragsnivåerna7.5 nedan hur i utredningens
fördelade efter bidragsnivå statligaurval hos arbetsgivare,är

jämställda institutioner försäkringskassorna.med ochstaten

Diagram Bidragsnivåerna7 .5 hos statliga arbetsgivare, med staten
jämställda institutioner och försäkringskassan.

-29 30- 40- 60-50- 70- 80- 90- 100
4939 59 69 79 89 99

Bidragsnivå
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bidragsnivåer i dag.högaerhåller mycketarbetsgivareDessa
eller90ligger pålönebidragenhälften procentMer än av

60bidragsnivå underharsjuEndast procent pro-enmer.
tillkommitbidragsnivåerna harde högaMajoritetencent. av

juli 1991.lföre den
långträkneexempel pä hurvisarnedanTabell 7.4 ett par

bidrags-höganedskrivningar dekombinationerolika avav
nedtrappningsförslagen.genomföranä förkannivåerna att

övergångsreglerdockförutsätterUtredningen att ger en

i
som

tillskapas.övergångsmidig

pånedtrappningförändringarpåExempel7.4Tabell ger ensom
försäkringskassaninstitutioner,år for stat,10ungefär procent per

l/6och av

ÅrÅr Effekt3År Effekt2Effekt1

Ned-nivånOmNed-nivånOmNed-Om
trappning6Oellertrappning% skriv65trappningbidragsnivå

%med 8ned med% skriv12med10med% ned10med% skriv75
5med 10ned

enheter

Ned-bidragOmNed-Om bidragNed-bidragsOm
trappning70 så skrivtrappning9090trappning%6Onivå

%med 8med 10ned%9med8080%med llmednedskriv
nedövriga 57575iantal "ar

enheter7070anställn.
6565

sänkningförslagutredningensUtgifterna för avenom
treårsperiod,under extra60tillbidragsnivån procent en

000till 14takethöjningochtill allmännyttanbidrag aven
ocksåvisarTabelleni tabell 7.5.visasmånadenikronor

Eftersomlönebidragssystem.oförändratmedutgifterna ett
900lutgifterna, kommersänkerförslagutredningens nyaca
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lönebidrag kunna anordnas under den kommande treårs-

perioden.

Tabell 7.5 Kostnaden för utredningens förslag i löpande priser i
miljoner årkronor för 1997-1999. Kostnadsberäkningarna antar
oförändrade volymer.

År Kostnad Kostnad Differens Antal nya
med utred- med mkr lönebidr
ningens oförändrade
nedtrappning lönebidrag

1997 5 630 6845 -54 450

1998 6705 5 809 -85 710

1999 5 708 9375 -90 750

Om höjningen lönetaket införs först år 1998 kan antaletav
lönebidrag spridas jämnare ökningenoch år 1997utnya

till 630 lönebidrag.uppgå nya

Särskild arbetsplatsintroduktion7.2.4 för anställning
med lönebidrag

Arbetsmarknadsinstituten Ami har utvecklat god kompe-en
för arbetsprövning och utredningen viktigtdettens attanser

de för hanteringen lönebidragen skall hasom ansvarar av
motsvarande kompetens. För underlätta bedömningenatt av
nedsättningen arbetsförmågan väsentligtdetär bedöm-attav
ningen efter utredning kan i reell arbetssituationgöras påen
den arbetsplats där anställning lönebidragmed planeras.en

Utredningen föreslår därför anställning med löne-att en
bidrag skall föregås arbetsplatsintroduktion APIav en
under högst månader inte särskilda skål talar emot.sex om

innebärDetta lönekostnader för arbetsgivarenatt utanman
får inskolning på arbetsplatsen. Eventuella anpassningaren
bör då också ske på arbetsplatsen och bedömning denen av
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funktionshindrades nedsättning arbetsförmågan i förhål-av
lande till arbetet. Arbetsplatsintroduktionen tillsyftar ledaatt
till anställning med lönebidrag. Arbetsgivaren bör förbe-en

lönebidragetsredas på uti-storlek kommer bestämmasatt att
från arbetsförmägans nedsättning i Af/Ami,samråd mellan

enskilde, arbetsgivarenden fackliga organisationen.och den

förslag innebär arbetsgivaren inteDetta kommer haatt att

några för den arbetshandikappade tidenlönekostnader under

inskolning kostnadssänkningför på arbetsplatsen. Den
minskararbetsgivaren därmed erhåller också eventuell

lönebidrag konjunkturberoendekonkurrens mellan och andra,
åtgärder.

perioden i särskild tjänstemanUnder API bör frånen
vidAf/Ami kontakt arbetsplatsen och där medverkaha med

arbetsbedömningen.
bilagakompletteringspropositionen 1992/93: 150 8 före-I

till utbildningsbidrag vid yrkesin-regeringen medelslog att
anvisas Särskildarehabilitering under anslagetriktad skulle

anför-arbetshandikappade. I skälen för förslagetföråtgärder
statsrådet bl.a:de föredragande att

skulle medlen till utbild-omfördelning mellan anslagendennamed
förvid Ami bli mindre känsligatill inskrivna sökandeningsbidrag

Exempelvis insatser vidvolymförändringar. kan ökadekostnads- och
lönebidrag träffsäkraförAmi påverka kostnaderna genom mer

mindre bidragsbehov. Med dendärmedarbetsplaceringar och svaga
råder praktik och arbetsträ-arbetskraftsefterfrågan dessutomärsom

lönebidraganställningAmi ofta alternativ till medning ettgenom
stånd.tillförutsättning för anställning skall kommaeller att enen

införandet särskild arbetsplats-Utredningen attmenar enav
lönebidrag skulle få,introduktion anställning medföre en

redovisades i citat.ovanståendejust de effekter som
förändringar i regel-Utredningen deförutsätter också att

föränd-förutsättning föreslagnaför denverket är ensom
ringen genomförs.
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Finansiering särskild APIav

Sökande deltar i arbetsplatsintroduktion erhåller utbild-som
ningsbidrag sinmotsvarande dagpenning. Idag genomgår ca
25 de arbetshandikappade API innanprocent deav en
anställs med lönebidrag. Särskild arbetsplatsintroduktion

introduktion under högst månader inteavser sex om
särskilda skål talar Detta kommer förlänga den tidemot. att
då utbildningsbidrag betalas totalt De medelut sett. som

till utbildningsbidrag för arbetshandikappade inteavsatts har

utnyttjats fullt de åren, finnsdet här möjlighetut senaste en
försörjning åt fler arbetshandikappade i sambandatt medge

deltagande i API.

Efter det kraftiga överdraget anslaget för utbildnings-av
bidrag under budgetåret 1992/93 fördes utbildningsbidragen
för vidsökande Ami in i handikapp-postsom en egen
anslaget. Detta för minska sårbarheten i fmansierings-att

för sökande funktionshinder.med Budgetutfallet försystemet
de påföljande åren varithar bättre. Budgetåren 1993/94 och
1994/95 förbrukades endast 88 respektive 76 procent av
anslaget. Under det förlängda budgetåret 1995/96 hade vid
utgången oktober månad 72 anslaget förprocentav av
utbildningsbidrag åt arbetshandikappade förbrukats. Enligt

budgetpropositionårets kommer medlen för utbildnings-
bidrag för inskrivna vid Ami föras till anslaget föratt

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. AMS målsättning är att
minst 26 000 arbetshandikappade månad skall erhållaper
utbildningsbidrag.

I årets budgetproposition avdelas 560 miljoner kronorca
i utbildningsbidrag åt arbetshandikappade för budgetåret
1997.

Förslaget särskild API kommer öka utgifternaattom en
Åför utbildningsbidrag åt arbetshandikappade. sidanandra

fördröjs inträdet i anställning lönebidragmed varfören

Prop 1996/1997:1.
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utgifterna för lönebidrag kommer minska. Se vidareatt av-
snitt ekonomisk7.3 redovisning.om

Lönebidrag till invandrare med7.2.5

språksvårigheter

Enligt direktiven dir. utifrån1996:56 skall utredaren en
vilken omfattningbedömning sådan åtgärd kan fåenav

brist-för integreraanalysera kostnaderna medatt personer
fålliga i ikunskaper svenska språket med löne-systemet
bidrag.

