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Lättläst sammanfattning
I den här promemorian tittar
en utredning vid Arbetsmarknads-departementet på
om regeringen borde byta namn
på några olika arbetsmarknads-politiska stöd.
De stöd som utredningen tittar på
är sådana som staten kan ge för att
personer med en funktions-nedsättning
ska få eller kunna behålla ett arbete.
Stöden innebär att arbetsgivaren får
bidrag för delar av den anställdes lön.
De stöd som utredningen vill byta namn på heter i dag:




löne-bidrag
utvecklings-anställning
trygghets-anställning.

I promemorian föreslår utredningen
också att ändra namnen i de lagar
som nämner de här stöden.

Utredningen vill byta till dessa namn
Utredningen vill att stöden ska få de här namnen:




Löne-bidrag borde få namnet lönebidrag för anställning.
Utvecklings-anställning borde få namnet lönebidrag för utveckling.
Trygghets-anställning borde få namnet lönebidrag för trygghet.

De nya namnen skulle göra det tydligare
att de tre stöden liknar varandra.
De nya namnen skulle också göra det tydligare
vad de olika stöden är till för.
Lönebidrag för anställning är till för att personer
ska få stöd till en anställning.
Lönebidrag för utveckling är till för personer
som behöver mycket hjälp för att utveckla sin arbetsförmåga
under en anställning.
Lönebidrag för trygghet är till för personer
som kommer att behöva lönebidrag länge.

Lagar som nämner stöden
Utredningen föreslår även att byta namn på stöden
i lagar som nämner dem. Dessa lagar är







socialförsäkringsbalken
lagen (1982:80) om anställningsskydd
lagen (1994:260) om offentlig anställning
lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
lagen (2012:854) om uthyrning av arbetsgivare.

Dessutom föreslår utredningen att ändra 7:e paragrafen
i lagen om arbetsmarknadspolitiska program.
Utredningen vill lägga till lönebidrag för utveckling i
en lista över arbetsmarknadspolitiska program.
En domstol kan använda den listan
när den ska bestämma vilka deltagare
i arbetsmarknadspolitiska program
som ska räknas som arbetstagare.

Därför kommer utredningens förslag
Utredningens förslag kommer från en
större undersökning av de här stöden. Arbetsmarknadsdepartementet håller på med den.
Undersökningen ska göra reglerna för stöden tydligare.
Det handlar om att alla människor ska ha möjlighet att
utveckla sin arbetsförmåga.

Ordlista
Arbetsmarknadsdepartementet – den del av Regeringskansliet
som arbetar med Sveriges arbetsmarknad.
Arbetsmarknadspolitiska stöd – åtgärder som staten gör
för personer som saknar arbete. Det kan vara både bidrag
i form av pengar och att hjälpa personer
att hitta arbeten som passar dem.
Förordning – regler som regeringen har beslutat om.
Promemoria – en kort rapport.

