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Regeringens proposition
1978/79: 73
om åtgärder för arbetshandikappade
beslutad den 7 december 1978

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll denna dag.
På regeringens vägnar
OLA ULLSTEN

ROLFWJRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll
På grundval av förslag frän sysselsättningsutredningen (A 1974:02) och
nya utredningen (A 1978:04) om yrkesinriktad rehabilitering m.m. läggs
förslag fram om en reformering av ue arbetsmarknadspolitiska stödatgärdema för arbetshandikappade samt om en förändrad organisation för yrkesinriktad rehabilitering och vissa former av skyddat arbete.
Svenskt näringsliv har unuer de senaste uecennierna genomgått en
snabb strukturrationalisering. vilket rest ökaue krav pti människorna till
anpassning i arbetslivet. Förändringarna har pti olika sätt skapat svföigheter för människor med fysiska. psykiska. sociala och intellektuella arbetshandikapp. Samtidigt har målsättningen för samhällets sysselsättningsoch arbetsmarknauspolitik förskjutits från att gälla ett förverkligande av
full sysselsältning till att avse rätten till arbete åt alla. Mot denna bakgrunu
har en rad olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder byggts ut för
att stöuja personer med arbetshandikapp. Åtgärderna har i allt högre grad
inriktats mot att även de svaga grupperna skall kunna erhålla och behålla
anställning vid arbetsplatser på den reguljära arbetsmarknaden. Trots de
omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna kommer många arbetshandikappade ändå inom överskåulig framtid att av olika skäl vara utestängda
från den reguljära arbetsmarknaden. På grundval av regeringens proposition 1977/78:30 om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m.
har riksdagen beslutat (AU 1977/78: 16. rskr 1977/78:74) att verkstäder för
skyddat arbete. kontorsarbetscentraler, industriella beredskapsarbeten
och hemarbete skall föras samman i regionala stiftelser för skyddat arbete
som bildas gemensamt av staten och landstingen inom varje län. Staten
skall ensam svara för kostnaderna för verksamheten. För den yrkesinrikta1 RiksdaRcn 1978/79. I sam/. Nr 73
/
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de rehabiliteringen beslöts samtidigt om en samordning av verksamheten
under statligt huvudmannaskap och kostnadsansvar. Hur en samordnad
organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen i princip sk'.ulle byggas
upp och administreras skulle dock prövas först sedan sysselsättningsutredningen framlagt sina förslag.
I denna proposition föreslås resursförstärkningar såväl beträffande personal som de arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlen för arbetshandikappade. Förslag läggs fram om en enhetlig organisation för yrkesinriktad rehabilitering - arbetsmarknadsinstitut - som skall svara för den verksamhet
som i dag bedrivs vid arbetspsykologiska institut. kommunala institut för
arbetsprövning och arbetsträning samt den likartade verksamheten vid arbetsmarknadsutbildningen. Ett nytt institut för metodutveckling och forskning föreslås. Vidare läggs förslag fram om förbättringar av de arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlen för handikappade och svårplacerad arbetskraft.
Bl.a. föreslås vissa förbättringar ifråga om näringshjälp till eget företag. De
nuvarande sysselsättningsformerna arkivarbete och halvskyddad sysselsättning föreslås bli sammanförda till en enhetlig verksamhetsform kallad
anställning med lönebidrag. Den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering beräknas kunna träda i kraft tidigast den I januari 1980 och
sysselsättningsformen anställning med lönebidrag fr.o.m. den I juli 1980.
Frågan om medel för här föreslagna reformer kommer att tas upp i 1979 års
budgetproposition.
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1 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1974: 12) om anställningsskydd
Härigenom föreskrivs att I * lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd skall
ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

*

I
Denna lag äger tillämpning pä arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

Lagen gäller ej
I. arbetstagare med företagsledande eller därmed jämförlig ställning.
2. arbetstagare som är medlem av arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som av arbets- 4. arbetstagare som av arbetsmarknadsmyndighet meddelats ar- marknadsmyndighet meddelas arbetslöshetshjälp i form av bered- betslöshetshjälp i form av beredskapsarbete. arkimrbete eller mu- skapsarbete eller som anvisats arsikcrhjälp eller som anvisats arbete bete i verkstad inom arbetsv;frden.
i verkstad inom arbetsvärden.

Denna lag träder i kraft den I juli 1980.

2

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning
Härigenom föreskrivs att I kap. 6 *lagen ( 1976:600) om offentlig anställning 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Numrande lydelse

I kap.

6§

Lagen gäller ej arbetstagare som
av arbetsmarknadsmyndighet meddelas arbetslöshetshjälp i form av
beredskapsarbete. arkivarbete eller
musikerl!iälp eller som har anvisats
arbete i verkstad inom arbetsvården.

Lagen gäller ej arbetstagare som av
arbetsmarknadsmyndighet meddela<; arbetslöshetshjälp i form av beredskapsarbete eller som har anvisats arbete i verkstad inom arbetsvärden.

Denna lag träder i kraft den I juli 1980.

' Lagen omtryckt 1977: 1047
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Utdrag
ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
1978-12-07
Närvarande: statsminister Ullsten. ordförande. och statsråden Sven Ro-

manus. Mundebo, Wikström. Friggebo. Wirten, Rodhe. Wahlberg. Hansson. Enlund, Lindahl. Winther. De Geer. Blix. Gabriel Romanus. Tham.
Bondestam
Föredragande: statsrådet Wirten
Proposition om åtgärder för arbetshandikappade

1 Inledning
Sysselsättningsutredningen tillsattes efter bemyndigande av Kungl.
Maj:t den 22 mars 1974. Den har tidigare avgivit delbetänkandet (SOU
1975:90) Arbete åt alla. Den 30 juni 1977 erhöll utredningen tilläggsdirektiv
med uppgift att utreda arkivarbetets framtida utformning och inriktning.
Utredningen har den 14 december 1977 avlämnat delbetänkandet (SOU
1978: 14) Arbete åt handikappade. som i sammanfattning återfinns som bilaga I.

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av följande myndigheter och organisationer. nämligen kriminalvårdsstyrelsen, överbefälhavaren <ÖBl. socialstyrelsen, riksförsäkringsverket (RFV). postverket, televerket, Statens Järnvägar CSJ). statens vägverk. sjöfartsverket, luftfartsverket, statistiska centralbyrån (SCB). statskontoret. riksrevisionsverket
(RRV), statens avtalsverk <SAV), statens personalnämnd (SPN). universitets- och högskoleämbetet <UHÄ), skolöverstyrelsen (SÖ). lantbruksstyrelsen. skogsstyrelsen. statens naturvårdsverk. överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF). AMS efter hörande av länsarbetsnämnderna, statens
arbetsklinik, arbetarskyddsstyrelsen. statens invandrarverk (SIV). bostadsstyrelsen, statens planverk, statens industriverk (SIN D). statens vattenfalls verk (Vattenfall). domänverket, statens handikappråd. styrelsen
för vårdartjänst. företagshälsovårdsutredningen (A 1976:01), kommitten
(A 1977:01) för översyn av anställningsskyddslagstiftningen.
Vidare har samtliga landstingskommuner samt följande primärkommuner beretts tillfälle yttra sig: Stockholm. Södertälje. Uppsala. Norrköping,
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Jönköping, Lessebo, Gotland. Malmö, Trelleborg. Göteborg, Skövde,
Borlänge. Gävle. Ragunda. Piteå.
Beretts tillfälle avge yttrande har även Arbetspsykologiska utvecklingsgruppen i Malmö. Arbetsvardschefernas förening. Centerns kvinnoförbund. Centerns ungdomsförbund (CUF), Arbetslivscentrnm. Centralorganisationen SACO/SR. decentraliseringsutredningen. De handikappades
riksförbund (DHRl. Elevförbundet. Estniska kommitten. expertgruppen
för regional utredningsverksamhet (ERU). expertgruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EFAl. Folkpartiets kvinnoförbund,
Folkpartiets ungdomsförbund (FPU). Föreningen Sveriges Socialchefer.
Företagareföreningarnas förbund. Handikappförbundens centralkommitte
(HCKJ. Handikappinstitutet. Institutet för psykologisk-pedagogisk konsultverksamhet i Uppsala. Institutet för social forskning (SOFI), IOGTNTO. Kommunistisk ungdom. Konsulterande psykologer (F.d. Lennart
Petersen AB i Malmö). Kooperativa förbundet (KF), LO. Landstingsförbundet. Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Malmö Psykologbyrå AB. Moderata samlingspartiets k vinnoförbund. Moderata ungdomsförbundet
(MUF). Nämnden för samhällsinformation (NSI). Psykologisk yrkesrådgivning AB i Solna. Psykotekniska institutet i Göteborg AB. Psykotekniska
institutet vid Stockholms universitet (PTI). Riksidrottsförbundet. Rådet
för personal- och arbetslivsfrägor, Statsföretag AB. Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Svenska föreningen för studie- och yrkesvägledning.
Svenska kommunförbundet. Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska
Turistföreningen (STF). Sveriges elevers centralorganisation (SECOJ.
Sveriges folkhögskoleelevers förbund. Sveriges förenade studentkårer
(SFS). Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO). Sveriges industriförbund. Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSUJ. TCO. Verdamli nykterhetsorganisation. Riksförbundet för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare (RFHL). delegationen för glesbygdsfragor. Sveriges AMU-elevers riksförbund. Synskadades Riksförbund. MS-förbundet. Hörselfrämjandets Riksförbund.
delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor (DELFUSJ, Riksförbundet mot Allergi. Sveriges Dövas Riksförbund. Unga Synskadade. Riksförbundet för social och mental hälsa. Ensamståendes Intresseorganisation. Synskadades förbund i Uppsala län. Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn. Ungdomar och Vuxna samt omsorgskommitten.
En sammanställning av remissyttrandena återfinns som bilaga 2.
Genom beslut den 30 mars 1978 bemyndigades chefen för arbetsmarknadsdepartementet att tillkalla en kommitte med uppdrag att utarbeta förslag till och förbereda en ny organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Kommitten, som antog namnet nya utredningen (A 1978:04) om yrkesinriktad rehabilitering m.m. (NYR). har avgivit sina överväganden och
förslag i rapporten (Os A 1978:3) Arbetsmarknadsinstitut, som i sammanfattning återfinns som bilaga 3.
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I föreliggande proposition ges också förslag om den framtida utformningen av näringshjälp till egen rörelse. Till grund ligger överväganden
som gjorts av utredningen om näringshjälp i dess betänkande (SOU
1977:22) Arbete med näringshjälp. Utredningens överväganden och förslag
jämte remissyttranden över dessa äterges som bilaga 4.

2

Bakgrund

2.1 Tidigare utredningar
De handikappades arbetsmarknadssituation och olika åtgärder för att
bereda syssels1ittning at svarpla1.:erade arbetssökande har utretts i flera
sammanhang under frlimst 1970-talet. Genom beslut den 15 augusti 1968
bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för inrikesdepartementet att tillkalla
sakkunniga med uppdrag att utreda förutsiittningarna för en utbyggnad och
d"fcktivisering av den skyddade syssels1ittningen. Utredningen avllimnade
i augusti 1972 sitt betänkande (SOU 1972:541 Skyddat arbete.
Remissbchandlingen av betänkandet visade att inställningen till utredningens förslag om landstingskommunalt huvudmannaskap var splittrad.
Mot denna bakgrund bemyndigades genom beslut den 22 mars 1974 chefen
för arbetsmarknadsdepartementet att tillkalla sakkunniga för en översyn
av vissa former av arbetsmarknadspolitiskt motiverad industriell verksamhet. Kommitten - organisationskommitten ( A 1974:03 l för skyddat arbete
(OSAl - avlämnade i september 1975 sitt betänkande (SOU 1975:82) Organisation för skyddat arbete. Genom beslut den 22 mars 1974 bemyndigade regeringen dävarandc statsrådet Anna-Greta Lcijon att tillkalla sakkunniga för översyn av den yrkesinriktade rehabiliteringen med uppgift att finna former för en samordnad organisation av denna verksamhet. Utredningen avlämnade i juli 1976 sitt betänkande (SOU 1976:38) Yrkesinriktad
rehabilitering.
På grundval av de ovannämnda utredningarna lade regeringen i proposition 1977/78:30 fram förslag om ny organisation för skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m.
Enligt propositilmen skall verkstäder för skyddat arbete. kontorsarbctscentraler. industriella beredskapsarbeten och hemarbete fä ett mellan
landstingskommunerna och staten delat huvudmannaskap genom att regionala stiftelser för skyddat arbete bildas inom varje län. För vissa övergripande frågor föresli'ls inrättandet av en ce:ntral stiftelse. Staten föreslås ensam svara för kostnaderna för den skyddade syssels1ittningcn. Regeringens proposition antogs av riksdagen den 13 december 1977 fA lJ
1977/78: 16. rskr 1977/78:74).
Beträffande den yrkesinriktade rehabiliteringen föreslogs en samordning
av verksamheten under statligt huvudmannaskap och kostnadsansvar.
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Starka skäl talade också för att delar av den arbetspsykologiska verksamheten samordnades under statligt huvudmannaskap. Hur en samordnad
organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen i princip skulle byggas
upp och administreras skulle prövas närmare av sysselsättningsutredningen. För såväl den skyddade sysselsättningen som den yrkesinriktade
rehabiliteringen föreslogs särskilda organisationskornmitteer bli tillsatta.
Syssclsättningsutredningcn tick m:ksä i uppdrag att pröva frågan om utformning av forskningen och metodutvecklingen gällande den yrkesinriktade rehabiliteringen. Den nya organisationen för skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering föreslogs tr~ida i kraft tidigast den l januari 1980.
De arbetshandikappades problem togs första gfmgen upp av sysselsättningsutredningen i delbetänkandet (SOU 1975:90) Arbete fil alla. Härvid
behandlas bl.a. frågan om halvskyddad sysselsättning. Ph grundval av utredningens förslag om sysselsättningspolitikens framtida inriktning beslöt
riksdagen (prop. 1975/76:211, AU 1976/77:7. rskr 1976/77:79) i huvudsaklig
överensstämmelse med förslagen i propositionen. I delbetänkandet (SOU
1978: 14) Arbete åt handikappade. som ligger till grund för de överväganden och förslag som framläggs i det följande, har sysselsättningsutredningen fördjupat sin behandling av de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. På grundval av utredningens förslag har den organisationskommitte som arbetar med den yrkesinriktade rehabiliteringen - nya
utredningen om yrkesinriktad rehabilitering m.m. (NYR) - i en rapport
(Ds A 1978:3) Arbetsmarknadsinstitutet den 2 oktober 1978 framlagt förslag till framtida utformning av den yrkesinriktade rehabiliteringen samt
om metodutveckling och forskning på området.
Näringshjälp till egen rörelse är en arbetsmarknadspolitisk stödform
som till övervägande delen utnyttjas för sökande med arbetshandikapp.
Förslag om den framtida utformningen av stödet har lämnats i betänkandet
(SOU 1977:22) Arbete med näringshjälp.
Därutöver har frågor rörande arbetsvård och yrkesinriktad rehabilitering behandlats bl.a. av riksrevisionsverket i en särskild revisionsrapport
Arbetsmiljö. anpassning och arbetsvård.
Rehabiliteringsproblem har i en rapport till statens handikappråd den 15
november 1977 redovisats av en särskild utredningsman.

2.2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för arbetshandikappade
Av arbetsmarknadsverkets totala kostnader för arbctsmarknadspolitiken utgör anslaget till särskilda åtgärder för arbetsanpassning ungefär en
femtedel. För budgetåret 1978/79 har verket tilldelats I 581.5 milj. kr. för
åtgärder som avser arbetssökande med särskilda svårigheter på arbetsmarknaden.
Detta innebär att en avsevärd del av de totala arbetsmarknadspolitiska
resurserna är inriktade på stödåtgärder för arbetshandikappade. Dessa ar-
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betssökamle får givetvis även del av sådana insatser som inte särskilt förbehålls sökande med arbetshandikapp. t.ex. arbetsmarknadsutbildning.
beredskapsarbeten och kontant arbetsmarknadsstöd.
De särskilt anslagna medlen avser rehabiliterings- och stödåtgärder för
svårplacerade samt olika sysselsättningsskapandc åtgärder.
En stor del av de iitgärder som vidtas för sökande med arbetshandikapp
kan ha rehabiliterande effekt. Anslagsmässigt utgörs de direkta rehabiliteringsåtgärderna av Utbildning för svårplacerade samt Arbetsprövning/arbetsträning. För budgetåret 1978/79 har .171.2 milj. kr. anvisats för dessa
ändamäl.
Därtill kommer utredande m:h kartläggande verksamhet i form av kurserna Arbetsliv och utbildning (ALU-kurser) och psykologiska konsultinsatser s9m bekostas över anslag till arbetsmarknadsutbildning resp. arbetsmarknadsscrvice. Under budgetåret 1978/79 beräknas kostnaderna för
dessa verksamheter uppgfl till ca 135 milj. kr.
Utbildning av svårplacerade omfattar särskilda kurser för omställning
och träning, som inriktas på specificerade handikappgrupper, exempelvis
med syn- eller hörselhandikapp. svårare rörelsehinder eller psykisk lllvecklingsstörning. Försök pågår också med kurser för psykiskt och socialmedicinskt arbetshandikappade.
Kurserna har starka inslag av utredning och kartläggning. som syftar till
att klargöra kursdeltagarens förutsättningar för arbete eller vidare utbildning. De innefattar också träning och anpassning till handikappet. Undervisningen bedrivs såväl teoretiskt som praktiskt, bl.a. i vissa fall i form av
praktik i arbetslivet. Kurserna ingår i den av skolöverstyrelsen anordnade
arbetsmarknadsutbildningen. För utbildning i företag av svårplacerade
äldre och handikappade kan bidrag utgå till arbetsgivare med 8 kr. för varje
anställd och utbildningstimme. I enstaka fall kan bidraget jämkas uppåt vid
utbildning av person med särskilt svårt handikapp. Som villkor för bidrag
gäller bl.a. att arbetstagaren har avtalsenliga förmfmcr.
Stöd till introduktionsutbildning av anställda vid arbetsvårdsvcrkstäder
utgår till huvudman för verksamheten med 10 kr. per utbildningstimme.
Arbetsprövning/arbetsträning syftar till all genom medicinsk. psykologisk 1)ch social utredning och praktiska arbetsprov kartlägga den arbetshandikappades intressen och förutsättningar samt systematiskt träna upp
och utveckla den psykiska och fysiska prestationsförmågan. Verksamheten bedrivs av kommunala huvudmän, huvudsakligast landstingen, som erhåller statsbidrag till anordnande och drift av verksamheten. Till eleverna
utgår bidrag motsvarande ersättningen vid arbetsmarknadsutbildning.
Kostnaderna för eleversättningen delas av huvudmannen och arbetsmarknadsverket.
M1inga arbetshandikappade deltar också i ALU-kurser som innebär en
form av yrkesorientering och en fördjupning av arbetsfönnedlingens insatser som förberedelse för arbctsplacering eller utbildning. Kurserna omfat-