Invandrarpolitiska kommitténs tilldelbetänkande, ArbeteI

invandrare, 1995:76 föreslogs vissa invandrare skallSOU att

anställning lönebidrag. invandraremed Endastkunna ges
särskilt besvärliga förutsättningar långtidsarbets-med t.ex.-

bristande iutbildning och kunskaperlåg allmänlöshet,
ifråga.svenska språket skulle komma-
kommittén intebidragsnivån ansåg den börVad gäller att

lönekostnaden, eftersom de50högre än procent avvara
förbehållna med funk-nivåerna börhögsta personervara

tionshinder.
invand-500 medKommittén uppskattade 1att ca personer

Kostnadenårligen skulle beröras förslaget.rarbakgrund av
år finansierastill miljoner kronor ochuppgå 126skulle per
lönebidrag.för Denförstärkning anslagetavgenom en

försörjningskostnaderna,offentliga skulle ståsektorn för

inte bli socialbidrag. Fleravilka skulle större än t.ex. perso-
reguljärainvandrare skulle få arbete på arbets-bland denner

jämfört lönebidragsanställda.marknaden med andra

SverigeInvandrarpolitiska kommitténs slutbetänkande,I

preciseratframtiden mångfalden, SOU 1996:55 haroch man
Preciseringenlönebidrag för vissa invandrare.förslaget om

lönebidrag medinnebär bör förbehålletatt vara personer
språksvårigheter. Bidraget börlångvariga och permanenta

långtidsarbetslösa med långutnyttjas äldrekunna personerav
bl.a.i Sverige, vilka åtgärder medvistelsetid för upprepade
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utbildningsinsatser inte fungerat.
till del det allmännaBidraget skulle kunna göras en av

språkfärdigheterbrister i erforderligalönebidraget attgenom
arbetshandikapp.likställs med andra typer av

inriktning språk-kraftiga på medMed den personer
sannolikt få dekommittén föreslår detsvårigheter är avsom

fåför åtgärden kan syssel-aktuellaär sompersoner som
förordinarie arbetsmarknaden. Kostnadensättning på den

alternativai relation till denlönebidraget därförbör sättas att

offentligskerförsörjningen för de aktuella personerna genom
tillsocialbidrag ersättningarantingen via eller andrasektor,

motivera fler 1 500ocksåicke Detta skulle änsysselsatta. att
Kommitténomfattas åtgärden.skulle kunna avpersoner

förslagetskulle beröras000räknar med 3att avpersoner
miljonertill 252 kronor.skulle uppgåoch kostnadenatt

Även bristande kun-viktigt invandrare meddet är attom
sysselsättningtill påmöjligheteri språketsvenskaskaper ges

utredningen dettareguljära arbetsmarknadenden attanser
anställning med löne-inom åtgärdenbörstöd rymmas

utredningens ställningstagandeMotivetbidrag. för är att
funktions-medförbehållenåtgärd bördenna personervara

arbetshandikapp.tillnedsättningar ledersom
1997 kan löne-decembertiden juli 1995 31lUnder -

inte har arbets-bidrag förlämnas även ettpersoner som
långtids-fyllt 60 år,vederbörande har ärhandikapp, om

arbetslöshetsersättning.och uppbärlokalt bundenarbetslös,
Deskall upphöra.också dessa reglerUtredningen föreslår att

lönebidrag skallbeviljatsupphörandetvid tidpunkten försom
Ävendecember 1997.behålla detta längstdock kunna t.o.m.

förbe-lönebidraget börutredningens motivhär är att vara
tillfunktionsnedsättningar ledermedhållet sompersoner

arbetshandikapp.
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7.2.6 ekonomiadministrativaAMV:s uppföljning

Af/Ami svårigheterhar överblicka den ekonomiska situa-att
tionen i lönebidragshanteringen på grund brister i AMV:sav
ekonomiadministrativa redovisats i avsnitt 4.7.system som
Utredningen föreslår därför prioriterarAMS utvecklingenatt

sitt uppföljningssystem för Af/Ami skall få hel-attav nya i
täckande information bl.a. det aktuella budgetutrymmetom ,
för anställningar med lönebidrag.

Eftersläpningarna i arbetsgivarnas rekvisitioner löne-av
bidrag bör också minskas ändring i lönebidrags-genom en
förordningen. Rekvisition lönebidrag till-bör AMVav vara
handa och effektueras månadsvis och långa eftersläpningar

iinte tillåtas.

viktigtDet också utformas så AMVär påatt systemet att
lokal nivå länsnivå kontinuerligtoch följa utvecklingenkan

de genomsnittliga bidragsnivåerna särskilt hänvisningmedav
till utredningens uppföljningförslag genomsnitt-denom av
liga bidragsnivån. avsnitt 7.2.3.Se

Ekonomisk redovisning7.3

avsnittet redovisas ekonomiskaI det här de konsekvenser

följer utredningens Utredningenförslag. föreslårsom av en
utvecklad förhandlingskompetens hos Af/Ami. Förutommer

de utbildningsinsatser befintligeventuella behövs försom
utredningenpersonal, föreslår samordningsfunktionatt en

inrättas i varje samordningsfunktionenlän. Den speciella bör

genomföras i projektform och därefter utvärde-under årtre

Utredningen räknar förstärkningenmed förhand-attras. av
lingskompetensen utgifternaökar i storleksordningen 10med
till miljoner15 kronor året under treårsperiod.om en

Vidare föreslår utredningen allmän nedtrappningen av
bidragsnivåerna. Utredningen olika alternativhar övervägt
och den bidragsnivån igenerella tillböratt styrasanser
genomsnitt 60 för alla arbetsgivare. förhindraFörprocent att

uppsägningar inom allmännyttiga organisationer, skall dessa
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arbetsgivare efter viljeyttring och efter prövningen egen av
betalningsfönnågan kunna erhålla kompensation bidrags-för
nivåer till 90 Den genomsnittliga bidragsnivånprocent.upp
för allmännyttan tillåts dock inte öka dagens nivåer.utöver

Utredningen det angeläget bidragsnivåernaattanser vara
sjunker något för denna kategori.även Detta bör kunna ske
dels effektivare arbetsbedömningar och delsgenom genom
den utredningen föreslagna förhöjda förhandlingskompe-av
tensen.

Utredningen föreslår vidare det skapasatt utrymme som
den föreslagna nedtrappningen bidragsnivåema,genom av

omfördelas för inrättande lönebidrag. Enligt utred-av nya
ningens beräkningar kan drygt 2 000 lönebidrags-nya
anställningar frambringas den genomsnittliga bidrags-om
nivån till i genomsnittsänks 60 samtidigt femprocent som
sjåttedelar allmännyttan tillåts ligga på genomsnittligav en
bidragsnivå på 80 procent.

Utredningen finner inomdet för nedtrappningenatt ramen
finns för höjning lönetaket från 13 700utrymme en av
kronor i tillmånaden 00014 kronor. höjning-Kostnaden för

tilluppgår miljonerdrygt 20 Tillskottetkronor. ien nya
lönebidrag uppgår därmed till 1 900.ca

Utredningen införa särskild arbetsplatsintroduk-avser en
tion särskild API. Detta för bedömningen arbetsför-att av
mågan iskall ske reell arbetssituation och blidärmeden mer
träffsåker. tid iUnder särskild API skall utbildningsbidrag

tillutgå arbetshandikappade.den Enligt utredningens beräk-

ningar innebär det utgifterna utbildningsbidragför kom-att
öka något. Från och budgetår finnsmed 1997 medelattmer

utbildningsbidragför åt arbetshandikappade under anslags-
A2. AMS har tillmål minst 26 000post att attsom se

arbetshandikappade i genomsnitt månad får del dessaper av
medel. De iåren har genomsnitt 6 000 löne-senaste nya
bidragsanställningar tillkommit. Om liggervolymen kvar på

nivå innebär det volymökning utbild-på 3 000samma en ca
ningsbidrag i genomsnitt månad. syfteI hålla helaattper
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lönebidragssystemet inklusive särskild inom handikapp-API

åtgärderna förutsätter utredningen erforderliga omdispo-att

neringar medel sker.av

utredningensTabell 7.3.1 Kostnad för förslag i priser ilöpande
årmiljoner 1997-1999.kronor

1997 1998 1999Utgiftspost

Särskild 242 297 304API

600 5 809 937Lönebidrag 5 5

15 16Samordnings- 15
funktion och kom-
petensutveckling

857 6 121 6 257Summa 5

särskild lönebidragvisar kostnaden för API,Tabellen ovan
satsningsamordningsfunktionen påoch föreslagna medden

Utredningen utbild-kompetensutveckling. räknar antaletatt

genomsnittningsbidrag särskild till i 2 500för API uppgår
införandeåret. Särskildi månaden under API sompersoner

fördröjaplacering i lönebidrag dockföregår kommer atten
Utredningeninträdet lönebidrag införandeåret. räknari under

80 miljoner beräknadedärmed med drygtatt spara av
utgifter lönebidrag.för

År utredningen i genomsnitt 3 0001998 räknar att
särskild förAPI. Kostnadenmånad erhållerpersoner per

utbildningsbidrag till miljoneruppgår 300 kronor.deras ca
Tillsammans ökningen lönebidrag ned-med antalet somav

bidragsnivåerna möjliggörtrappningen kommer antaletav
cirka Utgifternalönebidrag öka med 700. för löne-kunna

Ävenbidragen miljarderhamnar det året på 5,8 kronor.ca
genomsnittnästföljande utredningen med påför år räknar ett

särskild Nedtrappningeni i API.3 000 månaden avpersoner
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möjliggöra ytterli-bidragsnivåernade generella kommer att
visar ökninglönebidrag. Tabellen nedan den750 avgare

utredningen med.räknarantalet personer som

Ökning handikappåtgärder.i7.3.2 antaletTabell personerav

1998 19991997

000 3 0002 500 3Särskild API

700 750450Lönebidrag
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnige Margaretaav

