Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till FunkA-utredningen
(A 2011:03)

Dir.
2012:27

Beslut vid regeringssammanträde den 4 april 2012
Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget
Regeringen beslutade den 22 juni 2011 kommittédirektiv om en
översyn av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
(dir. 2011:59). Utredaren får nu i uppdrag att även se över regelverket för arbetshjälpmedel och arbeta med spridning av
goda exempel och utveckling av arbetsplatser med goda och
stödjande arbetsmiljöfaktorer.
Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 16 april 2012. Utredningstiden förlängs. Tillkommande
uppdrag och de delar som rör krav på försäkring vid anvisning
till anställning med lönebidrag respektive att genomföra samtal
med ledande företrädare för företag ska redovisas senast den 28
december 2012. En delredovisning omfattande utredningens
övriga uppdrag ska lämnas senast den 2 maj 2012.
Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel
Enligt förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel kan Försäkringskassan bevilja bidrag till arbetshjälpmedel
för att individen ska kunna återgå i arbete vid sjukskrivning eller kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Arbetshjälpmedel fyller ofta en viktig funktion för att förebygga
sjukskrivning och göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar och långvariga sjukdomstillstånd att fortsätta vara
yrkesverksamma.
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Försäkringskassan kan också ge bidrag till reparationer av
arbetshjälpmedel och bidrag till arbetsgivaren för anpassning av
arbetsplatsen. Bidrag till individuella arbetshjälpmedel kan ges
till arbetsgivare, anställda och egna företagare. Bidraget kan
betalas ut till och med månaden innan individen fyller 67 år.
Bidrag kan bara betalas ut för arbetshjälpmedel och anpassningar som inte ingår i arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska arbetsgivaren
anpassa arbetsförhållandena till de anställdas förutsättningar
och behov. Hjälpmedel som en person med en funktionsnedsättning behöver för sin dagliga livsföring är det hälso- och
sjukvårdshuvudmännen svarar för.
Den som har en funktionsnedsättning och börjar en ny anställning kan enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga få bidrag till arbetshjälpmedel från Arbetsförmedlingen i ett år. När ett år har gått övertar Försäkringskassan
ansvaret enligt ovan. Arbetsförmedlingen har dock alltid ansvaret för bidrag till arbetshjälpmedel för den som har en anställning med lönebidrag eller skyddad anställning hos en offentlig
arbetsgivare. Utgångspunkten för Arbetsförmedlingens insatser
är att de ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. Praxis är
mot den bakgrunden att bidrag till arbetshjälpmedel i regel inte
beviljas en person som fyllt 65 år.
Det har återkommande, bl.a. av företrädare för handikapporganisationer, förts fram att gällande regelverk för arbetshjälpmedel med två ansvariga myndigheter, är komplicerat för den
enskilde. Det finns anledning att se över regelverket i syfte att
förenkla för individen.
Utredaren ska därför
 analysera förutsättningarna för och bedöma lämpligheten av en samordning av regelverket om stöd till
arbetshjälpmedel,
 ta ställning till om en myndighet bör ha ett samlat
ansvar för handläggningen av ärenden som rör arbetshjälpmedel,
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lämna de förslag, inklusive fullständiga förslag till
författningsändringar, som uppdraget kan föranleda,
och
samråda med Utredningen om översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett
längre arbetsliv (dir. 2011:34) när det gäller frågan
om åldersgränser i regelverket.

Hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar när det gäller
hjälpmedel som en person med en funktionsnedsättning behöver
för sin dagliga livsföring omfattas inte av uppdraget.
Spridning av goda exempel och utveckling av arbetsplatser med
goda och stödjande arbetsmiljöfaktorer
Utredaren ska enligt sina direktiv genomföra samtal med
ledande företrädare för företag om hur fler personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan
beredas möjlighet till arbete och praktik, och hur företag och det
offentliga bättre kan samverka i detta syfte. Det är viktigt att
tankar och idéer på detta område får spridning.
Av grundläggande allmän betydelse för sysselsättningsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga är en god arbetsmiljö. Det finns därför
anledning att särskilt undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas i detta perspektiv.
Utredaren ska därför
 ge strategisk spridning åt goda exempel som framkommer i kontakterna med företag och organisationer,
 undersöka hur arbetsgivare och organisationer kan
främja utvecklingen av arbetsplatser med goda och
stödjande arbetsmiljöfaktorer såsom inflytande och
delaktighet,
 särskilt studera de norska erfarenheterna av ”inkluderingsavtal” mellan regeringen och arbetsmarknadens parter i de delar som gäller personer med
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funktionsnedsättning och pröva möjligheterna att
etablera liknande former av samverkan i Sverige,
och
samråda med arbetsgivar-, arbetstagar- och branschorganisationer liksom med berörda myndigheter,
bl.a. Handisam som av regeringen fått i uppdrag att
öka arbetsgivares kunskap om psykisk ohälsa och
genomföra insatser för att främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen (S2011/11250/FS).

I denna del ska utredningen hålla Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) informerat om hur arbetet med
uppdraget fortskrider.
Genomförande och redovisning av uppdraget
För de författningsförslag som lämnas med anledning av dir.
2011:59 och detta tilläggsdirektiv, ska 15a § kommittéförordningen (1998:1474) beaktas. I övrigt ska de konsekvensbeskrivningar lämnas som framgår av kommittédirektiven. Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 28 december 2012.

(Arbetsmarknadsdepartementet)