Prop. 1978/79: 73

10

tar som regel fyra veckor. För socialt arbetshandikappade anordnas särskilda kurser om 20 veckor. För invandrare anordnas en tioveckorskurs.
Arbetsmarknadsverket anlitar sedan iänge fristående arbetspsykologiska institut för psykologisk konsultverksamhet i olika former. För arbetsförmedlingen utgör psykologkonsultationen främst ett led i utrednings- och
vägledningsarbetel och ett led i den individuella sysselsättningsplaneringen.
Stödet till sysselsättningsskapande åtgärder för svärplacerade uppgår
under innevarande budgetfir till 410.3 milj. kr.
Anslaget avser kostnader för anordnande av arkivarbete. halvskyddad
och skyddad sysselsättning. näringshjä\p till verksamhet som egen företagare samt olika arbetshjälpmedel ät handikappade.
Beredskapsarbeten för svårplacerade finansieras från anslaget Syssclsättningsskapande åtgärder. delprogrammet Särskilda beredskapsarbeten.
som för innevarande budgetår uppgär till 750 milj. kr. Vid dessa arbeten
sysselsätts till ca 70 '){äldre och/eller lokalt bunden arbetskraft. Dessutom
sysselsätts vid AMS arbetsplatser för specialanvisad arbetskraft personer
med olika slag av socialmedicinska eller psykiska arbetshandikapp. Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av byggnadsverksamhet. natur-. landskaps- och kulturminnesvärd eller industriellt arbete.
Arkivarbete kan anordnas hos statlig eller kommunal arbetsgivare samt
hos allmännyttiga institutioner för att sysselsätta sådana arbetslösa som inte kan fa lämplig anställning p:i den reguljära arbetsmarknaden på grund av
ålder. nedsatt arbetsförmåga eller andra särskilda förhållanden. Till kommunala arbetsplatser utgår statsbidrag med 33 '';.av lönekostnaden för den
arkivarbetsanställc.le. till övriga utgår statsbidrag med hela lönekostnaden.
Från den l januari 1978 fär totalt 15 500 arkivarbetsplatser finnas inrättade.
Arbetsgivaransvaret ligger vad gäller de arkivarbetsanställda hos arbetsmarknads verket. Lön utgår enligt ett särskilt arkivarbetsavtal som tecknas
mellan ä ena sic.Ian AMS/statens avtalsverk och Statstjänstemannaförbundet inom TCO ft den andra.
Personlig tjänst kan inrättas för den som är sysselsatt i arkivarbete hos
statlig myndighet eller institution och som under minst fem ar med stor
duglighet fullgjort tjänstgöring pä arbetsplatsen. AMS har f.n. bert1yndigamle att inrätta högst 65() sådana personliga tjänster.
Skyddad sysselsättning kan beredas handikappade. som inte kan fä arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Verkstäder för skyddat arbete
drivs för närvarande av landstingskommunerna, kommuner och ett antal
enskilda föreningar och stiftelser. Inom ramen för den skyddade verksamheten anordnas också hemarbete för sådana arbetstagare som på grund av
sitt handikapp inte kan ta sig till en arbetsplats.
Statsbidrag utgår till huvudmännen för anordnande och drift av verkstäder inom arbetsvården. Under innevarande budgetår får beslut om anord-
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nande av verkstäder meddelas intill ett belopp av 40 miij. kr. med bemyndigande för regeringen all vid behov öka ramen.
Huvudmannaskapet för den skyddade verksamheten övergår enligt riksdagsbeslut i december 1977 tidigast frän den I januari 1980 till regionala
stiftelser, bildade av stat och landsting.
Inom ramen för arkivarbetsverksamhcten driver liinsarbctsnämnderna
nu särskilda kontorsarbetscentraler. som sysselsätter ca I 600 arbetstagare. Arbetsuppgifterna består främst av kontorsservicearbete. Genom att
man också vid de kommunala verkstäderna för skyddat arbete successivt
byggt upp produktionsavdelningar med sådan inriktning har dessa båda
verksamhetsformer kommit attjtimställas till såväl syfte som innehäll. Enligt det nyss nämnda riksdagsbeslutet skall verksamheten vid kontorsarbetscentralerna överföras från arbetsmarknadsvcrkct till de regionala stiftelserna för skyddat arbete.
Detsamma gäller de industriella beredskapsarbeten. som tillkommit för
att bereda sysselsättning ät personer som friställdes vid främst företagsnedläggclser och för vilka traditionella beredskapsarbeten var mindre viil
lämpade. Denna typ av beredskapsarbeten har framför allt kommit till
stånd på orter med svagt utvecklad arbetsmarknad, vilket också haft till
följd att de blivit svåra att avveckla. De har med tiden fått betydande inslag
av personer med arbetshinder bland de anstiillda. Utvecklingen har fört
med sig att de kommit att få i huvudsak samma arbetsmarknadspolitiska
syfte och inriktning som verkstäderna for skyddat arbete.
Hemarbete bedrivs av primär- och landstingskommmuner som ett led i
den skyddade sysselsättningen under AMS tillsyn. Dessutom bedrivs med
statens industriverk som tillsynsmyndighet försöksverksamhet med statligt stöd till hemarbete åt personer bosatta i skogslänens glesbygder. Båda
dessa hemarbetsformer kommer att överföras till de regionala stiftelserna
för skyddat arhctc.
Stöd till halvskyddad sysselsättning har tillkommit för att stimulera enskilda arbetsgivare, kommuner. landsting och statliga affärsdrivande verk
att bereda sysselsättning åt arbetshandikappade. som inte kan få arbete på
vanliga villkor. I vissa fall kan redan anställd överföras till halvskyddad
sysselsättning. om begränsningen i arbetsförmågan 1ir så betydande att vederbörande annars inte skulle kunna behålla sin anställning. Denna möjlighet skall dock utnyttjas restriktivt och bara under förutsättning att arbetsgivaren samtidigt ställer plats till fö1fogande för nyanställning av annan arbetshandikappad. Som villkor för statsbidrag gäller bl.a. också all placeringen i halvskyddad syssclsiittning sker i samråd med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen.
Bidrag utgår till arbetsgivaren under det första anställningsåret med 75 %
av den anställdes lön enligt avtal. inkl. lönebikostnader. Under andra året
utgår 5or.:=; av lönekostnaden och under de två därpa följande åren med
25 r;( av lönekostnaderna. I god tid före utgången av det fjärde året skall
prövas om bidrag skall utgå i fortsättningen.
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Som en försöksverksamhet kan förhöjt bidrag utgå vid anställning av
ungdomar under 25 i\.r med svi'lra fysiska handikapp eller psykisk utvecklingsstöming som medfö11 alt de fö11ccknats enligt lagen (SFS 1967:940)
angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda. I dessa fall utgår
bidrag under det första i\.ret med 90 C:·c av lönekostnaderna och med 50 r+
under de dlirpå följande tre åren. I de fall man·efter prövning finner att fortsatt bidrag bör utgti kan detta uppgå till 50 eller 25 q, av lönekostnaden.
Antalet placerade i halvskyddat arbete upp.går för närvarande till drygt
11 700. Trots ökade resurser för verksamheten har något större volymmlissig ökning av den halvskyddade sysselsättningen inte kunnat ske främst
p. g. a. den mycket svaga efte11"rägan på arbetskraft som rätt.
Näringshjälp till verksamhet som egen företagare kan utgå enligt arbetsmarknadsk ungörclsen ( 1966: 368. omtryckt 1977: 141) med högst 15 000 kr.
helt eller delvis som bidrag eller räntefritt lån. Om särskilda skäl föreligger
kan handikappad som börjar verksamhet som egen företagare även erhålla
lån med högst 30000 kr.Näringshjälp för fortsatt verksamhet som egen företagare kan utgå till handikappad om synnerliga skäl föreligger.
Antalet personer som under ett budgetår erhåller stöd i form av näringshjälp kan uppskattas till ca 400 personer. Stödformen har i takt med att
andra åtgärdsformer byggts ut haft en volymmässigt minskande relativ betydelse.
Till handikappad som behöver speciella arbetstekniska hjälpmedel för
att kunna utöva sitt arbete kan bidrag utgå till kostnaden för detta intill
25 000 kr. per hjälpmedel. Bidrag kan också utgå till arbetsgivare för sådan
särskild anordning på arbetsplatsen som en handikappad behöver för att
kunna utföra arbetet. Bidrag kan även utgå till egen företagare eller fri yrkesutövare som är handikappad.
Bidrag kan utgå med hela kostnaden. dock högst 30000 kr.. i de fall
afil1rdningcn saknar värde för annan än den arbetshandikappade arbetstagaren. I annat fall kan lägst halva och högst hela kostnaden utgå.
Bidrag kan också utgå till expertundersökningar i ärenden som gäller arbetstekniska hjälpmedel eller anordningar på arbetsplatsen. Bestämmelser
om dessa stödformer återfinns i arbctsmarknadskungörelsen.
Bidrag till arbetsbiträde åt synskadad eller annan svårt handikappad person fär utgå till offentlig eller enskild arbetsgivare. om denne åsamkas utgifter för sådant biträde i en utsträckning som väsentligt överstiger vad
som kan anses normalt för befattningen. Bidrag utgår efter prövning med
högst 5 000 kr. per person och halvår. Bestämmelser om bidrag till arbetsbiträde har meddelats i ämbetsskrivelse den 29 maj 1969 senast ändrade i
regleringsbrev den 8 juni 1978.
Från den I juli 1978 gäller att bidrag till arbetstekniska hjälpmedel. särskilda anordningar pä arbetsplatsen och till arbetsbiträde ockstt kan utgå i
samband med att handikappade ungdomar fullgör praktisk yrkesorientering. praktiktjänstgöring eller annan tillfällig anställning.
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Föredragandens överväganden

3.1 Arbete ät handikappade

Under de senaste ftrtiondena har ökad insikt vunnits om arbetets betydelse för människan. Arbetet är inte bara ett medel för att trygga individens försöi:ining utan ocksft en väsentlig faktor för att uppnft social gemenskap och egenvärde. Mftlet för sysselsättnings- och arbctsmarknadspolitiken har därmed kommit att förskjutas frftn att gälla ett förverkligande av
full sysselsättning till att avse rätten till arbete flt alla. Insikten om arbetets
betydelse som ett grundläggande medel för att tillgodose mlinskliga behov
genom att utveckla och berika tillvaron har också fått konsekvenser för
sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitikens utformning. Grupper som
tidigare endast i liten utsträckning vlintades ingå i arbt:tskraften ställer idag
anspråk på arbete.Samhällets ambition maste vara att tillgodose alla människors bcrlittigade krav på arbete. Det lir mot bl.a. denna bakgrund de av
mig här framförda förslagen skall ses.
Svenskt näringsliv har de senaste decennierna genomgått en mycket
snabb strukturrationalisering. vilken rest ökade krav på människornas anpassning i arbetslivet. Struktmförändringarnas vi:rkningar möttes under
1960-talet med olika åtgärder för att stimulera den geografiska och yrkesmässiga rörligheten. Bl.a. utvidgades arbetsmarknadsutbildningen kraftigt,
vilket haft stor betydelse för de arbetshandikappade. Olika insatser inom
den yrkesinriktade rehabiliteringen byggdes också upp. Därtill skedde en
förhållandevis snabb utbyggnad av den skyddade sektorn i arbetslivet.
Strukturomvandlingen pa arbetsmarknaden har medfört starka krav på
ökad anställningstrygghet. bättre arbetsmiljöer och ett mer demokratiskt
beslutsfattandi: i näringslivet. Den tekniska utvecklingen har i sig också
skapat bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Utvecklingen har
stötts genom den omfattande arbetsmarknadslagstiftning som under stor
politisk enighet har antagits under 1970-talet, bl.a. lagen om anställningsskydd, lagen om vissa anställningsfrlimjande åtgärder, lagen om medbestämmande i arbetslivet. arbetsmiljölagen. lagen om facklig förtroi:ndemans ställning på arbetsplatsen och lagen om styrelserepresentation för de
anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar. De bättre förutsättningar som härigenom skapats bör rimligen på sikt leda till en minskad utslagning från den reguljära arbetsmarknaden p.g.a. handikapp och yrkesskador. Utslagningen från företag eller frän arbetsmarknaden är. som syssclsättningsutredningen påpekar, ofta en långt utdragen process. Sambandet
mellan å ena sidan arbetshandikapp och behov av anpassningsfttgiirder är
påtagligt.
Den tidigare snabba utbyggnaden av olika former av skyddad sysselsättning har under senare år i stället i allt högre grad ersatts med försök att finna lösningar på den reguljära arbetsmarknaden. Åtgärderna. som dock del-
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vis motverkats av den djupa och långvariga konjunktursvackan. har syftat
till att även de svaga grupperna skall kunna erhålla och behålla anställning
vid arbetsplatser på den reguljära arbetsmarknaden.
I propositionen (1977/78:30\ om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m. erinrade föredraganden om den ökade insikt som vunnits
om betydelsen av kontinuitet mellan yrkesinriktad rehabilitering och den
rehabilitering som föregår denna. En tidigt insatt rehabilitering är oftast
mest positiv för individen. Ocn är också fördelaktig ur samhällsekonomisk
synvinkel. För att åstadkomma kontinuitet i rchabililcringsarbctet krävs
en god kontakt mellan arbetsförmedlingen och övriga parter. I.ex. arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.
Det är mot denna bakgrund man bl.a. skall se den reformering som under senare år skett av arbetsförmedlingens arbetsformer och inre organisation. likaså tillkomsten av distriktsarbctsnämnderna och försöken med intensifierad samverkan mellan arbetsförmedling. försäkringskassa och socialvård samt anpassningsgruppernas verksamhet. Syftet med anpassningsgrupperna är bl.a. att försöka anpassa arbetssituationen i del ordinarie arbetslivet till arbetstagarnas förutsättningar.
Syssclsättningsutredningen har i sitt delbetänkande tSOU 1978: 14) Arbete åt handikappade framhållit de arbetshandikappades svårigheter på arbetsmarknaden och föreslagit åtgärder för att öka möjligheterna för dessa
sökande att få och behålla ett arbete. Utredningens förslag har i huvudsak
fått stöd av remissinstanserna. Jag delar utredningens uppfattning att de
arbetshandikappades ställning på arbetsmarknaden under en följd av år relativt sett har försämrats. Detta har också gällt de år efterfrågan på arbetskrnft varit hög.
Jag kommer dä1for i det följande att föreslå ytterligare resursförstärkningar beträffande såväl personal till arbetsmarknads verket som de arbetsmarknadspolitiska medlen för arbetshandikappade. För att ytterligare stärka de svaga gruppernas stiillning på arbetsmarknaden kommer jag också
att lägga fram förslag till en enhetlig organisation - arbetsmarknadsinstitut
- för den verksamhet som idag bedrivs vid arbetspsykologiska institut,
kommunala institut för arbetsprövning och arbctsträning samt den likartade verksamheten inom arbetsmarknadsutbildningen. Ett nylt institut för
metodutveckling och forskning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen
föreslås. Vidare lägger jag fram förslag om förbättringar av de arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlen för handikappade och svårplacerad arbetskraft.
Trots de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna kommer många
arbetshandikappade iindå inom överskådlig framtid att av olika skäl vara
utestängda frän den reguljära arbetsmarknaden. 1-'ör uessa grupper är särskilda syssdsnttningsskapande åtgärder nödvändiga. Behovet av bl.a.
skyddad och halvskyddad sysselsättning i olika former kan därför beräknas kvarstå. Mot den bakgrund jag här redogjort för far dessa syssclsältningsformer främst ses som ett uttryck för samhällets ansvarstagande när
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uct gliller att möjliggöra för uessa grupper att uclta i arbetslivet m:h samtiuigt tillvarata de arbetshanuikappades resurser. Dtiremot hör uc inte betraktas som ett mått på arbetsförmedlingens möjligheter eller svårigheter
att placera handikappade utan särskilt stöd på den reguljära arbetsmarknaden.
I uct följanue kommer jag att framlligga förslag om omvandling av arkivarhete, musikerhjälp och halvskyudau sysselsättning till en enhetlig verksamhetsform benämnd anställning med lönehidrag. Jag har i detta sammanhang inte för avsikt att närmare gå in på verkstäderna för skyddat arbete eftersom riksdagen fattat beslut om ett förändrat huvudmannaskap
för dessa och ett omfattande organisationsarhcte pågår. Däremot lägger
jag fram förslag om viss reformering av näringshjlilpen.
De förändringar som nu förordas beträffande den yrkesinriktade rehabiliteringen och den skyddade sysselsättningen innebär en genomgripande
förändring av den arbetsvårdsorganisation som, efter förslag från kommitten för partiellt arbetsföra. den s.k. Kjellman-kommitten. beslutades av
riksdagen är 1950.
3.1.1 Arhetsmarknad.1·1111·eckli11gc11
Strukturrationaliseringar inom olika industrisektorer samt jord- och
skogsbruket har varit nödvändiga förutsättningar för ett ökat materiellt
välständ. En viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken har varit och är att
värna om den enskilda individens intresse av trygghet vid den nödvändiga
omsHillningcn. Stora insatser har också gjorts. men dessa har inte helt kunnat förhindra att enskilda människor drabbats av omställningarna. Utredningen menar också att kraven på samhällsinsatser efi:er hand har ökat och
att en fortsatt rationalisering och förnyelse av näringslivet är nödvändig.
Processen måste också underlättas av en fortsatt <satsning på att främja rörligheten på arbetsmarknaden.
Jag kan för min del helt ansluta mig till utredningens synsätt. Omställningarna på svensk arbetsmarknad har, om man ser det i historiskt perspektiv, väsentligen varit förorsakade av ändrade internationella konkurrcnsförhf!llanden, den tekniska utvecklingen osv. Sverige är med sin lilla
hemmamarknad i hög grad exporthcroende. Niistan hlilften av vad tillverkningsindustrin rramstliller expor1eras. Till detta kommer att den solidariska lönepolitiken sedan böi:jan av 1960-talet i hög grad präglat svensk arbetsmarknad, något som inneburit att löneutvecklingen i vårt land inte varit direkt relaterad till de enskilda branschernas bärkraft. Om Sverige skall
kunna uppriitthälla en fortsatt hög Jevnadsstandard är det omöjligt att isolera sig från den internationella utvecklingen. Kraftfulla åtgiirdcr måste i
stlillet vidtas för att Sverige skall kunna bibehålla och stiirka sin internationella konkurrensförmåga inom de branscher där vi har de största förutsättningarna. Detta förutsätter i ett samhälle av vår typ en fortgående omställning av industrin. Företag m::\stc ges möjligheter att utvecklas kring nya
produkter och idecr. medan icke konkurrenskraftiga verksamheter liiggs
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ner. Utveålingen, som innebär all resurserna fördelas dit de biist behövs
inom den konkurrensutsatta delen av svenskt näringsliv. ställer i vissa fall
krav pft arbetstagarna i form av byte av anställning. vidareutbildning och
geografisk rörlighet. För att möta dessa krav och stiirka den enskildes
ställning krävs effektiva arbetsmarknadspolitiska och sysselsättningspolitiska fttgärder.
Utvecklingen i näringslivet har under de senaste årtiondena lett till en
obalans i sysselsättningen såväl mellan olika regioner som branscher. Industrisysselsättningen har. med undantag för åren 1973-1975. sjunkit sedan mitten av 1960-talet.
Effekterna av strukturomvandlingen har under senare år blivit siirskill
markerade genom att tlera betydande branscher samtidigt fåll accentuerade problem. Det gäller I.ex. varvs-. stål- och tekoindustrierna. Omvandlingen har förstärkts av den långa li'tgkonjunktur som bestått sedan år 1975.
Strukturproblem och lågkonjunktur har tillsammans lett till ell osedvanligt
stort antal varsel om nedläggningar eller andra förändringar i företagen.
Som en följd av denna utveckling har under den senaste treårsperioden
omkring 80000 arbetstillfällen försvunnit inom industrin, trots att mycket
betydande åtgärder satts in för att möjliggöra för företagen all behålla arbetskraften under lågkonjunkturen. Antalsmässigt har sysselsättningsminskningen inom industrin mer än väl balanserats genom en kraftig expansion inom den offentliga sektorn, huvudsakligen inom sjuk- och åldringsvård. barnomsorg och undervisning. Det måste emellertid konstateras att utbyggnaden av de offentliga tjänsterna endast till en mindre del har
kunnat lösa sysselsällningsproblemen för de personer som berörts av industrins tillbakagtrng. Expansionen inom tjänstesektorn har främst möjliggjm1 en fortsatt ökning av den kvinnliga förvärvsverksamheten. För de
äldre männens del har förvärvsfrekvensen i stället minskat under hela den
senaste tioårsperioden. Bl.a. beror detta på pensionsreformema såväl vad
giiller den allmfona pensionsålderssiinkningen den I juli 1976. som ändrade regler för förtidspensionering.
Erfarenhetsmässigt vet man att det bland dem som friställs vid företagsnedläggdser eller andra strukturförändringar finns en grupp av främst äldre och handikappade mlinniskor som trots omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte på nytt kan fä eller behälla arbete på den reguljära arbetsmarknaden. För dessa grupper har samhället fött gå in med betydande
insatser i form av frlimst skyddad sysselsättning. lJ nder konjunkturavmattningen har efterfrågan på arbetskraft varit låg. Detta i kombination
med att de anställda som har den kortaste anställningstiden först ffitt lämna
företagen vid permitteringar o.dyl. har lett till hög arbetslöshet bland dem
som för första gången söker sig in på arbetsmarknaden. siirskilt ungdomar.
Lågkonjunkturens långvarighet har accentuerat ungdomens problem på
arbetsmarknaden. Detta gäller i särskilt hög grad ungdomar vilkas arbetsförmåga varit nedsatt p.g.a. arbetshandikapp. I många sammanhang har
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omvittnats hur arbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden lett till
isolering. psykiska och sociala problem oberoende av den enskildes ålder.
Det är mot den bakgrund jag här beskrivit lätt att förstå att motståndet
mot förändringar i näringslivet idag är större än tidigare. Statliga subventioner till existerande industrier är ett allt vanligare krav vid hot om nedläggning av en industri. Denna reaktion mot förändringar bottnar i den
otrygghet som följer med omställningarna. Detta kan bara mötas med ett
ökat ansvarstagande frän företagens sida när det gäller att trygga omställningar för den enskilde samt genom arbetsmarknadspolitiska stödåtgiirder.
Sysselsättningsutredningen konstaterar att utslagningen från arbetslivet
i princip sker på två sätt. För det första genom att hela eller delar av arbetsplatsen läggs ned och att de personer som är iildre och/eller har särskilda handikapp fär svårt att finna ny anställning. För det andra genom att
vissa arbetstagare slutar eller tvingas sluta sin anställning därför att arbetsuppgifterna inte är anpassade till individens förutsättningar. De största
problemen vid företagsnedläggclser eller driftinskränkningar uppstår när
företagen sysselsätter en stor del äldre eller handikappad arbetskraft samtidigt som den lokala arbetsmarknaden där företaget finns iir begränsad.
Om ett företag som har en stor del äldre arbetskraft lägger ner sin verksamhet och om det samtidigt är dominerande på en lokal arbetsmarknad
blir utslagningen ofta mycket stor. Marginella förändringar i produktionsresultat och förluster för företag eller delar av företag skall enligt syssdsättningsutredningen ställas i relation till de personliga tragedier och de
stora samhällsekonomiska förluster som blir resultatet av en sådan nedläggning. Utredningen anser därför att man bör diskutera om det inte borde finnas möjligheter till mera systematiska samhällsekonomiska bedömningar innan nedläggning görs.Om det vid en sådan bedömning står klart
att samhällsekonomiska skäl talar för att bibehålla företaget bör det enligt
utredningen finnas tillgång till särskilda medel för att finansiera en fortsatt
verksamhet. Formerna för detta avser utredningen återkomma till i sitt
slutbetänkande.
Jag finner utredningens tankegångar intressanta m:h vill erinra om att
statsmakterna i flera fall har gjort särskilda insatser för nedläggningshotade företag med utgångspunkt i bedömningar av detta slag.
Utan att föregripa utredningens arbete vill jag för min del emellertid erinra om de problem som är förknippade med ett mer allmänt tilfämpande
av utredningens tankegångar. Som statens industriverk päpekat i sitt remissvar är samhällsekonomiska kalkyler mycket svåra att utföra med god
precision. För det första är det svflrt enbart att peka ut vilka typer av samhällsekonomiska konsekvenser som är att vänta p.g.a. en åtgärd. för det
andra är det kanske ännu svårare att kvantifiera dessa konsekvenser. Inte
minst viktigt att uppmärksamma i detta sammanhang är den konflikt som
kan föreligga mellan sysselsiittningsbevarande insatser Ol:h målen för den
långsiktiga ut vecklingen på arbetsmarknaden. Besvärliga gränsdragnings:!