Persson

Direktiven till utredningen har alla förändringarangett att av
lönebidragssystemet inomskall ske befintlig ekonomisk ram.
Det ioacceptabel utgångspunkt, läge där alltflerär etten
arbetshandikappade ställs utanför arbetsmarknaden och där

förändringar i sjuk-de förtidspensionssystemetoch som
i kraft januari ytterligreträder 1 1997 kommer ökaatt anta-

människorlet i behov lönebidrag. Ur samhälls-ärsom av
ekonomisk ingensynpunkt det besparing människorär att
blir arbetslöshetsersättning, förtidspensioneringberoende av
eller socialbidrag i stället för få ersättning för aktivatt en
arbetsinsats. enskildaFör den individen funktions-med ett
hinder till isoleringkan arbetslösheten leda ochstoren en
både livskvalitet och hälsa.sämre sämre

Ett konkret utslag förändringaralla skall hållasattav
inom höjaförslaget endast fråntaket nuvarandeär attramen
13 700 i tillkronor månaden 14 000 kronor. varjeFör

höjs blirhundralapp taket flera människor i behovtusensom
lönebidrag fortsatt Samtidigtarbetslösa. det heltärav

inte höjasoacceptabelt taket kan till 14 000änatt mer
kronor, eftersom nivån varitden nuvarande oförändrad i
flera år. Lönebidraget skall kompensera arbetsgivaren för

den del arbetet arbetstagaren på grund ettav som av
funktionshinder inte utföra i tillräcklig omfattning.kan Det

lönebidrag intebetyder skall för enbartatt reserveratvara
låglöneyrken.
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Det bra utredaren föreslår särbehandlingär att en av
allmännyttiga organisationer, eftersom det arbets-är en

intemarknad skulle finnas särskiltför många.som annars
allmännyttigaEtt känt faktum de flesta organisationerär att

abetalningsförmåga. lhar låg Utredaren ungefärräknar med att E1.kompensation5/6 allmännyttan kommer erhållakunnaatt iav .zisin betalningsförmåga. i iför låga betyder praktikenDet att al
normalfallet ilönebidragkommer högt utgå till allmän-ett att

organisationer. emellertid otillfredsställandenyttiga Det är

preciserat vilkainte skall gälla förutredaren regleratt som
betalningsfönnåga inte föreligga.fall lågde där anses
förhoppning genomsnittligadenUtredarens löne-attom

bidragsnivån statliga arbetsgivare skall bli 60för procent
möjligheten frigöra tillligger till grund för andraatt pengar

insatser inom till fler lönebidragsplatser. Detoch ärsystemet
inte subventioneras funktions-rimligt vadänatt staten mer

hindret anledning till. det svårtDäremot är att tro attger
målsättning bli praktisk verklighet, inteskalldenna om

instrument för detta skapas.
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lönebidrag,medanställning Dir.Stödformerna
1996156arbetsgivareoffentligahosarbeteskyddat

Samhallkoncemeninomoch arbeteOSA

1996juniden 27regeringssammanträdevidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

uppgift detillkallas medsärskild utredareEn överatt se
arbetshandikappadesysselsättningsskapande åtgärderna för -

OSAoffentligt skyddat arbeteanställning lönebidrag,med
inom Sarnhallkoncernen.och arbete

skallUtredaren
flexibladetuppnåttsde resultatanalysera attgenomsom-

till statsmakternasi förhållandelönebidraget infördes

införandet,intentioner med
effektivt arbetsmark-lönebidragåtgärden ärpröva ettom-

utifrån dagensarbetshandikappadenadspolitiskt medel för

arbetshandikappades behov,arbetsmarknadssituation och

regelförbättringar,föreslåoch
mål och resultatkravstatsmakternasundersöka samtom-

tillräckliga förutsättningar föruppföljningssystemet ger
alternativakostnadsutvecklingen och föreslåkontroll över

lösningar,
omfattning sådanbedömning vilkenutifrån enaven-

integreraförkostnadernaåtgärd kan få analysera att
iibristfälliga svenska språketmed kunskaperpersoner

lönebidrag.medsystemet
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När det gäller förhindra uppsägningar arbetshandikap-att av
inompade allmännyttiga organsationer skall utredaren

redovisa hur det regelverk skall förändras sådanarörsom-
anställda.

Vidare skall utredaren
Samhall AB:s ekonomiska resultat möjlig-pröva och-

heterna till ytterligare ekonomiska resultatförbättringar,
målen för Samhalls verksamhetpröva och statsmak-om-

resultatkrav innebär de adekvata kriteriernaternas mest
för bedöma resultaten eller den utveckling och deatt om
strukturförändringar skett arbetsmarknaden kansom
motivera förändringar,
studera måluppfyllelse ioch resultat, bl.a. fråga denom-
rehabiliterande verksamheten, och

Samhallsanalysera verksamhet och målgrupperna för den-
diskutera verksamhetsformerna och målgrupper-samt om

behöver förändras.na

Bakgrund

arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärder förbehållnaärsom
arbetshandikappade syftar till tillförsäkrasökande dematt

möjlighet i arbetslivetoch delta ickerätt attsamma som
arbetshandikappade skall dehar. Dessutom medpersonerge
funktionshinder möjlighet del alla andra åtgärderdeatt ta av

finns för arbetslösa. Under budgetåret 1995/96som an-
miljardervisades 7,2 kr till särskilda åtgärder för arbets-

handikappade, miljarder4,5 till bidrag tillkr Samhall AB

miljarder tilloch 22,7 kr olika konjunkturberoende åtgärder,
vilka %10,3 bedöms bli tillanvända insatser förav ca

arbetshandikappade.
viktigasteNågra de åtgärderna, lönebidrag bidragochav

till Samhall AB har fördelningspolitiskt syfte ochytterst ett

viktiga handikappolitik.delar svensk Sedanär åtgärdernaav
införts inträffathar har det förändringar på arbets-stora

vilketmarknaden, påverkat medelstilldelning,bl.a. bidrags-
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nivåer och volymutveckling. Gravt arbetshandikappades möj-
ligheter komma på arbetsmarknaden haratt också mins-ut
kat. finnsDet därför skäl utreda hur intentionerna medatt
statsmakternas särskilda arbetsmarknadspolitiska stöd för

arbetshandikappade och statsmakternas krav på resultat för-
håller sig till de resultat har redovisats.som

Tidigare utredningar

Det har under tidmycket lång lämnats lönesubventioner till
arbetsgivare anställer arbetshandikappade sökandesom som
anvisas arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsinstitutenav
och statligt stöd till anordnare s.k. skyddat arbete.av
Genom åren har stödformerna förändrats och Sinutvecklats.
nuvarande utformning har de fått efter omfattande utred-

ningar.

Anställning med lönebidrag

Sysselsåttningsutredningen lade i delbetänkande framett
förslag de dåvarande stödformerna arkivarbete ochattom
halvskyddad sysselsättning skulle ersättas med stödformen
kallad anställning med lönebidrag SOU 1978: Riksdagen14.
beslutade sedan det stödet prop. 1978/79:73, bet.om nya
l978/79:AU20, rskr. 1978/79:l86.

År tillkallades1982 kommitté med uppdrag utredaatten
frågan de handikappades situation på arbetsmarknaden.om
Enligt sina direktiv dir. 1982:40 och 1983:14 skulle kom-
mittén bl.a. fråganpröva förenklingar i lönebidragssys-om

Kommitténs förslag i betänkandet tillVägartemet. arbete för

handikappade DsA 1984:12 föranledde sedan förslag till
riksdagen prop. 1983/842122 introduktionsstöd ochom
reformerat lönebidrag för arbetshandikappade, m.m.

Den omfattande förändringen lönebidragssystemetmest av
genomfördes juliden 1 1991, då bidraget gjordes flexibelt
och beroende den arbetshandikappade förut-av personens
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vil-inte tidigaresättningar behov och beroendeoch som av
kategori arbetsgivare ñck bidraget prop.ken som

1990/912165.bil.l2,bet. 1990/91:AU12,1990/912100 rskr.

1995/96:96, bet.Riksdagen beslutat prop.har
ivissa förändringar1995/96:61l995/96:AU4, rskr. om

anställningar medförhäva totalstoppsyfte försöka ettatt nya
successivt minskataktlönebidrag i långsammareoch en

innebar b1.a.bidragsnivåerna. Beslutetomfattningen attav
lönebidrag efterförlängning beslutbidragsnivân vid omav

överstigainte får 80anställningsärenfyrade första procent
gjorts vissa medhar förUndantaglönekostnaden. grupperav

antagitarbetshandikapp. Riksdagen har ocksåomfattande
i syfte1995/96:AU15,betänkandearbetsmarknadsutskottets

inomlönebidraganställda meduppsägningarförhindraatt av

organisationer.allmännyttiga

SamhallkoncernenArbete hos

letablerades denSamhällsföretagStiftelseorganisationen
utredningsarbeteomfattandeochjanuari 1980 efter långt

ibetänkandenaförslag b1.a.grundval1970-talet. Påunder av
Organisation för skyddatoch1972:54SOUSkyddat arbete

riksdagen prop.beslutade1975:82SOUarbete
denl977/78:AU16, 1977/78:74rskr.1977/78:30, bet. om

huvud-innebar förändratBeslutetorganisationen. ettnya
främst verk-organisationförändradochmannaskap aven

bedrivitsarbeteverkstäder för skyddatvidsamheten som
landstingskommunalaprimär- ochstatligt stödmed av

industriellakontorsarbetscentraler,statligahuvudmän, samt
till-bildadeStatenvisst hemarbete.ochberedskapsarbeten
förregionala stiftelserlandstingskommunemamedsammans

frågorövergripandevarje vissai län. Förarbeteskyddat
stiftelse.centralinrättades en

särskild utredarei 1990Regeringen tillkallade november en
särskilde utredarenSamhall. Denför göra översynatt aven

avlämnadeHulterströmkommunalrådet Svendåvarande --
ii iSamhall går, dagbetänkandetaugusti 1991i morgon
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SOU 1991:67.
iFörslagen betänkandet liggakom till riks-grund föratt

dagens beslut prop. 1991/92:91 bet. 1991/92:AU16, rskr.

