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REMISSVAR  
 
Sänkta trösklar – högt i tak SOU 2012:31 
Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig 

över delbetänkande Sänkta trösklar – högt i tak. Sammanfattningsvis delar 

Saco i mångt och mycket utredningens utgångspunkter och ansatser. Saco 

välkomnar förslaget om att förenkla regelverket för lönestöden till två 

varianter – lönestöd för utveckling respektive trygghet. Vi delar 

uppfattningen att taket för lönestöden behöver höjas och indexeras men är 

tveksam till om de föreslagna förändringarna är tillräckliga. Saco ser det 

som en brist att det saknas tillräckliga konsekvensbeskrivningar av 

förslagen, särskilt beträffande effekterna av de förslag som rör Samhall AB.  

 
Bakgrund 
Uppdraget för utredningen har varit att göra en bred översyn av de 

arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning. 

Utredningen ska lämna ett samlat förslag till hur de arbetsmarknadspolitiska 

insatserna för personer med funktionsnedsättning bör utformas för att på ett 

effektivt sätt bidra till att personer med nedsatt arbetsförmåga i ökad 

utsträckning ska kunna få och behålla ett arbete. Insatserna ska vara 

träffsäkra, flexibla och kostnadseffektiva. 

 

Var fjärde person (172 000) som är inskriven vid Arbetsförmedlingen har en 

dokumenterad funktionsnedsättning.  Arbetsförmedlingens uppdrag att 

hjälpa sjukskrivna och personer som lämnat sjukförsäkringen tillbaka till 

arbetslivet är det främst skälet till denna utveckling. Sysselsättningsgraden 

för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga är 

betydligt lägre än för övriga, ca 50 % är sysselsatta. Personer med psykiska 

funktionsnedsättningar har den lägsta sysselsättningsgraden. 

 
Sacos kommentarer  
 
7.1 Lönestöd för utveckling respektive trygghet 

I utredningens förslag ersätts dagens lönebidrag, skyddat arbete (Offentligt 

skyddat arbete - OSA och Samhall), utvecklingsanställning och 

trygghetsanställning, av två former av lönestöd - lönestöd för trygghet och 

lönestöd för utveckling. Individens behov ska styra vilken stödform som ska 

användas. För personer med långvariga behov av subventionerat arbete ska 

lönestöd för trygghet användas. Denna anställning omfattas av LAS. 

Lönestöd för utveckling ska användas till personer med behov av anpassat 
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arbete och olika typer av utvecklingsinsatser. Stödet kan beviljas under 

längst 2 år och omfattas inte av LAS.  

 

Saco tror att det underlättar både för arbetsgivare och arbetstagare att 

minska floran av olika insatser och är positiv till denna renodling. Samtidigt 

medför detta förslag att skyddat arbete såväl hos Samhall som hos offentlig 

arbetsgivare (OSA) avskaffas som stödform. Det innebär i förlängningen ett 

annat synsätt på den grupp som idag är anställda hos Samhall.  

 
7.2 Lönestödets storlek 

Saco tillstyrker utredningens förslag om en höjning av begränsningen för 

den lönestödsgrundande lönekostnaden. Den lönestödsgrundande 

lönekostnaden föreslås uppgå till en bruttolön om högst 0.45 prisbasbelopp, 

i 2012 års siffror 19 800 kr. Utredningens ambition är att möjliggöra fler 

anställningar och att stärka sambandet mellan individens arbetsförmåga och 

lönesubventionens storlek, vilket är positivt. Denna förstärkning kommer 

dock i liten grad att omfatta Sacos förbunds medlemmar, där det är ytterst få 

som ligger under 19 800. Höjningen har alltså inte ambitionen att 

möjliggöra fler lönestöd för trygghet inom mer kvalificerade 

(akademiker)tjänster där lönenivån ligger högre, vilket är olyckligt. Saco 

anser att det är rimligt att akademiker, som har en funktionsnedsättning som 

begränsar arbetsförmågan, ska kunna arbeta - med skälig lön - i yrken som 

motsvarar deras kompetens.  

Saco tillstyrker utredningens förslag om att den lönestödsgrundande 

lönekostnaden indexeras men hade sett det som naturligare att indexeringen 

följt inkomstbasbeloppet. 

 
7.4 Lönestöd hos befintlig arbetsgivare 

Saco välkomnar att lönestöd ska kunna lämnas till befintlig arbetsgivare. Vi 

vill dock betona att det är väsentligt att arbetsgivaren först fullgör sin 

rehabiliteringsskyldighet. Eftersom det handlar om fortsatt anställning hos 

befintlig arbetsgivare är det rimligt att anta att det är lönestöd för trygghet 

(omfattas av LAS) som blir stödformen. 