Riksdai;1'11 1978/79. I sam/. Nr 73

Prop. 1978/79: 73

18

prohlem kan Hinkas uppkomma när <.kl gäller å ena sidan ambitionen att bihehålla sysselsättningen vid ett befintligt företag på en ort. och å andra sidan striivan att underliitta en fortsall produktivitetstillväxl i näringslivet.
Flera olika faktorer gör att expansionen inom en sektor av näringslivet
inte i full utsträckning kan utnyttjas för all ge sysselsättning 1\t personer
som mister sina anställningar i en annan sektor. Det föreligger stora hinder
av yrkesmiissig art. där bl.a. de traditionsbundna uppfattningarna om yrkesval spelar in. Av stor betydelse är naturligtvis att de arbetstillfällen som
tillkommer ofta är lokaliserade pi1 annat sätt än de som försvinner. De studier som syssclsättningsulredningen gjort visar I.ex. på ett klart samband
mellan förtidspensionering och rationaliseringen inom jord- och skogsbruket när denna inom vissa regioner inte kombinerats med tillräcklig industrialisering. Samma förhållande uppstår när industrins tillbakagäng inte
ersiitts med nya och för den berörda arbetskraften passande arbetstillfällen.
De uppkomna effekterna av syssdsättningstillfällenas ojämna regionala
fördelning och den bristande rörligheten på arbetsmarknaden kan illustreras av statistiken över förtidspensionerade. som i stora drag utgör en spegelbild av sysselsättningsförhållandena. De delar av landet som har låg
sysselsiittningsgrad har också en hög andel förtidspensionerade.
Anledningarna till all utslagningen har störst omfattning bland männen
kan vara flera. Sysselsättningsutredningen pekar på att männen i större utstri"tckning utsätts för hårda arbetsmiljöer. Vissa av de utsatta arbetena är
typiskt manliga. Det gäller tunga arbeten med stor förslitning. De nya arbetena har kommit i yrkesomrflden som traditionellt rekryterar kvinnor. Tendenserna till utslagning i storstäderna kan ha andra orsaker bl.a. sociala
problem till följd av mer eller mindre social isolering. Sysselsättningsutredningen har med instämmande av flertalet rcmissinstanser konstaterat
att arhetct med att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön måste
byggas ut och göras mer systematiskt. Till hjiilp i detta arhctc hör finnas
systematiska karlliiggningar av arbetsmiljöer och arbetsuppgifternas krav.
En företagshälsovard inriktad på förebyggande och arbetsanpassande
verksamhet har mycket viktiga uprgifter.
.lag kan för min del också helt ansluta mig till utredningens och många
remissinstansers. däribland LO. TCO och HCK. konstaterande att trygghetslagstiftningcn i hög grad bidragit till att minska utslagningen från företagen av bl.a. iildre och arbetshanclikarpade. Jag ätcrkommer i det följande till lagstiftningsfrågorna.

3 .1.2 Vl'ln iir arhetsli111ulika11111ul? Riitlen till arbete
Syssclsättningsutredningen konstaterar att förvärvsarbetet spelar en
central roll när det giillcr att forma förutsättningarna för sociala relationer.
aktiviteter utanför arbetet. Utredningen utgår fran att nästan alla miinniskor har förmttga all hidra till den gemensamma produktionen av varor
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och tj1inster. Jag anser. liksom min företrädare gjorde i propos1t1oncn
1977/78:30. att det är svåt1 att se någon bestämd gräns för hur liten en persons arhelsförmäga skall vara för alt det inte skall vara aktuellt för samhället all försöka lösa sysselsiittningsfrägan i vid mening. Slutsatsen måste
därför bli att alla människor skall ha rätt till någon form av sysselsättning.
N1ir det gäller personer med mycket stor neds1ittning i arbetsförmågan blir
det närmast i form av sysselsättningsterapi med en glidande skala över till
fullt deltagande i den ordinarie produktionen. Det räcker enligt min mening
inte med att arbeta med de öppet arhetssökande arbetshandikappade. Ambitionen måste vara att förbättra samhälletsmöjligheter att stödja liven de
handikappade som är dolt arbetslösa, t.ex. bland de för1idspensionerade.
så att de på sikt kan erbjudas arhetc.
Sysscls1itlningsutredningen understryker att de arhetshandikappade inte
är en lätt definierad minoritet på arbetsmarknaden. Ett stort antal människor iir eller riskerar att komma i en situation där de kan behöva särskild
hjälp och stöd för att fä arbetsuppgifterna anpassade efter sin förmåga eller
möjligheter att utveckla sin förmåga. Enligt utredningens definition är den
arhctshandikappad som på grund av fysiskt, psykiskt. förståndsmässigt eller socialmedicinskt handikapp har eller kan förväntas få svårigheter att fä
eller behålla arbete på den reguljära arhetsmarknaden.
Remissinstansernas åsikter har gått starkt isär när det gäller definitionen
av arbetshandikapp. SA F anser att man i stället bör använda begreppet
"hetingat arbetsför'· för att rikta uppmärksamheten till vars och ens faktiska arbetsförmåga och understryka det relativa i situationen. LO menar
t.ex. att delinitionen är alltför statisk för alt belysa ett förhållande mellan
individen och samhället. SACO/SR betonar att handikapp inte i och för sig
är något generellt arbetshinder. DHR. HCK. socialstyrelsen m.fl. avstyrker utredningens förslag främst på den grunden alt arbetshandikapp är
omöjligt att definiera. För egen del har jag stor förståelse för de senare remissinstansernas instiillning. Alla arbetstagare har någon begr1insning i sitt
arbetsutbud. Det kan gälla begränsningar som hänför sig till geografisk rörlighet. ålder. utbildning osv. En person som varit borta frän arbetsmarknaden under lång tid t.ex. på grund av hemarbete kan ha mer begränsningar i
sina arbetsförutsättningar än en fysiskt handikappad person som fått en
med hänsyn till handikappet adekvat yrkesutbildning och praktik. En människas arbetsförutsättningar beror också på förhållandena på arbetsplatsen, inte minst när Jet gäller arbetsanpassning, arhetsmiljö osv. Det är från
dessa utgångspunkter föga meningsfullt att definitionsmässigt försöka slä
fast vilka människor som är arbetshandikappade. Enligt min mening måste
alla miinniskor som

~ir

i behov av samhällets service för att få och behålla

ett arbete fa den hjälp som behövs oavsett om de i formell mening kan betraktas som arbetshandikappade eller inte. Detta utesluter självfallet inte
att vissa stödformer kan behöva förenas med villkor som innebär att målgruppen inom arbetskraften definieras.
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Jag anser också att rätten till sådan hjälp bör understödjas av ett erkännande av den positiva insats för det gemensamma folkhushållet som iiven
gravt handikappade personer kan bidra med om de ges möjligheter att delta i arbetslivet. Insatsens storlek ml\ste naturligtvis. som utredningen
framhåller. variera med hänsyn till den enskildes förutsättningar: detta gäller ju även för den arbetskraft som sysselsätts utan särskilda l\tgärder frän
samhällets sida. När det gäller de grupper av handikappade som inte kan fä
arbete utan särskilda insatser. bör det vara samhällets uppgift att se till att
riitten till arbete sl\ långt som det är möjligt manifesteras i sysselsiittning
som är meningsfull även i den bemärkelsen att den medför ett positivt resurstillskott till samhällsekonomin.
Det är uppenbart att den enskildes möjligheter att marbete iir heroende
bt.a. av de insatser samhället gör för att undanröja hinder för att en anställning skall komma till ständ. antingen på den öppna marknaden eller i slirskilt anpassade arbetsformer. Men det iir också viktigt att understryka att
dessa insatser samtidigt frigör resurser som annars inte skulle tas tillvara.
De kalkyler över de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika insatser som utredningen redovisar tyder på att dessa åtgärder m:kså kan vara
lönsamma sett i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Detta måste dock ses i
relation till de mer övergripande sysselsättningspolitiska mål för arbetshandikappade som jag hiir har angett.
När jag i det följande använder begreppet arbetshandikapp får det. mot
bakgrund av vad jag här har sagt, inte ses som nl\gon definition, utan närmast som en avgriinsning av den krets av arbetssökande som p.g.a. psykiska. fysiska. intellektuella eller sociala handikapp har sådana begränsningar
i sina arbetsförutsättningar att de för alt kunna hävda sig mot andra arbetssökande, måste ges m~jligheter till särskilda ekonomiska och andra stödåtgärder.
Med hänsyn till behovet av uppföljningar av arbetsmarknadspolitiska insatser finns det också skäl att bibehålla siirskilda statistiska redovisningar
av arbetssökande med arbetshandikapp liksom över förmedlingens insatser för dessa grupper. Jag räknar med att del metod ut vel'.klingsinstitut som
föreslås i det följande skall söka få till stånd system för uppföljning och utvärdering av olika insatser för svårplacerade på arbetsmarknaden.