1991/92:249, ombildning Samhall till aktiebolag.om av

Utvecklingen under 1990-talet

iArbetsmarknaden 1980-talet karakteriseradesslutet av av
låg bristmycket arbetslöshet och på arbetskraft på mångaen

Politiken iområden. fokuserades därför betydande utsträck-

ning på minska sjukfrån-öka arbetskraftsutbudet ochatt att

förtidspensioneringar.och Lagstiftning med skärptavaro
arbetsmiljökrav arbetsgivarnaoch förett attom ansvar
rehabilitera sjukskrivna infördes i börjananställda 1990-av

syftade tilltalet. Den skapa bättre förhållanden för deatt
minskaanställda och utslagningen från arbetslivet, men

tillockså öka arbetskraftsutbudet och få bättre funge-att ett
arbetsliv.rande

Situationen vid början iförändrades 1990-talets många
kraftiga iavseenden det efterfrågan på arbets-rasetgenom

kraft och därmed alltmer ökande arbetslöshet. Sökandeen
arbetshandikapp fick betydligtmed svårare sig gäl-göraatt

lande i ledigakonkurrensen de platserna. Arbetsmark-om
nadspolitiken inriktades på hålla den arbets-öppnaatt nere
lösheten och motverka uppkomsten lângtidsarbetslöshet.av

Arbetslinjen i arbetsmarknadspolitik alltid inne-svensk har
burit aktiva insatser så långt möjligt skall användasatt som
i passiva varitstället för kontantstöd. Detta har och är- -
betydelsefullt inte minst för arbetslösa skall kunna vid-att
makthålla och sitt sinutveckla kunnande och yrkeskompe-

så de kan arbete efterfrågan på arbetskraftnärtens, att ta ett

praktiken innebaråter ökar. I då subventioneringdetta en av
olika former praktik aktiviteter ioch andra samband medav
nyrekrytering hos företagen.

arbetshandikappadeDet totala antalet fick arbetesom per
år ökade varje budgetår från till1992/93 1994/95. Sub-
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ventioneringen olika aktiviteter för arbetslösa arbets-utanav
handikapp, ofta välutbildade,och medförde dock detattunga

arbetsgivarnablev svårt få lönebidrags-lågaatt att acceptera
nivåer arbetshandikappade.för AMS intecknadesresurser
snabbt efterfrågan på arbetskraft ytterligareoch därmednär

möjligheten finna anställningar för arbetshandikappadeatt

börjadesökande åter öka.

budgetrestriktioner finns inteMed de gäller utrymmesom
särskilda åtgärder arbetshandikap-expandera anslaget föratt

respektive tillpade anslaget Samhall AB. Det därförär

iangeläget används så de ärytterst att attresurserna som
ifråga.kommerbehov stödstörst av

lönebidragAnställning med

i genomsnitt 700 arbetshandikappadeUnder år 1990 52var
registrerade vid arbetsförmedlingen ellerarbetssökandesom

exklusivei konjunkturberoende åtgärder rekryte-så deltog de

arbetshandikappade inskrivna vidringsstöd. Antalet arbets-

successivtförmedlingarna sedan ökat under dehar senaste
i genomsnitt arbetshandikappa-1995 80 900åren. Under var

iinskrivna arbetssökande eller så deltog någonde desom
konjunkturberoende exklusive rekryterings-åtgärdform av

stöd.

anställning lönebidraghandikappåtgärderna medBland är
År i genomsnittdominerande. 1990 45 000 arbets-den var

lönebidrag, 30 600 hos Sam-handikappade placerade med

arbetshandikappade befann sig i skyddat700hall medan 5
Årarbetsgivareoffentliga OSA. 1995 hadearbete hos anta-

lönebidrag till 200med ökat 49 600 medan 29let anställda

arbetshandikappade anställda hos Samhall och 6005var
omfattades åtgärden OSA.

ökningen lönebidragkraftiga antalet anställda medDen av
påtagliga svårigheter fman-till AMS hafthar lett har attatt

lönebi-1995.siera beslut under Antalet beslutnya omnya
sista uppgick tillkvartalet 1995 knapptdragsmedel under

tidunder motsvarande 1994.hälften antaletav
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Riksdagen har vid upprepade tillfällen uttalat fleratt
med arbetshandikapp skall hänvisas till arbetsgivarepersoner

har möjligheterstörre gå till icke subventio-överatt ettsom
arbete. Utvecklingen sedan med det flexiblanerat systemet

lönebidraget infördes visar den genomsnittliga kostnadenatt
för lönebidraget har ökat, dels högre lönekostnader,pga.
dels följd läget på arbetsmarknaden. Måletsom en attav
hänvisa fler med arbetshandikapp till enskildapersoner
arbetsgivare har arbetsmarknadsläget fått genomslag.trots
År 1991 26%fanns anställda lönebidragmedav personer
hos enskilda arbetsgivare. I december 1995 fanns 41% hos
enskilda arbetsgivare. De allmännyttiga organisationernas
andel har samtidigt minskat 42%från till 34%. Antalet
arbetshandikappade lämnat arbetsförmedlingen ochsom
arbetsmarknadsinstituten till anställning har haft positiven en
utveckling 1992-1995. Tillgången till lönebidragsmedel har
varit tillorsak denna utveckling utvecklingävenen men en

arbetsformema inom den yrkesinriktade rehabiliteringen.av
Under det första kvartalet 1996 12 200var personer an-
ställda med lönebidrag hos allmännyttiga organisationer
respektive 17 200 vid enskilda företag.

Samhall AB

Riksdagens beslut bolagisering Samhall innebar attom av
vissa resultatkrav bestämdes för Samhalls verksamhet:

Samhall AB skall erbjuda viss bestämd minsta syssel-en-
sättningsvolym för arbetshandikappade anställda.

%Minst 40 de nyanställda skall rekryteras från de s.k.av-
prioriterade dvs. utvecklingsstörda, psykisktgrupperna,
sjuka och llerhandikappade.
Andelen övergångar till arbete på den reguljära arbets--
marknaden skall uppgå till minst %3 de arbetshandi-av
kappade anställda på årsbasis.

Verksamheten skall bedrivas med ökad effektivitet och-
inom koncernen skall utnyttjas bättre och medresurserna
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inriktning nedtrappningpå successiv ersätt-statensen av
ning. Ersättningen exklusive bidrag till fastighetsfonden-

lönekost-skall budgetåret 1997 högstsenast motsvara-
arbetshandikappade anställda.naden för de ä

affärsutveckling 1990-taletMåluppfyllelse och under

imöjligheter uppfylla statsmakternas kravSamhalls äratt
utveck-hur Samhalls affärsverksamhethög grad beroende av

ochlågkonjunkturer efterfrågan påmedlas. I varorsvag
menings-möjligheter erbjudaminskar Samhallstjänster att

sysselsatta.eller öka antaletarbete de anställdafullt att
arbetskrafts-minskar. EninkomsterSamhalls svagegna

mindreinnebärreguljära arbetsmarknadenpå denefterfrågan
tillSamhallanställdamöjligheter för de över annatatt

aarbete. t
början,vidlågkonjunkturen 1990-taletsfallet underSå Ivar

samtliga Iresultatkrav.ändå uppfyllakundeSamhallmen
reguljära arbetsmarknadentill denövergångarfråga om