 

7.6 Anordnarbidrag och personligt biträde 

Utöver lönestödet kopplat till individen, utgår anordnarbidrag om 50 

kronor/dag och heltidsanställd till arbetsgivaren. Förstärkt anordnarbidrag 

om ytterligare 120 kr går till arbetsgivare där det primära syftet är att 

erbjuda arbete för personer med en omfattande nedsättning av 

arbetsförmågan, ex Samhall eller sociala företag. Det är idag svårt att 

bedöma i vilken grad detta förstärkta anordnarbidrag kommer täcka de extra 

kostnader en sådan typ av verksamhet har. 

Utvecklingsbidrag om högst 150 kr/dag kan utgå för utvecklingsinsatser 

kopplat till utvecklingsanställningar. Personligt biträde ska kunna 

kombineras med lönestöden. Saco tycker att det är positivt att en satsning 

görs så att fler personer kan få ta del av utvecklingsbidraget än idag. Det är 



 

 

  3/4 

 

viktigt att den individuella utvecklingsplanen används och blir central för 

planerandet och uppföljningen av insatserna.  

 

7.7 Ersättningsmodell för Samhall AB 

Utredningens förslag innebär att merkostnadsersättningen till Samhall 

avskaffas. Samhall skulle istället omfattas av samma individbaserade 

ersättningsmodell som andra arbetsgivare och anordnarbidrag (förstärkt) 

skulle utgå. 

 

Saco saknar ordentliga konsekvensanalyser av vad föreslagna förändringar 

skulle innebära för Samhall och dess anställda. Samtidigt som utredningen 

förändrar de ekonomiska förutsättningarna för Samhall och resurserna 

minskar, kvarstår de särskilda krav som ställs på Samhall. Beträffande att 

avskaffa merkostnadsersättningen till Samhall, så saknas till exempel 

konsekvensbeskrivningar relaterat till målgruppens behov av en aktör som 

tillhandahåller arbetsprövningsplatser samt arbetstillfällen även på orter med 

svag arbetsmarknad. Ett eventuellt avskaffande av skyddat arbete kommer 

naturligtvis även kräva en översyn av kollektivavtalen med avseende på 

anställningstrygghet, övergångar och återanställningsrätt.  

Historiskt har Samhall varit avsett för personer med funktionsnedsättning, 

vars arbetsförmåga är så nedsatt att han/hon inte kan få ett annat arbete och 

vars behov inte kan tillgodoses genom andra insatser. Saco anser att 

utredningen inte i tillräcklig grad analyserat om föreslagna förändringar ger 

goda förutsättningar för ett väl fungerande Samhall i framtiden för denna 

grupp.  

 

 

7.9 Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) 

Saco tillstyrker utredningens föreslag att utöka insatsen särskilt 

introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och antalet SIUS-tjänster. För 

att en person med funktionsnedsättning ska kunna behålla och utvecklas i 

sitt arbete krävs ett långsiktigt stöd. Det är viktigt att uppmärksamma att det 

också behövs stöd till arbetsgivaren, som tar på sig både ekonomiskt ansvar 

och att den anställde ska trivas och utvecklas i sitt arbete. För att 

arbetsgivare ska vilja och våga anställa personer med funktionsnedsättning 

är det viktigt att ha tillgång till stödperson eller SIUS-konsulent både inför 

och under en anställning, gärna i större utsträckning än idag.   

 

Utredningen föreslår att utökningen av SIUS ska upphandlas enligt LOV 

(lagen om valfrihet). Att plocka in andra aktörer kan vara positivt ur ett 

kompetensperspektiv, särskilt om upparbetad kunskap finns och de som 

berörs efterfrågar den. Det är dock viktigt att ha någon form av 

grundläggande kvalitetskrav för att bli godkänd som leverantör av tjänsten. 

God kvalitet går före valfrihet i denna tjänst. Tidigare erfarenheter, goda 

som dåliga, till exempel från lotsverksamheten, kan vara värdefulla. Ett 

valfrihetssystem måste exempelvis förenas med goda möjligheter till 

uppföljning och utvärdering av den upphandlade verksamhen för att 
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säkerställa att kvalitetskraven efterlevs. God information till och vägledning 

för de individer som ska utnyttja sin valfrihet är också nödvändig för att 

systemet i praktiken ska gynna individerna och leda till en väl fungerande 

konkurrens. Valfrihet måste syfta till mer än enbart friheten att välja – god 

kvalitet och effektivt resursutnyttjande måste prioriteras. 

 
 
Övrigt 

Utredningen presenterar ett antal förslag som huvudsakligen är riktade till 

unga med funktionsnedsättning. Saco är generellt positiv till att denna grupp 

ges fler och större möjligheter att på olika komma in på arbetsmarknaden. 

Saco instämmer även i utredningens syn på att forskning om och 

utvärdering av arbetsmarknadsinsatser för personer med 

funktionsnedsättning måste utökas betydligt. 

 

Inkomna remissvar från medlemsförbunden Förbundet Sveriges 

Arbetsterapeuter och Akademikerförbundet SSR bilägges. 
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