3.2 Den reguljära arbetsmarknaden
I det föregående har jag belyst den ändrade inriktning som arbetsmarknadspolitiken fått - från att ha gällt full sysselsättning för dem som redan
tillhörde arbetskraften till att också avse aktivering av grupper som står
utanför och i vissa fall inte sjlilva aktivt söker arbete. Vi talar nu om allas
rätt till arbete. Vi har tmda en lång följd av år haft en ökning av antalet
personer i arhetskraftcn om än i något avmattad takt under de senaste
årens dämpade konjunktur. Det iir angeHiget att sysselsättningsnivån ock-
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så fortsättningsvis höjs, så att resurserna hos de grupper som i dag står
utanför arbetslivet i ökad utsträckning kan tas till vara. Av avgörande betydelse hiirvidlag iir alt nMingslivet utvecklas på sådant sätt att ner arbetstillfällen kommer till stånd på den reguljära arbetsmarknaden.
Riksdagen har bl.a. i samband med behandlingen av propositionen
1977 /78:30 uttalat att insatserna för de arbetshandikappade i allt högre grad
måste inriktas på att finna lösningar på den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsutbildningen har breddats och byggts ut och kommit att
bli ett instrument som effektivt ni'lr de grupper som har det sti.irsta utbildning:>behovet. Inom arbetsmarknadsutbildningen har särskilda kurser för
omställning och träning tillkommit för att förbereda olika handikappgruppers inträde eller återgång i arbetslivet. Arbetsprövning och arbetsträning
är andra resurer för sådan förberedelse. En rad stödformer har därutöver
tillskapats för att underliitta för de arbetshandikappade att fl'l lKh behålla
ett arbete. Arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar på arbetsplatsen ger möjlighet till en sådan arbetsanpassning att handikappade skall
kunna fungera i arbetssituationen. Bidrag till arbetsbitriide och motorfordon för handikappade har liknande syften.
Andra stödåtgärder syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa sökande med arbetshandikapp. Det sker genom kompensation för en nedsatt
arbetsförmilg<i eller genom att bidrag lämnas till utbildning inom företaget.
Jag kommer i det följande att närmare beskriva nertalet av dessa stödåtgärder i anslutning till mina förslag om utveckling och förbättring av dem.
Jag har inledningsvis kort berört den reformering som skett av arbetsförmedlingen och som haft väsentlig betydelse för möjligheterna att bereda
sysselsättning för grupper med svårigheter på arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens organisation och arbetsformer har under de senaste tio åren förändrats i betydande delar och anpassats till de förändringar
som skett på arbetsmarknaden. Vid utgången av budgetåret 1977/78 fanns
sammanlagt 240 arbetsförmedlingskontor. varav 78 distriktskontor och 162
lokalkontor. Under år 1977 har också distriktsarbetsnämnder på försök inrättats vid vm:je distriktskontor.
Genom en omorganisation i\r 1974 upplöstes de tidigare särskilda arbetsvårds- och yrkesviiglcdningsexpeditionerna. I stället organiserades grnppcr med arbetsl\_irmedlare, arbetsvårdare och yrkesvägledare som gemensamt har att svara för förmedlingsservice till de sökande. Tillkomsten av
distriktsarbetsnämnderna innebär en närmare kontakt mellan arbetsförmedlingen. parterna pi\ arbetsmarknaden och närsamhället. Samverkan
med socialvtird och försäkringskassa har byggts ut genom inrättande av
s.k. rehabiliteringsgrupper.
Under slutet av 1960-talet inleddes försök med öppen förmedling. Med
öppen förmedling menas dels öppen platsinformation med tillhandahållande av platslistor och dels kundmottagning. Denna öppna förmedling har
under åren modifierats och kommit att innebära att möjlighet skall finnas
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för var och en som besöker förmedlingen att fritt ta del av platsuthudet.
Förmedlingens arhctsformer har sedan successivt föriindrats ytterligare i
samband med användningen av ADB-teknik i platsförmedlingen.
År 1973 producerades den första dagliga platslistan med hjiilp av ADBtcknik och sedan våren 1978 har hela landet tillgiing till fänsvisa ADB-produccraJe platslistor. All pniducera platslistorna med ADB-teknik innebär
stora tidsvinster med en väsentligt högre aktualitet av listorna. Vidare har
platsinförmationcn i listorna ökat med ca 3()'.;. och spridningen sker sedan
inom hela produktionsomrädet. Allt detta innebär stora fördelar för hr1de
arbetssökande och arbetsgivare. Den ADB-teknik som används vid listframstiillning ligger sedan som grund för en försöks verksamhet med en iinnu mera avancerad teknik som innebär att arbetsförmedlingen med hjiilp
av en terminal kan komma i kontakt med landets hela utbud av lediga platser och all den arbetssökandes önskemål matchas mot nytillkomna lediga
platser.
För alt ge arbetsförmedlingen en bredan: Hickning av platsutbudet pi:\. arbetsmarknaden och samtidigt stimulera tkr arbetssökande alt anlita förmedlingen har försök med obligatorisk anmiilan av lediga platser till arbetsförmedlingen införts i tio fän. Detta har medfört en ökning av antalet
till arbetsförmedlingen anmälda platser med ca 40 '>( i dessa län. Den förbättrade platsinformationen och de försök som bi:drivs med allmän platsanmlilan iir förändringar som bör kunna få ökad betydelse i framtiden. Betrliffandc platsinformationen vill jag framhälla betydelsen av att den utformas så. att sökande med arbetshandikapp får för dem relevant information
om arbetsmiljö nch arbetskrav. Möjligheterna till arbetsanpassning hör beaktas i sammanhanget.
Av särskilt intresse och vikt för de arbetshandikappade är den nyligen
inledda mera systematiska verksamhctsplaneringen av förmedlingens arbete. Den innebär bl.a. en planmiissig inriktning av förmedlingsverksamheten på grupper med särskilda behov. Utgångspunkten för denna planering är arbetsförmedlingsstatistiken. som ger information om aktuella sökandegrupper på förmedlingen. I förmedlingsstatistiken särrednvisas bl.a.
de arbetssökandes särskilda förutsättningar. älder. kön, eventuella arbetshinder. etc. Utifrrm dessa uppgifter har förmedlingen att göra bedömningar
av situationen för de sökande och planera förmedlingsinsatserna. Verksamhetsplaneringen fastställs av distriktsarbetsnämnderna. där kommuner
och parterna pä arbetsmarknaden är företrädda. Detta ger större föruts1itlningar att pa bredare front arbeta med alt genomföra insatserna. Allt eftersom man får ökade erfarenhetcr av verksamhetsplaneringen bör den kunna
effektiveras rn:h bli ett instrument för en praktisk arbetsmarknadspolitik
pa det lokala planet. Pä det regionala planet har llinsarbetsnämnderna
motsvarande ansvar. medan ansvaret centralt åvilar AMS.
För att klara sina arbetsuppgifter. som i hög grad präglats av en kraftig
utökning av sådana arbetsmarknadspolitiska insatser som utbildning och
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bereJskapsurbcten, har arbetsförmedlingen under 1970-talct fått kraftiga
personalförstärkningar. Under 1970-talet har arbetsmarkna<lsvcrket tillförts ca I 800 nya tjänster. Dessa har i huvudsak tillkommit för att förstärka den egentliga platsförme<llingen och det allt större behovet av individuella förmedlingsinsatser.
AMS har genomfört en siirskild bearbetning av förmedlingsstatistiken
vad giiller ca 65 000 aktuella sökande med arbetshandikapp under år 1977.
Av undersökningen framgår att omkring 12 c;.; eller ca 7 500 av dessa sökande placerades i arbete pa den reguljiira arbetsmarknaden under året.
Av dessa har knappt 2 000 erhållit halvskyddad sysselslittning. Variationerna är stora mellan olika handikappgrupper liksom mellan olika ddar av
landet. Sökunde med fysiska handikapp dominerar bland dem som placeras i reguljära anstiillningar. medan de försttmdshan<likappa<le har den
största andelen utplacerade i halvskyddad och skyddad sysselsättning.
Till <le sökande som registreras som arbetshandikappade kan man lägga
ett stort antal fall. då <len sökande visserligen har ni)got arbetshinder eller
handikapp. men detta inte bedöms medföra behov av särskilda arbetsvardsinsatser eller andra åtgärder, som förbehålls arbetshandikappade sökande. I dessa fall sker i allmänhet ingen särskild notering om arbetshandikappet i förme<llingsstatistiken. Detta är en riktig och önskviir<l utveckling. som innebär en ökad normalisering av förmedlingsarbetet för dessa
sökande. I de fall en sökandes handikapp inte utgör ett hinder att fä eller
hehalla en anställning finns inte skäl att särskilt notera handikarpet.

3.2. I A11p11s.rni11Ks1·erk.rnmhcte11
Utöver de förhållanden som jag här tagit upp har framförallt verksamheten med anpassningsgrupper stor betydelse för de arbetshandikappades
möjligheter till arbete pä den reguljiira arbetsmarknaden.
Tillkomsten av anpassningsgruprerna. vilkas verksamhet direkt syftar
till att underlätta för äldre och arbetshandikappade att fä eller behttlla ett
arbete, är en betydelsefull förändring i förmedlingsverksamhcten under
1970-talet. I anpas~ningsgrnpperna. som har sin grund i förarbetena till lagen ( 1974: 13) om vissa anstlillningsthimjande t1tgärder (friimjandelagen).
sker ett organiserat samarbete mellan arbetsförmedling. personalorganisationer och arbetsgivare. Antalet grupper har successivt ökat från ca 200 år
1972 till ca 5 000 i början av år 1978. Grupperna har under de förhållandevis

få är de funnits hunnit bli erkända och etablerade. iiven om de tiicker en
begränsad del av arbetsmarknaden och aktiviteten är av varierande omfattning. Verksamheten har i hög grad varit inriktad pli åtgärder för alt förebygga utslagning av redan anställda. I nya riktlinjer för verksamheten
har AMS angivit att förmedlingens insatser primärt bör avse åtgärder för
att inplacera iil<lrc och arbetshandikappade som sti:i.r utanför arbetsmarknaden. Parterna bör i huvudsak ansvara för åtgiirder för redan anstiillcla.
Förmedlingen har dock en viktig roll genom att den tillhandahåller <le ar-

Prop. 1978/79: 73

24

betsmarknadspolitiska stödåtgärdcr som e1fordras i det enskilda fallet för
att förhindra en utslagning.
3.2.2 Anpassningsgmppcmas stiil/11i11g
Som jag inledningsvis berört har förtidspensioneringen ökat betydligt. 1
särskilda rapporter till sysselsättningsutredningen har bl.a. utvecklingen
av fö11idspensioneringen redovisats. Där konstateras bl.a. att antalet personer med förtidspension eller sjukbidrag ökat från drygt 160000 år 1966
till 296000 år 1976. Delta är en markant ökning. även om Sverige jämfört
med övriga nordiska liinder ligger liigst vad gäller andelen förtidspensionerade. Klara samband finns mellan den lokala sysselsättningssituationen
och fö11idspcnsioncringen. En tydlig tendens är den minskade sysselsättningen bland män i storstadsområdena.
Att förhindra utslagning från arbetsplatsen är ofta detsamma som att förhindra en utslagning från arbetslivet, anför sysselsättningsutredningcn.
Mot den hakgrnnden tilldelas företagshälsovården en viktig roll. Ett samlat
grepp om de arhetsmiljövt'mlande insatserna på arbetsplatserna är nödvändigt anför utredningen vidare och föreslår att anpassningsgrupperna bör
varn det centrala organet för att leda arbetet med att förhindra utslagning.
Pör att detta skall kunna ske krävs att man inte bara arbetar uteslutande
med individuella fall utan också genomför systematiska kartläggningar av
arbetsplatsernas krav på fysisk och psykisk förmåga och möjligheten att
påverka dessa krav. För egen del vill jag erinra om de väsentligt vidgade
möjligheter som den nya arbelsmiljölagstiftningen ger, när det gäller att anpassa arbetsförhållandena till människans förutsättningar.
Den nya arhetsmiljölagstiftningen trädde i kraft den I juli 1978. Lagstiftningen innebär bl.a. att arbetsmiljöbegreppet vidgas till att omfatta alla
slag av hälso- och siikerhetsrisker - såväl fysiska som psykiska. En grundHiggande föreskrift i lagen (2 kap. I § andra stycket) stadgar att arbetsför- ·
hållandena skall anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt
som psykiskt avseende. I propositionen ( 1976/77: 149) med förslag till arbetsmiljölag redogjorde föredraganden närmare för motiven till denna bestämmelse. Avsikten är att lagen skall tjäna som underlag vid strävandena
efter en arbetsmarknad med stor variation på arbetsuppgifter där var och
en kan få sysselsättning efter sina fysiska och psykiska förutsättningar.
I lagen finns också en särskild bestämmelse (3 kap. 3 § andra stycket)
som bör ha stor betydelse när det gäller att främja sysselsättningsmöjlighcterna för personer med arbetshandikapp. Bestämmelsen lyder: "Det
åligger arbetsgivare att taga hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas
att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika". Vid planering av arbetsmiljön måste man alltså beakta att människor är olika och
alt arbetshandikapp är vanliga i arbetslivet. I motiven till lagen betonas
däiför att arbetsmiljön bör utformas så att inte stora grupper av arbetstagare utestängs.
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Det innebär att arbetsförh1'lllandena i s1'l stor utsträckning som möjligt
skall planeras s1'l att alla människor som vill förvärvsarbeta ocksä skall
kunna tas emot i arbetslivet. Samtidigt som arbetsmiljölagstiftningen reformerats har s1'lväl arbctarskyddsstyrelsen som yrkesinspektionen byggts ut
kraftigt under 1970-talet. Antalet tjänster har mer iin fördubblats: Företagshälsov1'lrden har ocks1'l byggts ul väsentligt.
1 likhet med vad min företrädare uttalade i propositionen om arbetsmiljölag anser jag att det är värdefullt om det bland ledamöterna i en anpassningsgrupp ocks1'l ingär personer som tillhör den lokala skyddsorganisationen. P1'l det sättet kan man fä en mer enhetlig och allsidig bedömning av
frågor som gäller anpassning av arbetet och arbetsmiijön till olika arbetstagares förutsiittningar. Om skyddsorganisationen har erfarenheter av verksamheten i anpassningsgrupper bör den i ännu högre grad kunna medverka
till att arbetsplatserna generellt sett utformas s1'l att syssclsättningsmöjlighetema främjas. En uppgift för den lokala skyddsorganisationen i detta avseende är alt öva inflytande över att åtgärder vidtas så att inte utformningen av arbetslokalerna reser onödiga hinder för grnpper med handikapp.
Den lokala skyddsorganisalionen bör vidare verka för att syssclsättningsmöjligheterna för grupper med olika arbetssvårigheter tas till vara. Även
planering av allmänna 1'ltgiirder för att främja nyanställning av arbetstagare
med nedsatt arbetsförmåga kan behöva göras av den lokala skyddsorganisationen.
För min del vill jag tillägga att anpassningsgrnpperna även framdeles bör
vara en form för nära samverkan mellan företag, fackliga organisationer
m:h arbetsförmedling. främst när det gäller att lösa sysselsättningsproblem
för enskilda personer. Även om syftet med anpassningsgrupperna i huvudsak har varit att främja nyanställning och vid behov omplacering av
äldre och arbetshandikappad personal inom företagen. vill jag erinra om
att grnppema ocks1'l kommit att ses som en viktig länk i arbetsförmedlingens primära uppgift att förmedla arbete. Genom grupperna har arbetsförmedlingen fält en bättre inblick i företagens allmänna personalpolitik. Ökade kunskaper om de interna arbetskraftsllödena hör underlätta förmedlingens strävan att placera arbetshandikappade.
F.n. anordnar AMS endagskonferenser för ledamöter i anpassningsgrupper för alt informera om verksamhetens syfte samt om de arbetsmarknadspolitiska hjälpmedlen m.m. Fr1'ln LO och TCO har krav framförts om
en fördjupad utbildning för ledamöterna i anpassningsgrupperna. Enligt
min mening bör det ankomma p1'l AMS att närmare pröva detta behov och
framHigga eventuella förslag.
3.2.3. A11pas.rni11g.1Terksamltct inom statlig ji)rmltning
Sysselsättningsutredningcn har bedrivit särskild försöksverksamhet
med inplaceringar av arbetssökande på den statliga och kommunala sektorn. Beträffande den statliga sektorn har utredningen en rad preciserade
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förslag. Bl.a. föreslås att särskilda direktiv bör utgå till de statliga myndigheterna där deras ansvar för att medverka i anpassningsarbetet klart slås
fast. rör att fä. en uppl"öljning av sådana direktiv bör myndigheterna åläggas att i samband med sina petita avge siirskilda redogördscr för anpassningsarbetet under aret. Redogörelserna bör överlämnas till AMS för sammanstiillning och vidare åtglirder.
Utredningen pekar också på möjligheten att låta arbetsmarknadspolitiska hiinsyn få större vikt vid tjiinstctillsiittningar och hiinvisar hiirvid till förarbetena till regeringsformen. Genom regeringsbcslut i ett bcsvärstirende i
fråga l'lll tjänstetillsättning har ett sådant synsätt kommit till uttryck.
SPN har i sitt remissyttrande över utredningsförslagct ansett att det i
siirskilda petitaanvisningar skall anges hur stor andel arbetshandikappade
som myndigheterna bör ta emot. Myndigheterna skulle i dessa anvisningar
äliiggas att planera och genomföra anställningar i en omfattning som överensstämmer med de mål syssclsättningsutrcdningen anger för nyanstiillningar inom statsförvaltningen.
En allmiin utgångspunkt bör vara att statliga arbetsgivare på samma siitt
som kommunala och enskilda har ansvar för att arbetshandikappade bereds sysselsiittning. Frt1gan huruvida detta ansvar kan eller bör konkretiseras i kvantitativa termer anknyter till utredningens förslag om utfärdande
av anvisningar eller riktlinjer till friimjandclagen. Jag återkommer senare
till denna fräga. De insatser som myndigheterna gör för att ansrnlla arbetshandikappade liksom andra anpassningstttgiirder bör redovisas av myndigheterna. Sädana redovisningar kan ge ett värdefullt underlag för planering
av olika t1tgärder. Det ankommer pi't regeringen att avgöra i vilken form
dessa redovisn_ingar skall ske .
.Jag finner det naturligt att niira samråd sker mellan AMS och SPN - senare statens arbetsmarknadsniimnd - bl.a. i frågor som rör främjandet av
nyanställningar hos statliga arbetsgivare av arbetshandikappade sökande.
I den mån AMS och SPN så anser bör iiven berörda arbetstagarorganisationer och statens arbetsgivarverk kunna innefattas i ett sådant samarbete.
Efter samräd med statsrådet Wahlberg avser jag att i annat sammanhang
föreslå regeringen att uppdra åt SPN och AMS att gemensamt utarbeta förslag till riktlinjer för htir det ansfallningsfrämjande arbetet bör bedrivas
inom den statliga sektorn på arbetsmarknaden.
Utredningen föreslt1r också att en särskild aktiveringsgrupp med pa11srepresentation bör tillsättas centralt på AMS för anpassningsverksamheten på den statliga sektorn.
AMS har redan etablerat samråd med berörda parter för arbetet med anpassningsverksamheten. Sornjag nyss nämnt avser jag att föreslå regeringen att uppdra tit SPN och AMS att utarbeta riktlinjer för bl.a. anpassningsarbetet inom statlig förvaltning. De bt1da myndigheterna har enligt vad
SPN meddelat i sitt remissyttrande en gemensam arbetsgrupp som bl.a. arbetar med former för kontakt dem emellan i hithörande frågor. Det bör an-
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komma pä AMS och i detta fall SPN att avgöra vilka instanser i övrigt som
skall delta i samrt1d betrliffande den statliga anpassningsverksamheten.
Även vad gäller sysselsl\ttningsutredningens förslag om centrala aktiveringsgruppcr för anpassnings verksamheten inom resp. den primärkommunala. landstingskommunala och enskilda sektorn på arbetsmarknaden bör
gälla. att AMS fär bedöma i vilka former ett samråd bör ske.
SPN har i sitt yttrande framhållit att det för staten som arbetsgivare är lika nödvändigt att verka för bibehållande i anställning av statsanställda som
blir arbetshandikappa<le som för nyanställning av arbetshandikappade.
SPN understryker vidare att myndigheterna måste ges reella förutsättningar i form av bl.a. mcdkinsk och psykosocial expertis för att kunna bedriva
ett aktivt arbete i dessa bt1da avseenden.
Utredningens synpunkter att arbetsmarknadspolitiska hänsyn bör vägas
in i bedömningen vid tjänstetillsättningsärenden har också kommenterats
av SPN. Man anför i denna fräga dels att arbetsförmedlingen bör anvisa
sökande till statliga myndigheter i så stor utsträckning som möjligt med
hänvisning till arbetsmarknadspolitiska skäl för att därigenom skapa förutsättningar för att det tidigare nämnda regeringsbeslutet blir praxis.
Vidare hänvisar SPN till framställningar till regeringen om en utvidgning
av omplaceringsförorcJningen ( 1974: 1006). sa att rekryteringsbegränsningar pä statliga tjänster skall kunna införas även med motiv att placera
arbetshandikappade. Regeringen har medgivit SPN att till~impa omplaceringsförordningen för placering av arbetshandikappade vid myndigheter
som omfaltas av SY%clsiittningsutredningens fiirsöksverksamhet inom
statsförvaltningen. SPN skall under hösten redovisa en utviirdering av
dessa försök. Därtill kommer att parterna i medbestämmandeavtalet på det
statliga avtalsomrädet har kommit överens om att omplaceringsfrågorna
bör göras till fön:mäl för fortsatt centralt partsarbete. Målet bör vara att så
långt det är möjligt vidga omplaceringsansvarct och omplacerings verksamheten.
Mot den bakgrunden anser jag mig inte för närvarande kunna ta ställning
till SPN:s förslag betr~iffande utvidgning av omplaceringsförordningen.
Det får ankomma på regeringen att senare meddela de anvisningar som kan
föranledas av de erfarenheter SPN kommer att redovisa från försöksverksamheten eller av andra förhållanden.
Som jag tidigare framhållit har platsinformationens utformning stor betydelse vad gäller de arbetshandikappade. Utredningen föreslår att statliga
myndigheter bör ha skyldighet att till arbetsförmedlingen anmäla lämpliga
arbetsuppgifter tör arbetshandikappade. Jag vill i korthet kommentera och
ge vissa principiella synpunkter pti detta förslag.
Skyldighet att anmäla lediga platser föreligger redan nu enligt den förordning om lediganmälan av statlig tjänst som trädde i kraft den I januari
1977 och därvid ersatte tidigare bestämmelser. Detta gäller även de affärsdrivande verken. Anmälan skall bl.a. inne hälla uppgift om möjliga åtgärder
för anpassning till arbetshandikappade.
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För egen del har jag vissa principiella invändningar mot att man skall söka fä fram arbetsuppgifter som är särskilt lämpade för arbetshandikappade. Del handlar här om en heterogen grupp sökande där de enskilda individerna har vilt skilda arbetsförutsättningar. Det är en orimlig för atl inte säga omöjlig uppgift att söka avgränsa särskilda arbeten som speciellt lämpade för handikappade. Ett sådant synsätt är dessutom enligt min uppfattning felaktigt. För de arbetshandikappade liksom för andra sökande bör utgångspunkten vara den sökandes önskemål och resurser - inte de begränsningar som vederbörande kan ha i särskilda avseenden. Styrelsen för vårdartjänst har på denna punkt fört fram en viktig invändning, då man betonar att det föreslagna systemet innebär risk för att vissa arbeten betecknas
som handikapparbeten. I stället bör strävan vara att finna arbetsuppgifter
av sådan art att en övergång till reguljär anställning underlättas. Självfallet
bör e1forderliga anpassningsåtgärder vidtas i dessa sammanhang.
Slutligen vill jag i fråga om anpassnings verksamheten också hänvisa till
de förändringar som kommer att ske med anledning av beslut som fattats
om en ny organisation av den skyddade verksamheten liksom av förslag
som jag i det följande lägger fram om inrättande av arbelsmarknadsinstitut.
Dessa organisationsförändringar kommer att fä konsekvenser för arbetsfördelning och organisation inom AMS. Anpassningsätgärder ute på arbetsplatserna kommer att utgöra en viktig del av arbetet vid de föreslagna
arbetsmarknadsinstitutcn. Jag finner det därför naturligt att anpassningsfrågomas handläggning på AMS beaktas i samband med den översyn av
styrelsens organisation. som jag i det följande kommer all föreslå.