%varje resultat på 3inte år nådockkunde netto,ettman
ifrån. Stats-till Samhall räknasåtergåttdedvs. sedan som

inte återgångar skulleinnebar hellerkravmakternas att
% Samhall förlämna3 skulleenbartfrån,räknas attutan

arbete.annat
förbättrades1994vände under årsedankonjunkturenNär

sysselsättningen kunde öka utöverSamhalls resultat.också

hos Sam-Möjligheterna de anställdaförkrav.statsmakternas
Samhallslikaså.utanför Samhall ökadefå arbetehall att

förbättrades.ekonomiska resultat
varit god,1996 har fortsatt1995 ochUtvecklingen under

avmattning till följdsig tecken påvisar detdock av enennu
möjligheterSamhallanställdaskonjunktur. Dedämpad att

minskadminskatutanför Samhall hartill arbeteövergå pga.
% övergångarlönebidragsmedel. Ca 75 dessatilltillgång av

lönebidrag.hjälpmedsker av
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Uppdraget

särskilda insatserKraven pä ökar för allt större grupper av
drastiska strukturförändringamasökande. De på arbets-

marknaden parallellt med hög arbetslöshet drabbar män-en
niskor olika former arbetsbegränsningar.med Utredarenav

omständigheterskall analys hur arbets-göra yttreen av som
konjunkturutvecklingen förändringar imarknads- och samt

socialförsäkringssystemet effektiviteten ihar påverkat sam-
till arbetshandikappade.hällets stöd

effektiviteten iUtredaren skall bedöma åtgärderna an-
lönebidrag, offentligaställning med skyddat arbete hos

arbetstillfällen erbjuds inomarbetsgivare och de Sam-som
därvid ihall värdera verksamheternas resultat förhållan-och

vilkentill insatta i utsträckningde samt gravtresurser
arbetshandikappade omfattas verksamheterna.av

med lönebidragAnställning

lönebidrag effektivt medelskallUtredaren pröva är ettom
arbetshandikappade få denför skall kunna arbeteatt

Därvid beakta detarbetsmarknaden. bör utredarenöppna
proposition 1995/96:96i regeringensfördes fram omsom

Anställning lönebidrag antal problem detmed närettom
flexibla lönebi-intentionernagäller uppfyllelsen med detav

draget.

Ekonomi

i vilken utsträckning mål och förvänt-Utredaren skall pröva
lönebidragetningar flexibla har uppfyllts sedan detpå det

vilken utsträckninginfördes juli 1991, dvs. i fler kim-den 1

genomsnittligtill lägre kostnad.arbetenat ges en
inom AMS före år 1991Försöksverksamhet bedrevssom

jobbvisade flexibelt lönebidrag mer föratt ett pengar-gav
flexibiliteten i bidragetna". Utredaren skall undersöka om

arbetshandikappade iförutsättningarna få flerökat att ut

lönebidragYtterligare fråga kostnads-arbete. är äromen
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effektiva och hur kostnaderna för liksomdem har utvecklats,
bidragsnivåerna olikaför arbetsgivarkategorier.

Vidare skall det undersökas åtgärderna undanträngerom
icke subventioneradeller konkurrerar .verksamhet.ut åannan,

effektiviteten i arbetsförmedlingensDessutom bör och
arbetsmarknadsinstitutens förhandlingar bidragsnivåerom

tydliga strategieri syfte belysa betydelsenutvärderas att av
éi förhandlingsarbetet.
i

till förändringarskall lägga fram förslag ÅUtredaren som
till arbetshandikappade anställ-leda fler kan beredaskan att

givna i enlighetning lönebidrag inom medelsramar medmed

långtidskalkyler i budgetproposition.1996 årsaktuella

l
lresultatMål och

resultatkrav förmål ochUtredaren skall analysera statens

offentligt skyddat arbete förlönebidrag ochåtgärderna att

möjligheterna till kontroll kostnads- ochförbättra över

gällandevolymutvecklingen. Utredaren bör överväga om
till gällande kon-revideras med hänsynvolymkrav bör

arbetsmarknadssituation olika handikapp-ochjunkturläge och
behov.gruppers

Målgrupper för lönebidrag

arbetssökandedet ökade antaletUtredaren skall pröva om
anställning medförutsättningarnaförändrat för åtgärdenatt

definitionerlönebidrag tydligarenår målgrupp ochrätt om
icketydliggöranödvändiga i syfte gränsernaär motatt

anställning medarbetshandikappade. förutsättning förEn en
finns arbetshandikapp. innebärlönebidrag Dettadetär att ett

funktionsnedsättningskallarbetssökande hadenatt somen
i relation till arbetsuppgifterpåverkar arbetsförmågan de som

skall utföras.

flexibiliteten i lönebidraget harUtredaren skall studera om
faktiskt förbidragsnivåerna användstill de högstalett att

funktionshinder och dessamed svåra att personerspersoner
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möjligheter till arbete har kunnat förbättras. Utredaren skall
därvid överväga det behövs förändringar leder tillom som

de högre bidragsniväema används för dematt mestsom
behöver stöd. Utredaren bör formerna förett pröva ökaatt
möjligheterna för arbetshandikappade få delgravt att av

och detta kan ske den bidrags-totalautan attresurserna om
volymen ökar. Vidare skall utredaren utreda och lägga fram
förslag till tidsbegränsat lönebidrag, differentie-kanett som

tillmed hänsyn omfattningen arbetshandikappet.ras av
Utredaren skall studera erfarenheterna insatserav som

gjorts för med omfattande arbetshandikapp ochpersoner
lägga fram förslag i vilka former sådana insatser skallom

fortsättningsvis.göras Därvid skall utredaren särskilt studera
särskildade satsningar gjorts inom verksamheten Ungasom

Handikappade och försöksverksamheten särskiltmed intro-
duktions- uppföljningsstödoch för funktionshindrade i
arbetslivet SIUS.

Utredaren vidareskall granska hur åtgärden lönebidrag
fungerat för långtidsarbetslösa i åldersgruppen 60 är och
äldre får ersättning från arbetslöshetskassa. Utredarensom
skall också analysera vilken omfattning integrering ien sys-

lönebidragmed bristfälligamed kunskapertemet av personer
i svenska skulle kunna få kostnaderna för detta.samt

Allmännyttiga organisationer

Utredaren skall det finns undanträngnings-pröva ochom
inlåsningseffekter andelnär de anställda med löne-storen av
bidrag anställda hos allmännyttigaär organisationer. Utre-

skall lägga fram tillförslag bidragskonstruktion iaren en
syfte bibehålla handikappades sysselsättningsmöjligheteratt
hos denna arbetsgivarkategori förändringen medförutan att
negativa inlåsningseffekter och bidragsnivåer.höga Lönebi-

draget inteskall uppfattas ensidigt föreningsstöd.ettsom
Vidare skall förutsättningarna för i ökad omfattningatt
placera arbetshandikappade lönebidragmed hos kommunala
och privata arbetsgivare kartläggas.
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Regelsystem et

fastlönebidrag medundersökaskallUtredaren ettettom
kontrollfår bättreinnebärakankrontalsbelopp statenatt en

lönebi-åtgärdenkostnadsutvecklingen gällerdetnäröver
anställdavilka skälutredaren studeraVidare skalldrag. av

vilkenanställning iochsådanlönebidrag lämnarmed 3en Ä
lönebidrag. Ut-anställningartill iomfattning de går utan

lönebi-förförändringar reglernaskallredaren pröva avom
medarbetshandikappademöjligheterna förökakandraget

arbetsmarknadenreguljärapå denfå arbetelönebidrag att
stöd.utan

Uppföljning
.iuppföljningssystemtid medarbetatsedanAMS har etten

överskredkostnadsutvecklingen. AMSföljasyfte kunnaatt
arbetshandikappa-Särskilda föråtgärderreservationsanslaget

volymutveck-följd den högatill1994/95budgetåretde av
förhandlai regelverketbegränsningartidigarelingen och att

bidragsnivåer.lägrefram
följamöjligheterskallUtredaren pröva attstatens upp

förbättring-volymutvecklingen och göraochkostnaderna att
framtida eventuellaförhindrai syfteuppföljningen attar av

för arbets-Särskilda åtgärderanslagetöverskridanden av
handikappade.

Samhall AB

Målgrupper

lönebi-anställning medställs oftadebattenallmännadenI
SamhallifrågasättsSamhall. Iblandinomarbetedrag mot om

verksam-behovhar störstarbete åt de avgrupper somger
mindre kostnadskrävan-framhållsLönebidragheten. ettsom

funktionshinder.med svåraförstödde även personer
mål-riktlinjerbör närmareUtredaren överväga omom

skulleochanställning Samhall behövshosför engrupperna
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innebära för arbetsförmedlingenstöd och arbetsmark-ett
nadsinstituten i deras arbete. En utgångspunkt för utredarens

iarbete denna del skall åtgärden når "rättattvara grupper
dödviktseffektef undvikas,och kan dvs. anställ-att att

ningar inte subventioneras i onödan eller förmed höga
belopp.

till anställningMöjligheten lönebidrag alltidmed skallen
innan anvisning till bliSamhall kan aktuell. Dennaprövas en

princip skall inte frångås. emellertid finnasDet kan skäl att

frågan målgrupper för anställning hosöverväga om en
överväganden vilkaSamhall. skall kanske gälla grupper som

erbjuderbehöver Samhall detdet stöd än attsnararesom
funktionsnedsättning enskilddiskuteras graden hosavom

bedömningenför Sam-sökande skall betydelsevara av om
lämpliga sysselsättningsforrnen. Mångahall denär mest

funktionshinder,människor, också med omfattande klarar en
individuell placering reguljärapå den arbetsmarknaden.

arbetsförmåga ochAndra kan, graden nedsattoavsett av
svårighetsgrad, särskildafunktionshindrets behöva det stöd

arbetsledningstödjande ochanpassade arbetsformer,som en
erbjudasi och kanstöd den arbetsgruppen utgör somegna

hos Samhall.