3.3 Lagstiftningsåtgärder

Utredningen för en utförlig diskussion om skilda lagstiftningsåtgärder
för att skydda de anstiillda. förhindra utslagning och underlätta nyanställningar av arbetshandikappade. Man konstaterar att en tämligen omfattande lagstiftning i dessa frågor redan finns. Det giiller t.ex. lagstiftning om arbetsmiljö samt byggnadslagstiftning.
Lagstiftningsåtgärder av mera tvingande slag. t.ex. kvotlagstiftning, diskuteras likaså. I dess mest långtgående variant ålägger en sådan lagstiftning arbetsgivare att anställa en viss andel personer med arbetshandikapp.
Sådan kvotlagstiftning finns framför allt i länder med krigserfarenhct. Som
utredningen konstaterar är en sådan typ av lagstiftning ett trubbigt instrument. Den är svår att tillämpa för andra än rent fysiskt handikappade. Den
föruts~ilter också en omfattande registrering av arbetshandikappade. Ett
annat ,icke önskväit fenomen i samband med strikt kvotlagstiftning är att
den kan locka arbetsgivarna att söka klassificera redan anställda som arbetshandikappade.
Vi har i Sverige valt en annan väg. Genom lagen 0974: 12} om anställningsskydd (LASl har. som jag inledningsvis berört. en reell garanti ska-
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pats mot inte sakligt grundade uppsägningar samtidigt som de anställda vid
uppsägning garanterats en rimlig omställningstid. Uppsägningstidernas
längd utgör också en viktig rådrumstid för arbetsförmedlingarna i deras ansträngningar att hjälpa till nytt arbete.
LAS och främjandelagen trädde i kraft den I juli 1974. LAS syftar till att
värna om redan anställda och deras trygghet i arbetet. Främjandelagen
skall komplettera den genom att hävda de intressen och behov som finns
bland äldre och arbetshandikappade som står utanför arbetsmarknaden.
Lagen är uppbyggd på sådant sätt att den ger m@ighet till mjuka ingripanden som efterhand kan trappas upp.
Som ett första steg kan länsarbetsnämnden begära uppgifter om t.ex.
personalens sammansättning vad gäller ålder. kön, antalet arbetstagare
med nedsatt arbetsförmåga. rekryteringsplaner osv. Arbetsgivarna har
också enligt lagen skyldighet att överlägga med länsarbetsnämnden om olika ätgärdcr för att förbättra förhällandena pä arbetsplatsen. Om Hinsarbetsnämnden bedömer det nödvändigt kan den därefter meddela anvisningar för hur möjligheterna att anställda äldre eller arbetshandikappade
skall öka. Man kan t.ex. ange att andelen anställda med visst arbetshandikapp bör ökas. Skulle arbetsgivaren inte följa nämndens anvisningar kan
frågan hänskjutas till AMS. Styrelsen kan som en ytterlita åtgärd föreskriva att arbetsgivaren inte får anställa annan personal än den arbetsförmedlingen anvisar.
Sysselsättningsutredningen hävdar att främjandelagens tvingande bestämmelser knappast tillämpats, eftersom AMS inte i något fall behövt tillgripa tvångsåtgärder och heller ingen länsarbetsnämnd aktualiserat sädana. AMS har på initiativ av sysselsättningsutredningen genomfört en enkät
bland länsarbetsnämnderna i denna fräga. Av resultaten framgår att åtta
nämnder har haft överläggningar om främjandelagen i plenum och alt tvä
har utfärdat anvisningar till förmedlingarna om tillämpningen. Två nämnder har begärt eller haft överläggningar med företag under hänvisning till
lagen. Flera av nämnderna har hänvisat till att behov av att nyttja lagen inte förelegat samt alt det i förarbetena till lagen sagts att frivilliga lösningar i
första hand bör eftersträvas.
Sysselsättningsutredningen ser klara fördelar i främjandelagens uppbyggnad och förordar därför inte någon ändring av lagen som sådan. Däremot menar utredningen att en effektivare tillämpning av lagen är en förutsättning för att uppnå att fler arbetshandikappade får arbete. Utredningen
förordar tre viigar i syfte alt uppnå en effektivering av tillämpningen:
- anvisningar/riktlinjer som om möjligt i kvantitativa termer anger arbetsgivarnas ansvar för sysselsättning av arbetshandikappade.
- särskilda tjänstemän bör försöksvis på några länsarbetsnämnder avdelas för att arbeta med lagens tvingande delar och
- några länsarbetsnämnder bör likaså försöksvis förstärkas med utredningspersonal för att ta fram underlagsmaterial frän arbetsgivare för lagens tillämpning.
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I samhand med att LAS och främjandelagen infördes tir 1974 betonades
all enskildheter i lagstiftningen torde kunna komma att bli föremål för en
översyn efter det att erfarenheter av lagarna vunnits. Den kommittc som
f.n. arbetar med dessa frågor har enligt sina direktiv all beakta hade LAS
och frlimjandelagen. Anställningsskyddskommitten (A 1977:01) har också i
sitt yttrande framhållit all det material sysselsättningsutredningen lagt
fram i denna fråga har intresse för kommittens fortsatta arbete.
Även om jag i likhet med sysselsättningsutredningen finner främjande lagen väl uppbyggd är jag inte främmande för att åtgärder kan hehöva vidtas
i framtiden för att ytterligare stärka de svagastes stiillning på arbetsmarknaden. Jag ansluta mig dock till utredningens slutsats att någon förändring
i främjandelagen inte hör vidtas nu. Vad LAS beträffar kommer de ändringar som i det följande föreslås om skyddat arbete att medföra vissa lagändringar (I ~ anc.lra stycket). Jag vill också erinra om all riksdagen nyligen
har uttalat sig för ett påskyndande av förslag till ändringar i 33 ~ LAS. innebärande ell förstärkt anställningsskydd för långtidssjuka (AU 1978/79:3 ).
Även i det hänseendet kan det alltså bli aktuellt med lagregler som förstärker de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. Härtill kommer den mera övergripande utvärdering av den lagfästa anstiillningstryggheten som det ankommer på anställningsskyddskommitten att göra. Också
lagen ( 1976:600) om offentlig anstiillning tLOA. ändrad senast 1977: 1047)
bör nu ändras.
Utredningens förslag om att anvisningar eller riktlinjer till främjandelagen skall utfärdas stöds av flera remissinstanser. därihland LO, DHR och
statens handikappräd. AMS t"ramhäller i sitt yttrande att styrelsen vären
1978 utfärdat vissa anvisningar. MUF, SHlO och SAf avstyrker utredningens förslag och SAF menar därvid att lagen redan nu tilliimpas på det
sätt som är mest ändamålsenligt. För egen del vill jag framhälla att lagen
sjiilvfallet bör användas på ett sådant sföt att dess syfte att främja ans@lning av iildre och arbetshandikappade kan nås. Som jag redan nämnt finner
jag inte anledning att föreslå ändringar i lagstiftningen. Det förhållandet att
lagens tvingande bestämmelser inte har kommit till användning innebär inte nödvändigt vis att lagen är otillräcklig. Å andra sidan tycks lagen i ringa
utsträ<;kning ha använts i arbetsförmedlingens arbete med att främja nyanställningar av äldre och arbetshandikappade. För min del anser jag att
friimjandelagen bör tillämpas på ett mera målmedvetet sätt. Som jag tidigare framhi'lllit har de arbetshandikappade stora svårigheter på arbetsmarknaden också under tider med stor efterfrågan på arbetskraft. För att öka
deras möjligheter till arbete - och därmed också söka förverkliga målet arbete ät alla - kriivs siirskilda insatser för att ta fram arbetsplatser just för
dessa grupper. En förutsiittning för att konkreta resultat skall kunna nås är
att riktlinjer tas fram för hur lagen skall kunna anviindas i liins- och distriktsarbetsnämndernas verksamhetsplanering liksom i det praktiska förmedlingsarbetet.

Prop. 1978/79: 73

31

De andra vägar utredningen vill pröva i fråga om främjandelagen är att
försöksvis förstiirka ett antal länsarbetsnämnder för att dels kunna avsätta
särskild personal för att handlligga lagens tvingande delar. dels ta fram
bakgrundsmaterial frrtn arbetsplatserna för lagens tillämpning. Vid remissbehandlingen har förslagen mötts av ett blandat mottagande. Det tillstyrks
av bl.a. kriminalvärdsstyrelsen. AMS. LO. TCO. SACO/SR och HCK.
!-'rån HCK:s sida finner man det dock otillfredsställande att enbart några
länsarbetsnämnder skall bli föremål för försöken och fömrdar att de skall
omfatta alla län. Negativa till förslaget är SA F. Landstingsl'örbundet.
SHIO och MU F. medan RRV. arbetslivscentrum och SSU finner det
märkligt all utredningen föreslår en försöksverksamhet kring en fyra år
gammal lag. För egen del finner jag det principiellt fel att regering och riksdag skall besluta om försöksverksamhet i denna fråga. Ett av skälen är att
regering och riksdag inte i detalj avgör arbetsmarknadsverkets fördelning
av personalresurserna. Ddta är en fråga som har överlåtits till verket. Till
sin hjälp har man härvid en allsidigt sammansatt styrelse och i varje Hin
resp. distrikt en på motsvarande sätt sammansatt nämnd. Jag finner det
därför naturligt att myndigheten själv får hesfamma hur man vill bedriva en
intensifierad verksamhet av detta slag. Enligt min mening kan det finnas
anledning pröva sig fram pt1 olika vägar för att få erfarenhet. De av sysselsättningsutrcdningen föreslagna arbetssätten kan härvidlag utgöra exempel. Från AMS sida har man pekat på behovet av resurser för en verksamhet av detta slag . .lag utgår därför från att behovet av resurser för främjandelagcns tillämpning beaktas vid fön.lelningen av det personaltillskott till
arbetsmarknads verket som jag kommer att föreslå längre fram.