effektivitetenDen ekonom iska

olika verksamheter hosUtredaren skall granska hur slag av
bidrar till ekonomiska resultat ochSamhall företagsgruppens

granskningen förutsättningarna fortsattutifrån bedöma för en
effektivisering finns iverksamheten. Det dag verksam-av

tillverkningssidan, medför kost-heter främst på storasom
bidragbehov från Dennader och därmed stora staten.av

spridningen innebär också kost-geografiska verksamhetenav
finnas kär-nader. kan därför skälDet överväga ettatt om

ekonomiskt motivera lokalisering till färreläge kanvare
kostnadseffekti-Vid bedömningen möjligheterna tillorter. av

samtidigtviseringar måste andra konsekvenser uppmärksam-
olikaarbetshandikappade behöver slagDe arbetstagarnamas.
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arbetsuppgifter, lämpliga för tilldem med hänsynärav som
skiftandederas funktionshinder.slag Vidare behöverav

arbetshandikappade hela landet möjlighet tillöver ha syssel-
sättning inom Samhall.

granskningenI måste således också beaktas de krav och

företagetskostnader sociala och fördelningspolitiskasom
medför. utsträckning konflikteruppdrag I den kan uppstå

ekonomiskt motiverademellan fortsatta effektiviseringar och
socialaverksamhetens mål bör dessa belysas. En betydelse-

full ekonomiska effektivitetenaspekt vad gäller den är ev.
undanträngningseffekter, dvs. verksamheten trängerom

ickeundan eller konkurrerar subventionerad verk-ut annan,
informera sig redovisasamhet. Utredaren bör och hurom

undanträngningseffekter snedvrid-frågor och eventuellom
ning ikonkurrensen behandlas andra länder omfat-medav
tande skyddad verksamhet.

Mål och resultat

förmålen och resultatkravenUtredaren skall pröva om
kriteriernainnebär lämpliga för bedömaSamhall de mest att

revideras för-verksamhetens eller de bör ellerresultat om
varit oförändrade allt sedan bolagiseringen.ändras. De har

ytterligareViktiga uppgifter bör minskaför Samhall attvara
statligt och uppnå godbehovet stöd genomström-att enav

ning anställda.av

Uppgiften arbete och rehabiliteraatt ge

uppgifter fullföljs och,Utredaren bör hur Samhallsöverse
finns till rehabili-det skäl det, lämna förslag hur denom om
uppgiften ytterligare denstärkas. Samhall harterande kan

uppgiften arbetshandikappadedubbla både arbete ätatt ge
siktoch rehabilitera dem, så de åtminstone på kan taatt

till reguljäraden arbetsmarknaden. Det över-översteget
gripande möjligheten kanmålet bör alla har denattvara som

Samtidigttill reguljära kangå den arbetsmarknaden.över ett
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arbete hos Samhall vissaför svårt funktionshin-grupper av
drade innebära hög grad rehabilitering,personer en av
jämfört med exempelvis sysselsättning vid dagcenter eller en
tillvaro förtidspensionerad.som

Förändringar verksamhetenav

Utredaren skall formernaöverväga för Samhalls verk-om
samhet kan behöva förändras. Därvid bör utredaren belysa
möjligheterna till utbyggnad entreprenadverksamheteren av
och inbyggda verksamheter och konsekvenserna sådanaav
förändringar.

Dagens Samhall skiljer sig mycket från den verksamhet
bedrevs i tidigarede s.k. skyddade verkstäderna.som

Samhall på heltär del näringslivsätt svensktett annat en av
likoch arbetslivet i övrigt. Detta stärker de anställdasmer

möjligheter till andra arbeten. Samtidigtöver måsteatt
Samhalls verksamhet präglad samhällets uppdrag attvara av

arbete arbetshandikappade och tillhandahålla de sär-ge
skilda anpassningar och det stöd arbetstagarna behöver.

Samhall har under iår hög grad eftersträvat öppnaattsenare
sin verksamhet samhället och arbeten innebärmot ge som
direkta kontakter med allmänheten, främst ökatettgenom
inslag service tjänster.ochav

Utredaren skall studera hur verksamhet med särskilt

anordnat arbete för arbetshandikappade organiseras i andra
nordiska iländer andra länder i Europa, harsamt som om-
fattande sådan verksamhet. Utredaren skall bakgrundmot
härav för- ochöverväga nackdelar med olikade sättatt att
organisera arbete för arbetshandikappade framkommersom
vid sådan jämförelse. Vidare skall jämförautredaren dettaen
med den verksamhet bedrivs i Samhall.som

SverigeI sysselsätts 8 000 i1 arbets-ca per personer
kraften i vad i internationella sammanhang brukar kallassom
skyddat arbete. Merparten arbetar i Samhallkoncernen och
bara drygt 5 000 i OSA. I Nederländerna iandelenär

skyddat arbete arbetskraften ihögre Sverige.ännu änav
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betydligtFrankrike lägreTyskland och harLänder som en
i antals-arbetskraften skyddad verksamhet,andel menav

i Sverige till följdväsentligt de högremässigt fler än av
ibefolkningstalen dessa länder.

Samråd m.m.

initiativRiksrevisionsverket RRV överväger egetatt

lönebidraganställning medsjälvständig översyngöra aven
Riksdagens revisorerVidare harSamhalls verksamhet.och

förstudie tillsin avsikt översynaviserat göraatt avenen
vid univer-Nationalekonomiska institutionen UmeåSamhall.

lönebidraget,studie Samhall ochmedsitet arbetar f.n. en av
undersökersamhällsekonomiska kalkyler ochbl.a. gör man

beräknasundanträngningseffekter. Arbetetförekomsten av
1997.årunderavslutatvara

utredning, "SamhallgenomförSamhall AB moten egen
utvecklingframtidaSamhalls2005,år somm.m.om

1996.underavslutadberäknas sommarenvara
hållaochutredarekontakt med dessahållabörUtredaren

undviks.dubbelarbetesåsitt arbete,underrättadedem attom
Samhall,samråda medvid behovVidare utredarenbör

inriktade delarnaekonomiskt översynen.särskilt de avom

direktivGenerella

samtligatilldirektivregeringensgällerarbeteutredarensFör

regionalpoli-redovisasärskilda utredarekommittéer och att

offentliga åtagandendir. 1992:50,tiska konsekvenser pröva
jämställdhetspolitiska konsekvensernadedir 1994:23 samt

redovisa konsekvenserdir 1994:124sina förslag samtav
dir.brottsförebyggande arbetetbrottsligheten och detför

1996:49.
informera Arbets-gångarbetetsskall underUtredaren

företrä-Samhall,Riksförsäkringsverket,marknadsstyrelsen,
handikapporganisatio-ocharbetsmarknadensfördare parter

framföratillfällebereda demsitt arbete attsamtomnerna
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synpunkter.

Redovisning uppdragetav

före utgången åravslutatarbete skallUtredarens avvara
arbetsmarknadsutskottetsnyligen antagit1996. Riksdagen har

förhindratillsyftar1995/96:AU15betänkande att upp-som
allmännyttiga organi-inomarbetshandikappadesägningar av

till riks-under är 1996 återkommasationer. Regeringen skall
Utred-långsiktig lösning i frågan.förslagdagen med om en

redovisaaugusti 1996den 15därförskall senast omaren
i avseenden detförändras debehöverregelverketoch hur

vid all-arbetshandikappade anställdalönebidrag förberör

organisationer.männyttiga

Arbetsmarknadsdepartementet
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Bilaga Arbetsrapport2 lönebidragom

inom allmännyttiga organisationer

tillkallatsUndertecknad har särskild utredare medsom
uppgift sysselsättningsskapandede åtgärderna föröveratt se
arbetshandikappade anställning lönebidrag,med offentligt-

inomskyddat arbete OSA och arbete Samhallkoncernen.

sammanfattningen direktivenEnligt l996:56 utgörsav
anställning lönebidrag,meduppdraget, vad attavser av

flexiblauppnåttsanalysera de resultat detatt0 som genom
lönebidraget infördes i tillförhållande statsmakternas
intentioner införandet,med

lönebidrag effektivtåtgärden arbetsmark-pröva är ett0 om
nadspolitiskt arbetshandikappade utifrånmedel för dagens
arbetsmarknadssituation arbetshandikappadesoch behov,

regelförbättringar,föreslåoch
statsmakternas mål och resultatkravundersöka samt0 om

uppföljningssystemet tillräckliga förutsättningar förger
alternativakostnadsutvecklingen föreslåkontroll ochöver

lösningar,
bedömning vilken omfattningutifrån sådan0 enen av

integreraåtgärd kan få analysera kostnaderna för att

bristfälliga i imed kunskaper svenska språketpersoner
lönebidrag.medsystemet

arbetshandi-När förhindra uppsägningardet gäller att av
organisationerkappade inom allmännyttiga skall också

redovisas det regelverk skall förändras sådanahur rör0 som
anställda.
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Riksdagen nyligenhar antagit arbetsmarknadsutskottets
betänkande 1995/96:AU15 tillsyftar förhindraattsom upp-
sägningar arbetshandikappade inom allmännyttigaav orga-
nisationer. Regeringen skall 1996 tillunder år återkomma

riksdagen långsiktigmed förslag lösning i frågan.om en
Undertecknad skall därför den augusti 199615 redo-senast
visa ioch hur regelverket behöver förändras deom avseen-

lönebidrag arbetshandikappadeden det berör för anställda

vid allmännyttiga organisationer.