3.4 llthildning, arbetshjälpmedel m.m.
Som jag tidigare har framhållit är en av de viktigaste delarna i ansträngningarna att ge handikappade arbete att sätta in åtgärder för att kompensera arbetshandikappet. Det kan ske dels genom insatser. som innebär en
anpassning av arbetsmiljö och andra arbetsförutsättningar. dels genom att
den enskildes förutsättningar stärks. Sysselsättningsutredningen har tagit
upp bt1da dessa sidor och föreslagit förbättringar av vissa arbetsmarknadspolitiska stödf1tgärdcr.
Arbetsmarknadsutbildningen har visat sig vara ett effektivt medel för att
undcrliitla för arbetssökande att komma ut i arbetslivet. Ca 25 ';f av deltagarna i arbetsmarknadsutbildning utgörs av sökande med registrerade arbetshandikapp. U ppföljningsundersökningar visar beträffande dessa kursdeltagare att ca 4W.:~ av dem som fullföljt yrkesinriktad utbildning har arbete sex månader efter utbildningens slut.
I arbetsmarknadsutbildningen finns dessutom särskilda kurser. som är
inriktade på speciella handikappgruppers behov. s.k. (H-kurser. Jag äterkllmmer något senare till dessa. ALU-kurser som syftar till att orientera
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om yrken och arhctsförhållanden och förbereda arhets- och yrkesval används i betydande utstriickning som förberedelse för bl.a. arbetshandikappade. Härutöver finns det inom arbetsmarknadsutbildningen möjlighet till
utbildning i företag av äldre och handikappade. Enligt nu gällande regler
utgår till företag som anstiiller och utbildar äldre eller arbetshandikappade
bidrag med 8 kr./tim. i högst sex månader. För personer med grava handikapp kan bidraget jämkas upp till (()() ':Yb av lönekostnaden inkl. lönehikostnader. Sysselsättningsuiredningen gör härvid jämförelser med andra hidrag av likartat slag och de bidrag som utgår vid beredskapsarbete för ungdom. Mot denna bakgrund menar utredningen att det är väsentligt att stödet till de arbetshandikappade är mer förmånligt än de som utgår i andra
sammanhang. Man föreslår därför att bidraget bör omformas och höjas till
75 '!(, av de totala lönekostnaderna samt att jämkning skall kunna ske till
100~:.r. vid grava handikapp.
Jag delar helt utredningen:; uppfattning att insatserna för de arbetshandikappade måste vara kraftfullare än för andra grupper och förordar därför
att bidraget vid utbildning av arbetshandikappade föriindras och höjs till
75 % av de totala lönekostnaderna. Liksom hittills bör möjlighet finnas att
vid siirskilt grava handikapp jämka bidraget till 100'/L Enligt min mening
bör dock en sådan prövning ske restriktivt och ej annat än i undantagsfall
avse hela utbildningspcrioden. Med hänsyn till att kommunerna och landstingen hör kunna ta emot fler arbetshandikappade än idag förordar jag att
ifrågavarande bidrag skall kunna utgå också till dessa arhctsgivare. Vidare
finner jag det naturligt att en anpassning sker till det sexmånadersbegrepp
som gäller för övrig arbetsmarknadsutbildning i företag. nämligen 960 timmar.
Utredningen har i sammanhanget också tagit upp det stöd på 8 kr./tim.
som utgår för praktikanställning i högst tre månader. Från utredningens sida har man föreslagit att de nyss nämnda förändringarna skall gälla även
detta stöd. För denna stödform erfordras inte att den anstlillde har en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. vilket är en av förutsättningarna vid
företagsutbildning för äldre och arbetshandikappade. En annan skillnad
mellan sådan praktikanställning och företagsutbildning är att läroplan i det
förra fallet inte erfordras. Stödet har i sin nuvarande utformning utnyttjats
i mycket ringa utsträckning. Jag biträder däför utredningens förslag om att
även detta bidrag skall kunna utgå med 75 '}(. Begreppet praktikanställning
har diskuterats bl.a. i samband med förslag om åtgiirder för ungdom. Anställningsskyddskommittcn har emellertid au ta ställning till de arhetsriittsliga bedömningar som hänger samman med praktikbegreppet. Det finns
mlit denna hakgrund anledning att senare återkomma till stödformen.
Kostnadsökningarna för de föreslagna förändringarna har jag bcriiknat till
7.5 milj. kr. för budgetåret 1979/~0.
Vid sidan av utbildningsåtgärder och åtgiirder för att underlätta för arbetshandikappade all komma in på arbetsmarknaden hehövs många gång-
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er åtgärder för att ändra på arhetsplatserna eller för att genom särskilda
hjiilpmedcl bistä den anställde. Jag har tidigare behandlat de möjligheter
den nya arbetsmiljölagstiftningen ger när det gäller att anpassa arbetsplatserna så att de ger möjligheter för alla människor att delta i arbetslivet och
rn del av den gemenskap detta ger.
Även om åtgiirder vidtas för att generellt anpassa arbetsplatserna till arbetshandikappades behov kan det många gånger vara nödvändigt med särskilda insatser för att tillmötesgå de krav som ställs för en enskilds räkning. I detta syfte kan f.n. bidrag utgå till siirskilda anordningar på arbetsplatsen och till speciella arbetstekniska hjälpmedel. Sysselsättningsutredningen har föreslagit vissa förbättringar av dessa stödformer. Jag vill i likhet med nertalet remissinstanser bl.a. AMS. DHR. Hörselfrämjandets
Riksförbund och SAF understryka vikten av att man pä detta sätt kan
stödja en individuellt upplagd anpassning av arbetsplatser och hjälpmedel.
Utredningen förcslär att bidraget till arbetstekniska hjälpmedel skall höjas
från 25 000 kr./hjiilpmedel till 50 000 kr. Jag finner en sf1dan kraftig höjning
motiverad bl.a. med hänsyn till att en ambitiös arbetsmarknadspolitik
medför att allt ner arbetshandikappade ser en möjlighet att fä ett arbete. Ju
mer framgilngsrika dessa stri"ivanden är. dess större blir behovet av anpassningsåtgärder. Mot bakgrund av vad man kan uppnå med dessa insatser är det ön sk värt att möjligheterna till sådan anpassning ökas.
Förutom till arbetstekniska hjälpmedel kan i dag bidrag utgå för särskilda anordningar på arbetsplatserna. Skillnaden mellan de två stödformerna
kan enkelt beskrivas så att särskilda anordningar avser förändringar som
arbetsgivaren utför på arbetsplatsen medan hjälpmedel som regel avser ett
redskap eller dylikt som arbetstagaren sjiilv iiger och kan ta med sig till en
ny arbetsplats. Den nuvarande beloppsgränsen för bidrag till särskilda
anordningar föreslår utredningen höjd till 50000 kr. för va1je handikappad
som anställs. Inga rcmissinstanser har rest några invändningar mot förslaget m:h jag anser att det finns all anledning att biträda utredningens förslag.
De försök som utredningen gjort vid bl.a. Volvo visar att åtgiirder av detta
slag har god effekt. Även om kostnaderna för flertalet arbetshjiilpmedel
och anordningar viil ryms inom nuvarande bidragsgriinser är det enligt min
mening av vikt att man i särskilda fall också skall kunna lösa anpassningsfrågorna för personer med betydande arbetshinder.
Utredningen har också föreslagit att försök skall göras i två län med kollektivt förberedande åtgärder på arbetsplatser i syfte att anpassa dem för
att ta emot arbetstagare med speciellt arbetshandikapp. Förslaget innebiir
att arbetsplatsen systematiskt anpassas för en viss grupp arbetshandikappade. Det kan vara fråga om ombyggnader eller enklare :\tgiirder. Endast
ett fåtal av remissinstansema har tagit upp detta förslag. De som har kommenterat det har dock genomgående tillstyrkt försök av detta slag. Riksförbundet mot Allergi framhåller att allergikergruppen borde vara en lämplig grupp att rikta in sig på och LRF har framhållit att försöken också bör
omfatta egenföretagare.
3 Riksdagen 1978/79. I wml. Nr 73
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Eifarenheterna av uetta slags f1tgäruer är ännu begränsade och jag ansluter mig uärför till utredningens bedömning att fortsatta försök hör göras.
Jag vill dock i sammanhanget betona att en verksamhet av denna art inte
fär innebära att vi skapar särskilda arbetsplatser för personer med visst
slag av arbetshandikapp. Den grundläggande principen mi\ste vara att vi på
var:ie arbetsplats ger människor meu skilda förutsättningar mQjlighet att arbeta sida vid sida. Arbetshandikappade bör i samma utsträckning som andra beredas möjlighet till ett fritt val av arbete utifrån sina resurser och de
möjligheter arbetsmarknaden ger. Att på förhand begränsa uenna försöksverksamhet av detta slag till vissa fän finner jag minure lämpligt varför jag
förordar att AMS ftir inkomma till regeringen med förslag pil arbetsplatser
vid vilka kollektivt förberedande åtgärder bör vidtas. En utgångspunkt bör
dock vara att stödåtgärder inte heviljas för sådana insatser som arbetsgivaren normalt har att svara för enligt lag eller avtal.
Många arbetshandikappade, t.ex. synskadade, kan göra en normal arbetsinsats, om vissa anpassningsåtgärder vidtas. Därutöver kan särskilda
åtgiiruer behövas för att kompensera för arbetshandikappet, exempelvis
genom insatser av ett arbetsbiträde. Det är en arbetskamrat eller en persern
utifrån som hjiilper till med vissa moment i arbetet eller den dagliga livsfliringen pä arbetsplatsen. Det kan exempelvis gälla teckentolk för en döv arbetstagare eller inläsning på ljudband av skriftlig information för en synskadad. För att kompensera en arbetsgivare för den merkostnad som arbetsbiträdet utgör kan i dag utgå bidrag med högst 10000 kr.får. Syssclsättningsutredningen menar att ett fixerat bidrag av detta slag har den nackdelen att det måste justeras med hänsyn till löneföriindringar. Enligt utredningen är det därlor rimligt att relatera bidraget till de totala lönekostnaderna för arbetsbiträdet. Man förordar mot denna bakgrnnd att bidraget till
arbetsbiträde i fortsättningen skall kunna utgå med högst 25 ~-} av de totala
lönekostnaderna för arbetsbiträdet. Vidare föreslår utredningen att för
personer med grava handikapp skall bidrag till arbetsbitriide kunna kombineras med halvskyddat arbete (anställning med lönebidrag).
Utredningens förslag har tillstyrkts av flertalet remissinstanser. men vissa kritiska synpunkter har framförts mot bidragskonstruktionen. Synskadades Riksförbund, Unga Synskadade, AMS och statens handikappråd
har alla pekat på att för många arbetshandikappade och då framförallt synskadade gäller att den som fungerar som arbetsbiträde inte alltid är anställd
hos samma arbetsgivare som den handikappade. Detta innebär att ett bidrag direkt relaterat till arbetsbiträdets lön inte kan tillämpas i dessa fall.
Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade menar att ett bidrag som
är relaterat till antalet timmar vore att föredra. Jag anser för min del att de
synpunkter som framförts av bl.a. de synskadades organisationer i hög
gmd talar för ett bibehi\llande av ett bidragssystem med nuvarande uppbyggnad. Det nuvarande systemet har visserligen uen olägenheten att justeringar behövs allt eftersom kostnaderna för arbetsbiträdet ökar men det
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inrymmer i\ arn.lra sidan möjligheter till smidiga lösningar i individuella fall.
Eftersom jag finner det angeläget att denna smidighet bibehtills vill jag förorda att nuvarande system behi'1lls men att högstheloppel höjs fri'm 10000
till 20000 kr./tir. Inom detta bidragsbelopp torde i flertalet fall ca 2Y/f:. av
lönekostnaden för arbetsbiträdet kunna täckas.
Utredningens förslag att bidrag till arbetsbiträde skall kunna kombineras
med halvskyddad ansHillning. eller som jag senare kommer att föreslå ansfällning med lönebidrag. finns det anledning att närmare diskutera. Bidrag
till halvskyddad sysscls[ittning utgår i syfte att kompensera en arbetsgivare
för den nedsättning av arbetsförmågan som arbetshandikappet medför. Eftersom svärighetcrna kan väntas vara speciellt stora i ett inlcdningsskede
är bidraget då högre. Ersiittningen vid halvskyddad sysselsiittning innefattar också de merkostnader som kan vara föranledda av att den arbetshandikappade har särskilt behov av arbetsledarinsatser. siirskild handledning
etc. Bidraget till arbetsbitriidc är direkt avsett för att kompensera för en
mera varaktig funktionsnedsiittning av specifikt slag hos en arbetstagare
som i övrigt fullgör en normal arbetsinsats.
Jag finner det angeläget att stödet till halvskyddad syssclsiittning klart
avgränsas från bidrag till arbetsbiträde. Även om det i enskilda fall då det
gäller svårt handikappade finns behov av såväl kompensation för nedsatt
arbetsförmåga och merkostnader för arbetsledning m.m. som för siirskilda
insatser för biträde i arbetet. är jag f.n. inte beredd att medverka till att en
kombination av stödformerna blir generellt möjlig. Däremot finner jag det
angeläget att denna möjlighet stilr öppen för gravt handikappade ungdomar
under 25 år som behöver viss personlig assistens. exempelvis i samband
med mi\ltider. förflyttningar på arbetsplatsen och liknande.
AMS har i anslagsframställning för budgetåret 1979/80 föreslagit att bidrag skall kunna utgå för inläsning på ljudband av litteratur för synskadade. Jag vill erinra om att mqjlighet finns för synskadade som genomgär arhetsmarknadsutbildning att få facklitteratur inläst på band. Det är enligt
min mening därför angeläget att en sådan möjlighet ocksi\ öppnas för synskadad anställd som genomgår personalutbildning. varför jag avser att
föreslå att 500 000 kr. får användas för sädan verksamhet under budgett1ret
1979/80.
Jag vill även förorda att utbildningen i teckenspr&k för arbetsbiträde åt
döva fär fortsätta i enlighet med vad AMS föreslagit i sina anslagsframstiillningar för budgetåret 1979/80.
AMS har vidare föreslagit att bidrag till arbetsbiträde bör fä omfatta alla
arbetshandikappade. Enligt nuvarande föreskrifter utgtlr bidrag till offentlig eller enskild arbetsgivare för fortlöpande arbetsbiträde ät synskadad eller annan svårt handikappad person. Bidraget skall möjliggöra för handikappad person att med hjiilp av biträde utföra en i stort sett normal arbetsinsats. I enlighet härmed bör. som jag tidigare anfört bidrag till arbetsbiträde utgå för att kompensera en mera varaktig funktionsnedsättning av spe-
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cifikt slag hos en arhetstagare som i övrigt fullgör en normal arhetsinsats.
Bidrag till arhetsgivare i de fall en arbetstagare har nedsatt arbetsförmäga
eller särskilt behov av arbet_sledning bör i förekommande fall utgä i form av
bidrag till halvskyddad sysselsiittning (lönebidrag).
Jag heriiknar att de förbiittringar som jag föreslagit i fråga om särskilda
anordningar på arbetsplatsen. arbetstekniska hjälpmedel lH.:h bidrag till arbetsbitr~ide

skall ge en merkostnad för dessa fttgiirder om 7 milj. kr. för

budget1'trct J979/XO.
Sysselsiittningsutredningen har under arbetets gång gjort försök med
handledare/faddrar. Försöken har varit koncentrerade till den statliga och
kommunala sektorn. Bidrag har utgti.tt med upp till 5 000 kr. per person och
år till den som fungerat som handledare. Denne har haft till uppgift att bistå
den arbet~handikappade hådc på och utanför arbetsplatsen. Utredningen
framhftllcr att bidragen till handledarna haft underordnad betydelse men de
har upplevts som positiva eftersom de har kompenserat för de utlägg under
fritiden Slrnl uppdraget medfört. Den viktigaste effekten av verksamheten
har varit att förståelsen för ek arhetshandikappades problem har ökat på
arbetsplatserna. Det har givetvis också inneburit stort stöd för den arbetshandikappade sjiilv.
Utredningen förordar en fortsatt försöksverksamhct samt att handledarna skall erhälla viss utbildning för att kunna klara sin uppgift. De rcmissinstanser som har yttrat sig över förslaget har varit positiva. hl.a. AMS.
LO. TCO. SAF och Hörselfrämjandets riksförhund. Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade betonar i sina yttranden vikten av att den arbetshandikappade kan fä ett aktivt stöd även under sin fritid.
Enligt min mening har utredningen inte tillriickligt belyst och diskuterat
konsekvenser och ansvarsfördelning vad gäller denna stödform. 81.a. bör
mera noggrant klargöras avgränsning och eventuell kL)mbination med andra ersiiltningar av likartat slag. exempelvis övcrvakararvoden. Det är heller inte självklart att stöd på arbetstagarens fritid skall finansieras som en
arhetsmarknadspolitisk åtgärd. 131.a. torde ett visst ansvar härvidlag l'tvila
andra samhiillsorgan. Utredningen har funnit att "'faddern·· i flertalet fall
medverkat utifrån ett personligt engagemang mer iin av ekonomiska skiil.
Noteras kan att de lokala fackliga organisationerna i l'ttskilliga fall har tagit
på sig ett siirskilt ansvar pl't detta område. Särskilt samarbete finns m:kså
mellan parterna vad gäller arbetstagare med missbruksproblem. Striivantkna alt genom anpassning av arbetsplatser och arbetsuppgifter skapa en
fysisk och social arbetsmiljö som tar ökad hänsyn till människors skilda
förutsättningar gagnas enligt min mening inte av att bidrag utgår till enskilda personer som på arbetsplatsen tar sig an arbetskamrater med skilda svårigheter. I stället bör förändringen av arbetsmiljön ske på ett sådant sätt att
både arbetskamrater och arbetsledning kommer att betrakta insatser av
detta slag som naturliga inslag i arhctslivet. Mot denna bakgrnnd är jag
därför inte beredd tillstyrka fortsatta försök enligt den modell som tilfämpats.
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Bidrag till motorfordon har inte behandlats av sysselsättningsutredningen. För betydande grupper med i huvudsak rörelsehandikapp iir denna
stödform av väsentlig betydelse för deras möjligheter att förvärvsarbeta.
Bidragsvillkoren har fortlöpande förbättrats. Krav på kraftigare förbättringar såväl av stödbdoppets storlek som i fråga om inkomstgränser för att
erhålla stödet har framförts från handikapprörelsen. AMS har i sin anslagsframställning begärt en uppräkning av stödbeloppen. Jag vill därför föreslå
att inkomstgriinsen för helt bidrag sätts vid 31000 kr. jämfört med nuvarande 28 000 kr. Den övre inkomstgränsen för reducerat bidrag blir då 47 000
kr. Vid flera tillfällen har framfö11s. bl.a. från de handikappade själva. att
det iir otillfredsställande att hamlikappersättning skall räknas som inkomst. i samband med den inkomstprövning som sker vid ansökan om bidrag till motorli.lfdon.
Även jag anser detta förhållande klart otillfredsställande. Det rör sig här
om en grupp människor i inkomstlägen som gör det svårt för dem att klara
kostnaderna för bil köpet. I stor utsträckning är det de som har svåra handikapp som drabbas. Handikappersättning är ett samhällsstöd som avser att
kompensera för de merkostnader som den handikappade åsamkas på
grund av sin funktionsnedsättning. Möjligheterna att erhålla stödet har nyligen vidgats till att omfatta flera grupper av handikappade. Mot denna
bakgrund bör ersättningen enligt min mening fortsättningsvis inte betraktas som inkomst vid beräkning av bidrag och lån till motorfordon. I detta
sammanhang vill jag även erinra om att riksdagen har begärt förslag från
regeringen om vidgade möjligheter för handikappade att t:"i tillgång till egen
bil (SflJ 1977/78:25. rskr 1977/78:249). Jag har av statsrådet Lindahl inhämtat att hon ämnar föreslå regeringen att hithörande frågor utreds närmare.