Överväganden och förslag1

Ersättningsnivån lönebidrag etappvisför har under årsenare
sänkts. Riksdagen beslutade under våren 1995 fr.0.m.att

lönebidragjuli 1995 får lämnas med högst 80den 1 nya
För har anställtslönekostnaden.procent personerav som

bidrag 90med bidrag före nämnda dag får lämnas med högst
lönekostnaden.procent av

Riksdagen under 1995 ytterligarehar därefter hösten

januari 1996 gäller löne-skärpt reglerna. Sedan den 1 att

bidrag efter de första fyra åren får lämnas medförlängssom
tidi-lönekostnaden. Det frågahögst 80 ärprocent om enav

nivå småningom inträttgareläggning så skulle hasomav en
bidragsnivån lönebidragföljd högsta fördenatt nyasom av

inte överstigafår 80 procent.
organisa-särskilt allmännyttigaDetta har medfört deatt

tionerna kostnadsökninghaft svårt bära den främstatt som
riksdagens bidragsnivån till efterbeslut sänka 80att procent

anställning kartläggningfyra års fört med sig. En av var-
sel/uppsägningar januarianställda lönebidrag tidenmedav

april 1996, på uppdrag AMS genomförts läns-som avav-
visar april 1996arbetsnämnderna, antalet varsel den 30att

uppgick till på1 198 197 slutatsamt attpersoner personer
uppsägning.grund Av de 1 198 varslats varav personer som

042 i allmännyttiga organisationer. 631 anställda procent av
i allmännyttiga organisationer inomde varslade anställdavar
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idrottsföreningar.handikapporganisationer och

riksdagensutveckling arbets-anledning dennaMed togav
förhindratillinitiativ syftademarknadsutskott attett som

allmännyttigaarbetshandikappade inomuppsägningar av
organisationer.

arbetshandikappadlönebidrag förföreslogUtskottet att en
minst fyra är ochlönebidrag undervarit medanställdsom

80medbidrag lämnasvilken änför procent avmer
omförhandling skulle kunnai samband medlönekostnaden

till slut. Förslaget1996 årsbeloppmed oförändratlämnas

arbetshandikappade och kostna-8 000beräknades beröra ca
tillarbetsmarknadsutskottetberäknadesinsatsenden för av

omför-skulle täckasmiljoner40 kronorhögst genom ensom
till under2 anslagspost 1anslagspostmedel fråndelning av

arbetshandikappade.Särskilda föråtgärder4anslaget B
ochinnevarande åralltså endastbeslutRiksdagens avser

riks-till1996 återkommaårdärför underregeringen skall
vilketlösning i frågan,långsiktigmed förslagdagen om en

lämnasförslagöverväganden ochtill debakgrundenär som
nedan.

undersöktdirektiven förutsätter,Undertecknad har, som
lösning ilångsiktigfinnaförutsättningarna att meraen

negativafåskulle kunnadärvid funnit detharfrågan. Jag att
berörfråganlönebidragssystemetförkonsekvenser somom

vid alhnännyt-anställdaarbetshandikappadelönebidrag för

behandlasochorganisationer brytstiga separat.ut

följande.ställningstagandemittför ärskälenfrämstaDe
beräkningar denexaktaåstadkommaFör att avmer

allmännyt-för dei direktiven förutsättssärbehandling som
prövning görasorganisationerna mästetiga avnoggrannen

allmännyttigainom begreppetinrymmaskanvad orga-som
renodling skeuppfattningmin behöverEnligtnisationer". en
allmännyttigaregistrerasi dagverksamheterde somsomav

besparings-betydandesikt finns härorganisationer. På en
inom andra delarökadebordepotential avresursergesom

kartläggning.påbörjathärJag harlönebidragssystemet. en
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Jag har också påbörjat beräkningar hur omfördel-av en
ning mellan de olika arbetsgivarkategoriernaav resurserna
skall kunna tillföra de betalningssvaga arbetsgivarnamest
inom allmännyttiga organisationer möjliggörresurser, som
för dem i framtiden iäven omfattning kunna haatt samma
arbetshandikappade lönebidragsanställda.

Uppföljningen inom lönebidragssystemet enligt minär

mening inte tillfredsställande. Jag har påbörjat arbeteett som
skall i förslag till förbättringar härvidlag. Enligtutmynna ett
min mening finns här betydande effektivitetsvinster göraatt

inomoch nuvarande ekonomiska möjliggörsom ramar nya
lönebidragsplatser. Dessa bör riktas främst till privata
företag och kommuner.

Med anledning jagvad anfört föreslår jag därförav ovan
riksdagens beslut l995/96:AUl5, det s.k. "provisoriet"att

,
förlängs 1997 års utgång. Jag pekar också möjligapåt.o.m.

finansieringar detta förslag.av
Motivet till jag föreslår förlängning skall pågåatt en som
helt är berörda arbetsgivareär och arbetstagare skallett att

få tid sig till det lönebidragssystem förslagatt anpassa vars
inte blikan känt före 1996 års utgång. Det bör dessutom
skapa förutsättningar i avvaktan på förslagatt, ett om en
långsiktig lösning, förhindra ytterligare uppsägningar eller att
redan varslade bliranställda hosuppsagda de allmännyttiga
organisationerna.

Kostnaden riksdagensför beslut 1995/96:AUl5 beräk-
tillnades högst miljoner40 kronor skulle täckassom genom

omfördelning medel från anslagspost till2 anslagsposten av
1 under anslaget B 4 Särskilda åtgärder. En förnyad beräk-

ning visar kostnaden för 1996 blir 9,5 miljoner kronoratt ca
kostnaden för 1997 kommer vid 38,5samt att att stanna ca

miljoner kronor bilaga. Den totala kostnaden för 1996 och
blir1997 därmed 48 miljoner kronor. Med de medel som

frigörs i nedanstående förslag kan därmed förslaget finan-

sieras.
Under tiden juli1 1995 31 december 1997 lönebi-kan-
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inte arbetshandi-för hardrag lämnas även ettpersoner som
långtidsarbetslös,fyllt 60kapp, vederbörande har år, ärom

arbetslöshetsersättning.uppbär Jaglokalt bunden ochär
tid-vidföreslår också dessa regler skall upphöra. Deatt som

lönebidragbeviljats skall dockför upphörandetpunkten
Motivet förbehålla längst december 1997.kunna detta t.0.m

lönebidrag förbehålletmitt förslag börär att personervara
arbetshandikapp.med

förEnligt beräkning den totala kostnadenkommeren
vil-vid miljoner11,5 kronor,därmeddenna att stannagrupp

miljo-miljoner reserverade 5039,5 kronorket innebär att av
frigörs.därmedkronorner

förlängning diskuterats och förankratsharFörslaget om
olikaföreträdare försakkunniga ochhos såväl experter som

organisationer.
arbetsmarknadsministern mitt förslag kom-Om accepterar

innan årsskiftet redo-direktivenjag i enlighet med attmer
framtidatill långsiktig lösning hurvisa förslag ettomen

utformas.lönebidragssystem skulle kunna
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Prognostiserad kostnad för beslut lönebidragatt kan lämnas oförändratmed
belopp till anställda inom allmännyttiga organisationer under 1996 1997.och

Kostnad för anställda ska omförhandlas under 1996som

A. Kostnad 1996 för uppnår 4-årigde anställning årunder dettasom
QAntal anställda 0001

Genomsnittlig kostnad månadanställd och 12 400 kr Källa: åper AMS
lGenomsnittlig bidragsnivå 89% Källa. AMS

riksdagsbeslutGenomsnittlig bidragsnivå utan 80%
Procentuell på bidragsnivåskillnad i10.11%
Antal månader med full kostnadstäckning 4 Antagande
Prognostiserad kostnad 5 015 730 kr

B. Kostnad 1996 för återomförhandlasde årunder dettasom
Antal anställda 900 Antagande
Genomsnittlig kostnad månadanställd och 12 400 kr Källa: AMSper gGenomsnittlig bidragsnivå 89% Källa. AMS
Genomsnittlig bidragsnivå riksdagsbeslututan 80%
Procentuell påskillnad bidragsnivå 10.11%

månaderAntal fullmed kostnadståckning 4 Antagande
Prognostiserad kostnad 4 514 157 kr
Kostnad för 1996 9 529 888 kr

förKostnad 1997 28 589 663 kr se fotnot

Kostnad för anställda ska omförhandlas under 1997som

uppnår 4-årigA. De anställning under 1997som
Antal anställda 426 Källa: AMS
Genomsnittlig kostnad anställd månadoch 12 400 kr Källa: AMSper
Genomsnittlig bidragsnivå 89% Källa. AMS
Genomsnittlig bidragsnivå riksdagsbeslututan 80%
Procentuell påskillnad bidragsnivå 10,11%

månaderAntal med full kostnadstäckning 6 Antagande
Prognostiserad kostnad 3 205 052 kr