3.5 Ungdomar med arbetshandikapp
Under 1970-talct har arbetslösheten bland ungdomar ( 16- 24 år) med undantag för vissa år successivt vuxit. I oktober i år var 38 000 ungdomar arbetslösa enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKUJ. Regeringen har
också nyligen vidtagit en rad både kort- och långsiktiga åtgiirdcr för att
motverka ungdomsarbetslösheten.
Den grupp ungdomar som har svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden
är de arbetshandikappade. Deras svårigheter är stora i en normal arbetsmarknadssituation och i en konjunktur med låg efterfrågan pä arbetskraft
totalt blir deras möjligheter till arbete mycket smä. Enligt RFV:s statistik
uppgick det totala antalet personer med fö11idspension eller sjukbidrag i åldersgruppen 16-34 år till ca 25000 i januari 1977. Gruppen utgjorde därmed
knappt 10 1;.i> av samtliga förtidspensionerade. Andelen i befolkningen med
hel fö11idspension eller helt sjukhidrag utgjorde vad gäller denna åldersgrupp knappt I '.}. Yngre personer beviljas inte pension på grund av ar-
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bctsmarknausskiil. utan av anura orsaker. Förtidspensioneringen bland
unga har inte ökat under senare är. snarare har en viss neugång skett.
I en särskild rapport till sysselsättningsutreuningen (SOL; 1977:881 Fiirtiuspensioniirernas situation redovisas vissa uppgifter om ue yngn: förtiuspensioneraue. BI.a. framhälls alt diagnoserna i samband meu pensionering
i de yngre åldersgrupperna skiljer sig avseviirt frfrn uiagnoserna i sambanu
meu iildrc pensionsfall. I de iildre grupperna dominerar de fysiska sjukdomarna. i de yngre de psykiska. En särskild studie utförs f.n. av ue yngre
förtiuspensionärernas situation.
RFV:s statistik rörande pensionsbeslutens f"öruelning på diagnoser för
nybeviljade pensioner år 1976 för äluersgruppen 16-34 år visar att nästan
68 r:'r av männen pensionerades på grund av mentala sjukdomar. varav ca
23 procentenheter avsäg psykisk utveeklingsstörning och övriga psykoser
och neuroser. För kvinnornas del var andelen pensionsbeslut föranledda
av mentala sjukdomar ca 53 rL varav 17 procentenheter avsåg psykisk utvecklingsstörning. För båua könen svarade diagnosgruppen psykoser.
neuroser m.m. för tillsammans ca 40 q. psykisk utvecklingsstörning för ca
200{ och rörelsehinder och olycksfallsskador m.m. för ca 18 '/L
Sysselsiittningsutreuningen har också sett på arbetslörmedlingens unga
sökande meu arbetshandikapp och funnit att omkring en (iärdeucl har rörelsehinder. ca 18' ;. _psykiska arbctshanuikapp och 27 r:.i socialmedicinska
arbetshanuikapp. Oe utvecklingsstörua utgjorde ca 6 r;. (. Dessa siffror avser sökande i åluern 16-34 år som var anmälda vid arbetsförmedlingen i
oktober 1977. Om man ser till hela gruppen unga förtidspensioneraue tnrde
alla dessa inte efterfräga arbete. Delvis kan detta sammanhiinga med att
man bedömer möjligheterna att fä anpassad sysselsiittning som små. Sannolikt skulle en del av uem trots allt kunna fft ett arbete om tillrUckliga anpassnings- och rehabiliteringsatglirder kunde siittas in. Utredningen har
här anvisat ni'tgra viigar.
Utredningen föreslår att de förtidspensionlirer som får ett förvlirvsarbete. oavsett älder skall ha ditt till vilande förtiuspension unuer en viss tid.
Detta skulle inneblira att de som inte kan fortsätta att arbeta tlterfär sin förtidspension genom ett förenklat prövningsförfarande. Förslaget tillstyrks
av flertalet remissinstanser diiribland bl.a. postverket. statens handikappråd. Vattenfall. luftfartsverket. DHR. glcsbygdsdclegationen. Folkpai1iets
K vinnoförbund. Cenkrpartiets K vinnoförbund och Arbetsvtirdschefcrnas
Förening. LO anser att nuvarande regler om pension bör vara utgångspunkt för nytt förtidspensinnssystem. Även TCO anför liknande synpunkter. RFV framhåller att det redan rör nlirvarande finns regler som ger möjlighet till vilande fö11iuspension liven för yngre förtidspensionftrer. Verket
har dock ingen erinran mot utredningens förslag om en ut vidgad tillämpning av dessa regler.
Enligt min mening skulle vidgade möjligheter till vilande pension lä stor
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betydelse siirskilt för unga förtidspensionerade. De som tar ell arbete bör
m:ksä ha möjlighet att utan k<implicerad prövning äterfft sin förtidspension. Det uppföljningsarbde av förtidspensionerade som de s.k. rehabgruppcrna skall svara för bör vara av siirskild betydelse för för1idspensioneradc ungdomar. I detta sammanhang finns det ockstt anledning att betona att gruppernas arbete mi\ste ske frän skilda infallsvinklar. Arbetsmarknaden och den enskildes förutsättningar måste givetvis primärt bli föremål
för en ingående prövning. Man tar dock inte härvid underskatta de psykologiska spärrar som kan finnas, hih.le hos den enskilde och i dennes närmaste omgivning, bl.a. hos föräldrar. Detta medför ocksr1 behov av en metodik fi.ir den yrkesinriktade rehabiliteringen som syfiar till att skapa motivation. sjiilvförtroende och ansvar för den egna situationen hos dem, som i
unga i\r ställts utanför arbetslivet.
Utredningen pekar också pä att det i vissa fäll kari intriiffa att en person
snm har god pension d11 han pftbörjar en yrkesinriktad rehabilitering. efter
denna kan fä ett arbete med sämre lön än pensionen. De förtidspensionerade som rehabiliterats och fär arbete hör enligt utredningen inte förlora ekonomiskt pä detta. Dlirför föreslas att RFV får i uppgift att konstruera ett
system som dels kompenserar förlusten i de fall lön av arbete understiger
tidigare pensionshelopp, dels innebiir en påtaglig stimulans att arbeta. I .ön
och stimulans bör tillsammans utgöra en summa som motsvarar pensionsbcloppet plus ytterligare ett visst belopp.
Frtigorna kring ett eventuell! system för att kompensera förlusten i del
fall lön av arbete kommer all understiga tidigare pensionsbelopp, är dock
bctydligt mer komplicerade än vad giilkr vilande förtidspension. Problemen giiller inte enbart förti<lspensinner. De finns även inom andra delar av
socialförsäkringssystemet.
Syssclsiittningsutredningen har dock inte utvecklat de nyss niimnda förslagen niirmarc. Dessa fr{tgor kriivcr därför ytterligare utredning. Jag avser
att efter samrt1d med chefen för social<lepartcmentct i annat sammanhang
återkomma till frågan nm vidare utveckling i dessa hiinseendcn.
Inom gruppen arbetshandikappade ungdomar skiljer sig utbildningsnivåerna markant. Bland de fysiskt arbetshandikappade finns en stor grupp relativt v1ilutbildade, medan det för de socialmedicinskt arhctshandikappadc
oftast gäller att utbildningsnivån är låg. För ungdomar med fysiska handikapp gäller i stor utsträckning att <leras möjligheter är begr1insade att delta
i de arhetslivskontakter som drivs inom skolans ram. Detta är otillfredssWllande inte minst mot bakgrund av att just dcssa ungdomar har särskilt
stort behov av utveckladc arhetslivskontakter som erbjuds inom skolan.
Från och med <len I juli 1978 gäller <lock att bidrag till arbetshjälpmedel
kan utgå även vid korta anstiillningar och vid praktisk yrkesoricntering. De
förbättringar jag har föreslagit i fråga om arhetshjälpmcdlen - arbetstekniska hjälpmcdel. anordningar på arbetsplatscn och bidrag till arbetsbiträde ·- bör ytterligarc stärka möjligheterna för ungdomar med fysiska handikapp att fä arbetslivskontakter.
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Handikarporganisationerna har i sina yttranden framfört krav rå åtglirder för att garantera de arbetshandikappade arbetslivserfarenhet. 1 synnerhet har man framhl'tllit ungdomarnas behov. Från flera remissinstanser har
man också rekat rå de stora svårigheter som föreligger för svårt arbetshandikarraue. bl.a. utvecklingsstörda. att över huvudtaget fä en möjlighet
att komma in på en arbetsplats. Jag vill i detta sammanhang peka på de
m~jligheter som finns att genom beredskapsarbete ge arbetslivserfarenhet
t•ch därvid rraktiskt pröva olika yrken. Under de senaste åren har beredskapsarbeten för ungdomar haft stor omfattning. De har också visat sig vara värdefulla i övergången mellan skola och arbete. Upp till mellan
65-80<;'0 av de ungdomar som haft enskilda beredskapsarbeten har genom
dessa fått fast arbete.
Möjligheterna för arbetshandikappade ungdomar att genom beredskapsarbete fi't arbetslivserfarenhet måste enligt min mening utnyttjas i högre
grad iin hittills. Beredskapsarbete skall givetvis inte vara den naturliga inkörsporten till arbetsmarknaden. men för många arbetshandikappade kan
det vara en av vägarna. Genom det nya statsbidragssystemet för beredskarsarbcte har möjlighet öppnats att för bl.a. arbetshandikappade justera
bidraget upp till 90 % av lönekostnaderna inkl. sociala kostnader. Det förhöjda bidraget bör väsentligt stärka de arbetshandikappade ungdomarnas
möjligheter att få erfarenhet från arbetslivet. vilket bör underlätta deras
möjligheter till arbetsplacering. I de fall en arbetsplacering inte kan erbjudas bör arbetsförmedlingen efter prövning i varje enskilt fall kunna förlänga beredskapsarbetet utöver de sex månader som normalt gäller. I
dessa fall bör strävan vara att den enskilde får byta arbetsplats eller uppgifter i syfte att bredda arbetslivserfarenheten. 1 detta sammanhang vill jag
särskilt framhålla de förtidspensionerade ungdomarna. Jag kommer längre
fram att föreslå en samordnad organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen. En angeliigcn uppgift bl.a. för den föreslagna rehabiliteringsverksamheten bör vara att stimulera och aktivera handikappade ungdomar till
arbck i de fall Je står utanför arbetslivet. och t.ex. uppbär förtidspension.
1 proposition 1977/78:30 har min företriidare betonat att rehabiliteringsinsatserna i högn: grad än för niirvarande måste förläggas till arbetsplatser på
den reguljiira arbetsmarknaden. Som ett komplement till de möjligheter
som kommer att ges inom ramen for den yrkesinriktade rehabiliteringen
bör också beredskapsarbeten kunna användas för att ge dessa ungdomar
arbetslivse1farenhet och underlag för val av arbete och yrke. Jag vill erinra
om de möjligheter som finns att i den centrala och de regionala arbetsvårdsdelegationcrna inhämta handikappmganisationemas synpunkter beträffande målgrupper och utformning av verksamheten.
För halvskyddad sysselsättning gäller i dag att förhöjt bidrag försöksvis
kan utgå för ungdomar under 25 år med grava fysiska handikapp eller psykisk utvecklingsstörning. Bidrag utgår då med 90 ':·~ av de totala lönekostnaderna under det första året och med 50 <;·;, de tre därpå följande liren.
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Syssclsättningsutredningcn har föreslagit att den möjligheten skall gkilla
också ungdomar (under 25 är) med grava socialmedicinska och psykiska
arbetshandikapp samt förtidspensionerade i åldrarna 26- 35 år.
Förslaget har tillstyrkts av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan,
bl.a. kriminalvårdsstyrclsen, LO. SACO/SR. AMS. Landstingsförbundet
och Uriga Synskadade. Flera av dem - AMS. SACO/SR. Landstingsförbundet och Unga Synskadade - menar att ingen övre åldersgräns bör gälla
eftersom problemen att fä arbete snarare torde tillta med åldern. Omsorgskommitten är tveksam till om en i'ltgärd av detta slag är tillräcklig för att ge
de utvecklingsstörda arbete.
Jag kommer i det följande att förorda att halvskyddad sysselsättning ersätts av anställning med lönebidrag. men vill redan nu ta upp denna för de
arbetshandikappade ungdomarna viktiga fråga.
För egen del vill jag inte bestrida riktigheten i att svårigheterna för arbetshandikappade att fä ett arbete torde öka med stigande ålder. Att inte
sätta en åldersgriins vore mot denna bakgrund helt i sin ordning. Å andra
sidan finner jag det angeläget att i ett liige med begränsade reformresurser
särskilt stödja dem som för första gången söker sig ut på arbetsmarknaden.
Mot denna bakgnmd vill jag därför förorda att den av utredningen föreslagna möjligheten till förhöjt bidrag tills vidare förbehålls de unga arbetshandikappade under 25 år med grava fysiska, psykiska eller socialmedicinska
arbetshandikapp samt för psykiskt utvecklingsstörda. i de fall åtgärden utgör ett alternativ till en förtidspensionering. Möjligheten att fä till stånd en
arbetsplacering utan särskilt stöd eller med reguljärt bidrag till halvskyddad sysselsiittning bör alltid i första hand undersökas. Jag förutsätter att
försöksverksamheten m:kså fortsättningsvis begränsas till ungdomar under 25 år med svåra handikapp. Detta bör vad gäller socialmedicinskt handikappade avse grupper med svårare missbruksproblem. En förutsättning
för beslut om förhöjt bidrag bör vara att det finns läkarutlåtande som styrker handikappets art.
Syssclsättningsutredningen har i samarbete med Södertälje kommun
med understöd som regeringen har beviljat från allmänna arvsfonden drivit
försök med speciella insatser för ungdomar med sociala arbetshandikapp,
det s.k. Södertäljeförsöket. Ett tjugotal ungdomar har erhållit beredskapsarbeten inom kommunförvaltningen efter egna önskemål. Var och en av
dem har en handledare på arbetsplatsen. Särskild personal har svarat för
insatser under fritid. Därutöver har psykologer. läkare, arbetsförmedlare,
yrkesvägledare m.tl. deltagit i arbetet. Avsikten är att genom samlade insatser stötta upp och triina ungdomarna för ett arbete på öppna marknaden. Försöksvcrksamheten i Södertälje skall pågå även år 1979. Utredningen menar att resultaten från den hittills genomförda verksamheten är
s[) goda att ytterligare försök av detta slag bör inledas. Man föreslår en
vidgning till fem or1cr i storstadsregionerna.
Flertalet remissinstanser är positiva till en vidgad försöksverksamhet.
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Tillslyrker gör bl.a. socialstyrelsen. AMS. Landstingsförbundet. LO.
TCO. Ol-IR och l-ICK. AMS menar dock att försöken inte bör inskränkas
till storstadsregioner. medan l-ICK önskar försök i alla kommuner. Statens
handikappråd förordar att även fysiskt arbetshandikappade skall omfattas
av försöken. För egen del finna jag försök.sverksamhelen intressant och
positiv. Att pä detta sätt stödja ungdomar med omfattande problem är lovviirt. Emellertid finner jag att mycket talar för att man gör en mer ingt1endc
111 värdering innan fortsatta försök startas. Frågan om statens resp. komnwnernas ekonomiska roll i verksamhet av detta slag behöver också belysas.

J.6 Yrkesinriktad rehabilitering
Den yrkesinriktade rehabiliteringen är en del av samhl\llets arbetsmarknadspolitik och ett nödvlindigt instrument för att ordna arbete ål människor med s~irskilda svårigheter på arbetsmarknaden. Olika ätgärder har
byggts ut för att förhindra utslagning och stärka de arbetshandikappades
stlillning pti arbetsmarknaden. Insatserna har. som jag tidigare berört. alltmer förskjutits till att avse atgärder med nära anknytning till arbetsplatser
på den öppna arbetsmarknaden.
Detta giiller såvlil syssels~ittningsskapande åtgärder som den yrkesinriktade rehabiliteringen och övriga arbetsförberedande åtgärder. Ett llertal
rcmissinstanser framhäller också att den yrkesinriktade rehabiliteringen
måste bedrivas nära arbetsmarknaden och samordnas med övriga arbetsmarknadspolitiska åtgiirder. Enligt min mening måste diirför huvudkravet
vara att den yrkesinriktade rehabiliteringen ges en sådan organisation och
inriktning att den pti ett effektivt sätt kan användas såväl i arbetsförmedlingens sedvanliga verksamhet som i dess fältarbete. t.cx. i anpassningsgrupper eller för att tillsammans med andra samhiillsorgan stödja och aktivera människor till arbete.
Åtgiirdsformerna ute i företagen pa den reguljära arbetsmarknaden bör
diirför byggas ut och vidareutvecklas. Detta innebär emellertid inte att behovet av kartHiggande och förberedande verksamheter skulle minska. Den
hiir förordade målsättningen innebär i stället alt dessa verksamheter måste
arbeta i niirmare samverkan med det egentliga förmedlingsarbetet och till
vissa delar förliiggas ute i arbetslivet. För många arbetssökande - inte
minst bland de arbetshandikappade - finns ett starkt behov av att få pröva
och träna sig fram i direkt arbete och att fä sådan arbetslivserfarenhet som
kan leda till en starkare förankring på arbetsmarknaden. Erfarenheterna
visar att ätgärdcr av denna typ många gånger kan leda till en stadigvarande
anstiillning i ordinarie former eller i halvskyddad sysselsättning. Kontakterna kan ocksä leda till att den sökandes behov av en yrkesutbildning eller
av andra arbetsförberedande åtgärder klarläggs. För arbetshandikappade
Sllm är nytillträdande eller som under H'tnga tider varit frånvarande från ar-
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betsmarknaden pä gnmd av sjukskrivning, rehabilitering eller andra orsaker. är behovet särskilt stort att fä pröva sig fram i arbete utanför institutionernas skyddade tillvaro. men ändå i former där kraven på arbetsprestation. arbetstidt:r etc successivt kan anpassas till arbc:tsförmågans utveckling. Genom åtgärder i den reella miljön kan också den yrkesinriktade rehabiliteringen påverka. förändra och anpassa arbetstillfällena till de arbetshandikappades krav och förutsättningar.
All rehabiliteringsverksamhet måste utgå från en helhetssyn på individen. Som jag tidigare framhållit utgör den yrkesinriktade rehabiliteringen
en viktig del av arbetsmarknadspolitikcn. Den yrkesinriktade rehabilitering som direkt syftar till all möjliggöra för handikappade att erhålla och
behålla anställning måste därför bedrivas nära arbetsmarknaden och utgöra en resurs för arbetsmarknadsmyndigheterna. Det ökade behovet av yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder bör enligt min mening inte i första
hand ses som orsakad av brist på resurser inom andra rehabiliteringsområden. utan som ett uttryck för ambitionerna att förverkliga rätten till arbete
även för de grupper som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Föriindringar i arbetslivd måste självfallet också tillmätas en stor betydelse.
Som jag nyss framhållit. måste alla människor som är i behov av att fä sina arbetsförutsättningar kartlagda eller som önskar fä hjälp med att förbereda sig för arbetslivet få den hjälp som behövs. oavsett om de i egentlig
mening kan betraktas som arbetshandikappade eller inte.
Vid arbc:tsförmedlingen bedöms de sökandes behov av yrkesinriktad rehabilitering eller andra arbetsförberedande åtgärder. Inom förmedlingen
finns också bl.a. möjligheter till medicinska och arbetspsykologiska konsultationer.
Arbetsmarknadsverket anlitar sedan länge fristående arbetspsykologiska institut för psykologisk konsultverksamhet i olika former. Denna verksamhet har till syfte alt med hjälp av arbetspsykologiska metoder öka effekten av arbetsmarknads verkets tilgärder för individc:n i olika val- och anpassningssituationer.

För förmedlingen utgör psykologkonsultationen

friimst ett led i utrednings- och vägledningsarbetet och ett stöd i den individut:lla sysselsättningsplaneringen. Den kan tillsammans mc:d övrig information även ge säkrare underlag för beslut om mer djupgående insatser
inom yrkesinriktad rehabilitering. arbetsmarknadsutbildning osv. Denna
resurs står helt till förfogande för arbetsförmedlingens tjänstemän. Av
samtliga sökande som genomgår anlagsundersökningar i någon form är nära hälften arbetshandikappade.
I propositionen ( 1977/78:30) om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m. framhölls också bl.a. att arbetsprövning och arbetsträning
länge: var de enda formc:rna av kartläggande och förberedande åtgärder
som stod till förfogande vid sidan av de resursc:r förmedlingen själv hade.
Dessa ätgiirder växte med början under 1950-talet fram som en del av arbetsvårdsorganisationen som har sina rötter i den kommunala socialvår-
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den och med stark anknytning till sjukvården. Åtg~irderna förbehölls pcrsoner vars svårigheter på arbetsmarknaden antogs bero på arbetshandikapp i medicinsk bemärkelse. Uikarutlätanden anviindes för att fastställa
vilka personer som skulle få del av de särskilda arbetsvårdsåtgärderna.
Vid kommunala eller landstingskommunala arbetsvårdsinstitut kan personer fä genomgå arbetsprövning och arbetsträning om de på grund av fysiskt. psykiskt. intellektuellt eller socialt handikapp är i behov av att fä sin
arbetsförmåga kartlagd och/eller om de behöver förbereda sig inför ell arbete. F.n. finns 32 arbetsvårdsinstitut med sammanlagt ca 2 700 platser för
arbetsträning och arbetsprövning. Arbetsvårdsinstitut finns i varje län utom Kalmar liin. I några län finns flera institut. Arbetsprövning sker ocksä
vid statens arbetsklinik. Vid arbetsvärdsinstituten tjänstgör föreståndare.
läkare. sjuksköterskor. sjukgymnaster. kuratorer. psykologer. administrativ personal. instruktörer. arbetsledare m.11. Vid instituten är också arbetsvårdare frän arbetsförmedlingen placerade. Till landstingskommun och
kommun. som anordnar arbetsprövning och arbetsträning utgär idag statsbidrag i form av anordnings- och driftbidrag. Liksom vid verkstäder för
skyddat arbete står platserna vid instituten till arbetsförmedlingens förfogande.
Arbctsmarknadspolitikens resurser byggdes ut kraftigt under 1960-talet.
Det gällde inte minst arbetsmarknadsutbildningen. Denna verksamhet
kom att omfatta ett stort antal människor med mycket skiftande bakgrund.
Erfarenhetcma visar att t.ex. människor som inte är handikappade i strikt
medicinsk bemärkelse. i en omställningssituation eller inför inträde på arbetsmarknaden behöver stöd i form av kartliiggande eller förberedande åtgärder. Lång bortovaro frän arbetsmarknaden. bristfällig teoretisk utbildning. bristande självtillit etc. kunde vara reella arbetshinder som behövde
kompenseras med särskilda insatser. Arbetsmarknadsutbildningen expanderade därför kraftigt under 1960- och 1970-talen. Årligen päbö1:jar ca
100000 personer arbetsmarknadsutbildning varav ca hälften vid AMUccnter. Också för de arbetshandikappade har arbetsmarknadsutbildningen
fatt allt större betydelse:. Ungefär en fjärdedel av kursdeltagarna utgörs av
sökande som registrerats som arbetshandikappade. Vid sidan av arbetsvi'lrdsinstituten har arbetsmarknadsutbildningen därför kommit att bli en
tämligen dominerande rehabiliteringsform för de arbetshandikappade.
Skolöverstyrelsen är huvudman för verksamheten vid AMU-centra och
svarar för kursernas pedagogiska innehäll samt för planering och drift av
verksamheten. Arbetsmarknadsvcrket bedömer behovet av kurser. deras
yrkesinriktning. omfattning. lokalisering samt vilka arbetssökande som är
berättigade till arbetsmarknadsutbildning.
För vissa handikappgrupper - synskadade. döva. hörselskadade. rörelsehindrade. intellektuellt arbetshindrade samt psykiskt handikappade ordnas inom arbetsmarknadsutbildningen särskilda anpassningskurser
benämnda Omställning och träning (OT-kurser). Kurserna syftar till att ge-
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nom klarläggande av anlag och intressen. social träning samt studie- och
yrkcsorientering m.m. underlätta för kursdeltagarna att tillvarata sina utvecklingsmöjligheter och därigenom kompensera sitt handikapp. Kurserna
skall bl.a. förbereda för vidare yrkesutbildning. Vid kurserna arbetar personalen i lag besti'lende av utbildningsman. lärare. psykolog, kurator. sjukgymnast. arbetsterapeut, fritidsledare. sjuksköterska. läkare. boendepersonal samt kontaktman från arbetsförmedlingen. Metodiken i kursernas
praktiska yrkesorientcring påminner mycket om den prövningsverksamhet
som finns vid arbetsvårdsinstituten. F.n. finns 23 OT-kursi:r vid 19 kursorter i landet. Platsantalet per kurs är vanligtvis 30. Under budgetåret
1977/78 har ca 950 personer påbör:iat OT-kurs. Många arbetshandikappade
deltar också i kurserna Arbi:tsliv och utbildning (ALU-kursi:r). som är en
form av yrkesorientering och en fördjupning av arbetsförmedlingens insatser som förberi:dclse för arbete eller utbildning. Dessa kurser står alltså
öppna för arbetssökande som av olika anledningar känner sig osäkra i yrkesvalet. Kurserna omfattar i princip fyra veckor. varav tre veckor utgörs
av praktik, Dessa kurser kan förliingas med två veckor ctier imlividuclla
behov. Fyrnveckorskurser får undantagsvis förliingas till högst tio veckor.
Särskilda kurser omfattande 20 veckor anordnas för socialt arbetshandikappade och för invandrare omfattande 10 veckor. Under budgetåret
1977/78 har ca 11 000 personer genomgått ALU-kurser.
3.6. I lnriittande