återomförhandlasB. De under 1997som
Antal anställda 900 Antagande
Genomsnittlig kostnad anställd månadoch 12 400 kr Källa: AMSper
Genomsnittlig bidragsnivå 89% Källa. AMS
Genomsnittlig bidragsnivå riksdagsbeslututan 80%
Procentuell påskillnad bidragsnivá 10,11%

månaderAntal med full kostnadstäckning 6 Antagande
Prognostiserad kostnad 6 771 236 kr
Kostnad för 1997 9 976 288 kr

Total kostnad för 1996 1997 48+ 095 838 kr

Fotnot
Beslut fattas 1996 gäller 1997även och medför då högre kostnadersom eftersom månadersamtliga
kräver full kostnadstäckning
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statistisktochBeräkningsmetoderBilaga 3

urval

urvalstatistisktochBeräkningsmetoder

Inledning1

effekterekonomiskaberäkningarredovisaskapitel över7I

effektiviseringförförslagöverväganden ochutredningensav
i huvudsak påBeräkningarna byggerlönebidragen. enav

utvecklat.utredningen harmikrosimuleringsmodell som
bistått utred-Ekonomi harAMSArbetsmarknadsstyrelsens
bidragit medövrigtiochstatistiskt underlagningen med

rädl.värdefulla
enskildaeffekternaekonomiskaberäkna deFör att av

förändringar detkombinationer ärochförändringar av
Hurföljd år.undereffekternanödvändigt beräknaatt aven

utsträckningiberoruppkommerolika effekteroch stornär

Regeländringarnatillämpas.övergångsreglervilkapå som
berörsdembeteendet hospåverkasjälvaocksåkan avsom

mycketkrävadockskulleförändringarna. Detta en
statiskgenomförtUtredningen harkomplicerad analys. en

beteendeför-till eventuellainte hänsynanalys tarsom
ändringar.

vissa7.1-7.3i tabellförst,Utredningen presenterar
påverkaförändringar skulleberäkningar hurförenklade av

effekt.omedelbarfårlönebidragen deförkostnaderna om

och GunnarssonStanislav Skowron Tomashar ansvarat.urvalsdragningFör
uppbyggnad ochför modellensfulladock detbärUtredningen ansvaret

funktion.
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Övriga beräkningar i tabell i avsnitt7.5 ochpresenterassom
7.3 bygger på de sammanlagda effekterna samtligaav
förändringar enligt utredningens förslag. Kostnadseffekterna
har beräknats för treärsperiod. Utredningen följer deen
kostnadsuppräkningar gjorts i regeringens budgetpro-som
position för år 1997 Prop. 1996/1997: l. Detta möjlig-ger
het studera de ekonomiska effekterna utredningensatt av
förslag fram till år 2000.

Utredningens kalkylmodell2

Gjorda beräkningar utifrån utredningens kalkylmodell
baseras faktiskapå de kostnaderna lönebidragför under en
månad. Kalkylmodellen visar hur kostnaderna skulle påver-
kas alternativt regelsystem. praktiskaAv skäl byggerettav
kalkylen på urval anställda med lönebidrag.ett

Kostnaden med lönebidragnuvarande grundar sig på det
statistiska förändringsalternativurvalet. Ett beräknas sedan

individ.för varje visarDetta hur hög mänadskostnaden

varit alternativt lönebidrag.skulle med beräknings-Iett
kan lönebidragengången ändras med avseende på arbets-

givarkategori, anställningstid bidragsnivåer.och
Genom jämföra mänadskostnaden i det nuvarandeatt

lönebidragssystemet alternativetmed gär det uppskattaatt
den skillnaden iprocentuella kostnad. Utbetalt belopp för

varje individ och räknas såv attsummeras upp summan
samtliga lönebidrag under månaden. Förmotsvarar att

erhålla årskostnad multipliceras mânadskostnaden 12.med

Följande variabler ingåtthar i utredningens urval:

Variabler Variabelbeteckning

personid, unikt löpnummer, 1°idett
ålder, Ald
kön, Kön

län, Län
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Agkarbetsgivarkod,
Bkrmånad,krontalsbelopp per
Blklönekostnad,bidragsgrundande
Bprbidragsprocent,
Frdfrânvarodagar,antal
Ube9603,avseendebelopputbetalt
Antanställningstid.

totaladenmöjligt erhållavaritDet har att
1996Tkmv förmånadskostnaden att summeragenommars

uppgifti urvalet. Dennaförbelopputbetalda personerna
anled-Av dennafallen.i 25nämligensaknades procent av

anställda medförkostnaderna vverkliganing dehar

enligt formel 1:lprognostiseratslönebidrag attgenom
antaletfrånfrånvarodagargenomsnittligt antalreducera

månaden.underarbetsdagar

månadenunderarbetsdagarantalAdm
frånvarodagargenomsnittligt antalFrdp prognos av

1 lFrdpBlkv+Adm BprvZBlkvZUbevTkmv :-

alternativtförsedan beräknatsharmånadskostnadEn ett

arbetsgivar-Bidragsprocent,Tkmf.lönebidragssystem
Därefter harvarierats.anställning harkategori tid medoch

individ. Månads-varjeberäknats förUbefutbetalt belopp
förändringsalternativet utgörförkostnaden summan av

1:2.enligt fonnelutbetalt belopp

Bprf1:2FrdpBlkf+AdmZUbefZBlkTkmf -

Årskostnad

tillmånadskostnademaerhållnaomvandla deFör att
tolv.multipliceras de medårstotaler

erhållasskallårskostnadenFörutsättningarna för att



262 Bilaga 3 Beräkningsmetoder och statistiskt urval SOU 1997:5-

månadskostnaden multipliceras medatt tolv ärgenom att:
antalet oförändratär under året,personer
den genomsnittliga bidragsgrundande inkomsten oför-är
ändrad under året,
det genomsnittliga antalet frånvarodagar månad ärper
oförändrat under året,
den genomsnittliga bidragsnivån oförändradär under året.

Budgeteffekten har sedan kalkylerats dra ifrånattgenom
årskostnaden för förändringsalternativet Tkåf från de
verkliga ârskostnadema Tkåv enligt formel 1:3.

Tkåv Tkåf Budgeteffekt kr 113-

statistiska3 Det underlaget

ÅtgärdsdatabasFrån AMS i vilken utbetalningar för löne-

bidrag registreras har 8 416 dragits. Urvalsramenpersoner
alla lönebidrag underutgörs månad 1996. Självaav mars

urvalet omfattar samtliga nionde siffra ipersoner vars per-
antingen 5 eller Frånär urvalet har 19sonnumret per-

strukits på grund oanvändbara statistiska uppgifter.soner av
Totalt fanns det 47 135 lönebidrag i enligt AMSmars

Åtgärdsdatabas. Utredningen har skattat kostnaderna för

lönebidrag i 1996 till 475 miljoner kronor. Dennamars
skattning har beräknats registreradede utbetal-attgenom
ningarna uppgick till 360 miljoner korrigeratskronorsom
med de icke registrerade. Tar hänsyn till 25att procentman

uppgifturvalet saknade utbetalt belopp kost-stämmerav om
naden med 99 exakthet. Kontrollräkningar visarprocents att
urvalet representativt vad gäller arbetsgivarnasär andel av
lönebidragen, genomsnittligt utbetalt belopp, bidragsnivåer
och åldersfördelning de anställda fördelning eftersamtav
län. I urvalet dock kvinnorandelenär något underrepre-

jämförtsenterad detmed totala antalet. Utredningen har



1997:5SOU Bilaga 3 Beräkningsmetoder och statistiskt urval 263-

korrigerat för detta.

Eftersom antalet lönebidrag varierat under året detär
troligt månad inte kanatt betraktas representativt.mars som
Det högstär sannolikt kostnaderna överskattatsatt i kal-
kylerna. En felkälla i beräkningarna utgörs deannan av

Åtgärdsdatabasen.utbetalningar registrerats i Utred-som
ningen har uppskattat den möjliga överskattningen kostna-av
derna till knappt 5 och korrigerat förprocent detta.
Prognostiserad årskostnad blir dänned 5,4 miljarder för år
1996.



offentliga utredningar 1997Statens

Kronologisk förteckning

gymnasieskolan för U.Den steg steg.nya -. Fi.Inkomstskattelag,del I-III.. Fastighetsdataregister.Ju.. miljöinfomation. M.Förbättrad. lönebidrag. effektivarestödförAktivt Ett. arbetshandilcappade.A.



1997utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet
Fastighetsdalaregister.3

Utbildningsdepartementet
för 1gymnasieskolanDen steg steg.nya -

Finansdepartementet
del I-IlI. 2Inkomstskattelag,

Arbetsmarknadsdepartementet
stödföreffektivareAktivt lönebidrag.Ett

arbetshandikappade.5

Miljödepartementet
miljöinfomation. 4Förbättrad








	Innehåll