ll\'

arhet.rnwrknadsinstitut

Den yrkesinriktade rehabiliteringens framtida utformning har varit föremål för utredning i flera omgångar. I juli 1976 lämnade utredningen rörande
viss yrkesinriktad rchabiliteringsverksamhet m.m. (YR-utredningen) sitt
betänkande (SOU 1976:38) Yrkesinriktad rehabilitering. Remissbehandlingcn av detta betänkande visade en bred anslutning till utredningens diskussioner om behovet av en samordnad organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen under ett statligt huvudmannaskap. Remissinstanscrna
var dock inte eniga när det gällde utredningens förslag att föra samman delar av de resurser jag nyss har redogjort för till särskilda enheter för yrkesprövning inom arbetsmarknadsutbildningen. I propositionen ( 1977/78:30)
om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m. m. konstaterade
föredraganden att arbetsmarknadspolitikens framtida inriktning med hänsyn till de arbetshandikappades behov, liksom formerna för arbetsförmedlingens service i dessa avseenden. dä prövades inom ramen för sysselsättningsutredningens arbete. Föredraganden fann det därför naturligt att frågan om den yrkesinriktade rehabiliteringens principiella utformning och innehåll inom ramen för statligt huvudmannaskap prövades sedan sysselsättningsutredningens delbetänkande avlämnats.
f-öredraganden framhöll vidare att en samordnad organisation borde
kunna ge ökade möjligheter att snabbt och effektivt anpassa insatserna efter den enskildes behov och förntsättningar och även att fortlöpande kunna anpassa verksamheten till utvecklingen pä arbetsmarknaden.
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Föredraganden instämde i YR-utredningens uttalanden att alla människor som lir i behov av all fä sina arbetsförutsättningar kartlagda eller som
önskar ffi hjälp med att förbereda sig för arbetslivet skall ffi den hjälp som
behövs oavsett om de i formell mening kan betraktas som arbetshandikappade eller inte, samt vikten av att man inom ramen för verksamheten aktivt försöker motivera människor för arbete. YR-utredningen framhöll att
det ur samhällsekonomisk synvinkel inte är rationellt att de dyrbaraste och
mest kvalificerade utredningsresurserna tas i anspråk i de fall då det är uppenbart orealistiskt att tänka sig att den sökande skall kunna gå tillbaka till
arbetet. Några remissinstanser var kritiska till YR-utredningens uttalande
att yrkesinriktad rehabilitering i första hand skall erbjudas människor som
själva önskar komma ut på arbetsmarknaden.
Föredraganden delade utredningens uppfattning i den meningen att de
mest kvalificerade och kostsamma resurserna i första hand måste användas som ett instrument för arbetsmarknadsverkets ansträngningar att
hjiilpa människor till arbete. Detta fick emellertid inte utesluta att det i
komplicerade ärenden kan vara nödvändigt och riktigt med en tids arhctsmarknadsinriktad prövning och träning för att klargöra den arbetssökandes möjligheter på arbetsmarknaden. Nya utredningen för yrkesinriktad
rehabilitering m.m. (NYR) har. som jag i det följande kommer att redogöra
för, i sin rapport <DsA 1978:3) anfört liknande synpunkter. Jag gör samma
bedömning.
Sysselsiittningsutredningen har i delbetänkandet <SOU 1978: 14) Arbete
åt handikappade föreslagit att OT- och ALU-kurserna förs samman med
;trbetsvånlsinstitutens resurser i nya enheter, kallade arbctsmarknadsinstitut. Utredningen föreslår vidare att psykologresurser knyts till de nya arbetsmarknadsinstitulcn. Instituten bör knytas till länsarbetsnämnderna
men ha särskilda styrelser i vilka ingår företrädare för olika intressen. Därmed anser utredningen att ett sammanhållet ansvar uppnås för de arbetssö1'.ande med anknytning till förmedlingsverksamheten och arbetsmarknaden. Möjligheten att avväga de ~1lika resursinsatserna anses också underlättas genom den nya organisationen. I varje län skall under länsarbetsnämnden finnas ett eller flera arbctsmarknadsinstitut som har ansvar för
ALU-kurser, anlagsundersökningar och prövnings/träningsverksamhet,
dels i institutionell miljö men framför allt på träningsplatser på den reguljära arbetsmarknaden. Utredningen föreslår vidare att det forsknings- och
metod ut vecklingsarbcte som nu bedrivs vid statens arbetsklinik och Psy1'.otekniska institutet samordnas i ett metodutvccklingsinstitut som knyts
till AMS men har en självständig ställning. Institutet föreslås fä en särskild
styrelse som svarar för den löpande verksamheten. Utvecklingsarbetet
föreslås ha en bred inriktning. främst på frågor om anpassningsproblem på
arbetsmarknaden. anpassningsgruppernas arhcte. utveckling av hjälpmedel etc. men dess huvudsakliga inriktning skall vara att vidareutveckla arbetsmarknadsinstitutens metoder för individinriktad service.
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Sedan syssclsättningsutrcdningens delbetänkande avliimnats har regeringen i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen
1977/78:30 tillsatt en särskild organisationskommitte som antagit namnet
nya utredningen för yrkesinriktad rehabilitering m.m. (NYRJ. För all den
.tidsmässiga samordningen med det förändrade huvudmannaskapet för
skyddat arbete skall bli möjlig. har organisationskommitten. pti sätt som
anmäldes i propositionen fått ptibör:ia sitt arbete utan att behöva avvakta
riksdagens ställningstagande till förslagen i anledning av syssclsättningsutredningens delbetänkande rörande de arbetshandikappade. NYR har påbörjat sitt arbete genom att närmare studera de tre olika organisalionsalternativ som utredningen diskuterade. l likhet med flertalet remissinstanser
som yttrat sig över sysselsättningsutredningens delbetänkande biträder
NY R sysselsättningsutredningens huvudalternativ att särskilda arbctsmarknadsinstitut skall inrällas in_om arbetsmarknadsverkel. De övriga altermttiv som sysselsätlningsutredningen övervägt var dels en anknytning
till AMU-centra, dels en anknytning till de regionala stiftelserna för skyddat arbete som planeras om möjligt inrättas fr.o.m. år 1980. NYR har vidareutvecklat sysselsättningsutredningens tankegängar och i rapporten OsA
1978:3 lagt fram förslag beträffande organisation och huvudmannaskap för
arbetsmarknadsinstituten. Till instituten föresltis således föras dels den arbetsprövnings- och arbetslräningsverksamhet som nu bedrivs vid landstings- och primärkommunala arbctsvårdsinstitul, dels de OT- och ALUkurser som bedrivs vid AMU-centra. Vidare föreslås på samma grunder
som framhölls i proposition 1977/78:30 att de arbetspsykologiska konsultinsatserna skall inordnas i de nya instituten.
Som jag nyss nämnt. har förslaget om inrättande av arbetsmarknadsinstitut inom arbelsmarknadsverket fält ett starkt gensvar från remissinstanserna, diiribland socialstyrelsen. kriminalvärdsstyrelsen. AMS. Sl'N. domänverket. Landstingsförbundet, KF. LO. TCO. SACO/SR.
NYR framhåller att en samordning av väglednings- och rehabiliteringsresurserna bör skapa förutsättningar för en fortsatt, mer samlad och intensiv utveckling och en bättre anpassning till arbetsförmedlingens och de arbetssökandes behov. För de sökande kan instituten hli en lättare tillgiinglig
resurs inom arbetsförmedlingen och erQjuda en sammanhållen men samtidigt rikt differentierad service. Segregering av utsatta grupper undviks och
möjligheterna till mera individuell handledning och behandling ökas. Man
för ett sammanhallct ansvar för sökanden under hela processen fram till arbetsplaceringen. Samordningen hör främja en hättre resursavvägning, som
leder till riitt insats på rätt nivå. Fler sökande kan också få tillgång till specialistresurser. Personalen kan arbeta med gemensam grundsyn och med
sti.id av enhetlig ledning. Huvudskiilet till ett inordnande i arbetsmarknadsverkets organisation är att det ger en nära anknytning till arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden och markerar verksamhetens arbetsförberedande
funktion.
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NYR föreslår att organisationen ska omfatta ett eller flera institut i var:ie
län. I fråga om kursen Omställning och triining, som har specifika målgrupper och !lera län som upptagningsområde, bör integration i arbetsmarknadsinstitut ske. men särskilda hänsyn bör tas i det fortsatta organisationsarbetct till de förutsättningar som gäller för kurserna och målgruppcrna.
En väsentlig utgångspunkt ärt.ex. att dövblinda och döva och andra grupper som kriivcr samhörighet inte splittras, en annan att alltför stora institutioner för vissa grupper kan ha en ogynnsam inverkan.
N YR föreslår vidare att det inom varje län skall finnas en styrelse under
länsarbetsnämnden. med en bred representation för alt främja verksamheten 01:h tillgodose olika intressen. En länsansvarig chef skall finnas för arbctsmarknadsinstituten vilken skall svara för planerings- och samordningsuppgifter och vara ansvarig för personalutbildning och metodutveckling. Chefen är föredragande i styrelsen i frågor som rör verksamheten och
sammanställer bl.a. underlag för anslagsframställning. Institutets löpande
personal- och ekonomiadministration skall anknytas till liinsarbetsnämndens administrativa enhet. Till dcn länsansvariga chefen skall knytas en
särskild tjänst för utbildnings- och utvecklingsfrågor samt två bcrcdningsgrupper. en för personalutbildning och en för metodutveckling. Vid vaije
institut skall finnas en planeringsgrupp med företrädare för institutet och
arbetsförmedlingen. för varjc institut utses en föreståndare som har eget
budgetansvar och ansvar för institutets verksamheter.
Verksamheten skall enligt NYR:s förslag ha en bred inriktning mot såväl
yrkesobesHimda som arbetshandikappade arbetssökande. Samordningen
av nuvarande resurser för viigledning och rehabilitering bör syfta till en integrering så att förutsättningar skapas för utveckling av nya arbetsformer
m:h ny metodik. En basorganisation av små arbetslag 12-4 personer\ bör
förutom att svara för direkta vägledningsinsatser ha ett sammanhållet ansvar för genomförande och uppföljning av den individuella planen. Nuvarande prövnings- och träningsavdelningar sammanförs till ett flexibelt stationssystem för teoretiska och praktiska övningsuppgifter och andra aktiviteter. Väsentligt utrymme ges för gruppverksamhet. NYR förordar vidare en kraftig ökning av utåtriktad verksamhet i form av praktik och s.k.
prövning/träning i red I miljö. Frågan om ekonomisk ersättning eller annan
kompensation till arbetsgivare skall i detta sammanhang övervägas. Till
den utätriktade verksamheten hör också institutets insatser på arbetsförmedlingen, främst i form av psykologmedverkan och samarbete med övriga samhällsorgan.
All personal. ca 2 000 anställda, inom nuvarande verksamhet bör enligt
NYR:s förslag i princip erbjudas fortsatt anställning i den nya organisationen. Med hänsyn till verksamhetens speciella inriktning och omfattning
föreslår N YR en kraftig satsning pl\ personalutbildningen. särskilt i igängsiittningsskedct. NYR förordar att det av utredningen föreslagna institutet
för metodutveckling och forskning fär ansvar för pcrr.onalutbildningen. Jag
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förutsätter i likhet med NYR att all berörd personal i samband med organisationsförändringen ges erforderlig utbildning och introduktion för sina
nya arbetsuppgifter.
för egen del anser jag att verksamhetens karaktär av kvalificerad arbetsförberedelse för sökande med svårigheter pä arbetsmarknaden måste
vara den grundläggande utgångspunkten vid valet av organisatorisk lösning för verksamheten. Jag ansluter mig därför till NYR:s förslag att arbetsmarknadsverket skall vara huvudman för de nya arbetsmarknadsinstituten. De CH-kurser som f.n. anordnas vid AMU-centra för olika handikappgrupper har betydande inslag av handikappanpassning och social träning. De som undervisar vid kurserna har i många fall unik erfarenhet och
kunskap inom resp. handikappområden. Från bl.a. handikapporganisationernas sida har framfö11s att denna verksamhet också i fortsättningen måste bedrivas i former som är särskilt anpassade till målgruppernas behov.
För egen del anser jag att NYR:s förslag i fråga om OT-vcrksamhetens
framtida organisation och former är så utformat att det bör vara ägnat att
tillgodose dessa krav.
Inom arbetsmarknadsutbildningen anordnas f.n. korta anpassningskurser s.k. kortkurser - för främst äldre synskadade. Dessa kurser har ingen
egentlig arbetsmarknadsanknytning utan syftar främst till alt lära de synskadade att klara sig i hem och samhälle. NYR har i särskild framställning
till arbetsmarknadsdepartementet den 29 september 1978 anhållit att regeringen måtte uppdra åt SÖ och AMS att i samråd med Synskadades Riksförbund. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet planera för
att denna kursverksamhet överförs till folkhögskoleorganisationen i enlighet med förslag frän Synskadades Riksförbund. Efter samråd med chefen
för utbildningsdepartemcntet vill jag förutskicka att jag inom kort avser
föreslä regeringen att lämna ett sådant uppdrag.
Sysselsfötningsutredningens och sedermera NYR:s förslag om arbetsmarknadsinstitut innebär. i enlighet med de grunder som anfördes i prop.
1977/78:30. att också den arbetspsykologiska konsultverksamheten som
nu bedrivs för arbetsmarknads verkets räkning tillförs den nya organisationen. Förslaget har tillstyrkts av flertalet remissinstanser däribland PTI.
LO. TCO och AMS. AMS betonar dock att psykologresurserna vid instituten måste medge fortsatta insatser på förmedlingarna. SACO/SR. som i
Psykologförbundet organiserar berörda arbetspsykologer. framhåller bl.a.
att den arbetspsykologiska verksamheten sedan länge varit ett naturligt led
i arbetsförmedlingens arbete. Det framstår därför som helt konsekvent att
arbetsmarknadsverket ges det fulla ansvaret i framtiden. Förslaget har däremot avstyrkts av ägare till nuvarande institut samt SAF m.fl.
Som jag tidigare redogjort för. innebär tillkomsten av arbetsmarknadsinstituten ett nytt inslag i svensk arbetsmarknadspolitik. Dessa institut
skall arbeta såväl med den sökande som med vederbörandes arbctssitua4 Riksdai,r<'n 1978/79. I sam/. Nr 73
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tion i placeringsskedct. Härigenom vinns. som NY R påpekat. att onödigt
remissfö1farandc mellan olika samhällsorgan kan undvikas och att åtgärderna kan s1ittas in på ett tidigt stadium. Arbetsmarknadsinstitutens personal. bl.a. psykologer. skall sftlcdes tjänstgöra i jourverksamhet direkt på
förmedlingarna och kunna hjälpa de sökande. På motsvarande sätt skall
t.ex arbetsförmedlare. instruktörer eller psykologer från arbetsmarknadsinstituten kunna följa med den sökande ut på den nya arbetsplatsen och
cHir på ett mer ingående sätt hjkilpa till med den sökandes inpassning i verksamheten. Ett bibehållande av de nuvarande arbetspsykologiska instituten
skulle inte bara innebära en splittring av nuvarande resurser utan också
försvåra ett effektivt utnyttjande av dem. Bl.a. vill jag som PTI anfö11 peka
på de arbetsrättsliga svårigheter som kan uppstå om psykologer anställda
vid privatägda institut kontinuerligt skall arbeta på arbetsförmedlingar och
arbetsmarknadsinstitut. Härtill kommer att vid de nuvarande arbetsvårdsinstituten och OT-kurserna redan finns psykologer som kommer att ingå i
den nya organisationen.
En uppbyggnad av arbetsmarknadsinstituten i enlighet med sysselsiittningsutredningens förslag som innebär att vägledningsinsatser för de arbetssökande på ett flexibelt sätt skall kunna avvägas efter den sökandes
behov förutslitter att också psykologresurserna samordnas i enlighet med
utredningsförslaget. Ett bibehållande av nuvarande organisationsformer
skulle enligt min mening inte bara väsentligt försvåra arbetsmarknadsinstitutens möjligheter till individuell vägledning ute i arbetslivet utan också innebära direkta nackdelar för den berörda personalen vid nuvarande arbetspsykologiska institut. Sk1ilet h1irtill är bl.a. att i det tillstånd av resursknapphet i samhällsekonomin. som vårt land torde få vidkännas under ytterligare några år, kommer det att bli helt nödvändigt att också inom arbetsmarknadspolitiken göra hårda prioriteringar mellan behoven. I ett läge
då arbetsmarknadsinstituten är under uppbyggnad synes det nödvändigt
att styra mesta möjliga tillgängliga resurser till arbctsmarknadsinstitutcn
för att dessa så snabbt som möjligt skall få de förväntade förutsättningarna
att hjälpa arbetssökande inför och i samband med utträdet på arbetsmarknaden.
Detta måste. tillsammans med det faktum att det under alla förhållanden
kommer att finnas psykologresurser vid arhetsmarknadsinstituten, leda till
att underlaget för de nuvarande arbetspsykologiska instituten på sikt väsentligt försvagas och därigenom också situationen för de anställda där.
Enligt min mening är det viktigt all på sätt som anfördes i prop. 1977/78:30
finna sådana övergångslösningar att den arbetspsykologiska verksamheten
på ett smidigt sätt kan övergå tilden nya organisationen och att man därvid
särskilt beaktar situationen för de anställda. Jag förordar därfor att den arbetspsykologiska verksamheten redan från början inordnas i den nya organisationen med arbetsmarknadsinstitut.
Ett statligt övertagande av kostnadsansvaret för den arbetsprövnings-
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och arbctsträningsverksamhet som nu bedrivs av landstingskommuner och
kommuner kan enligt riksdagens bc::slut accepteras endast om dc::t i sin helhet motsvaras av minskade statliga åtagandc::n inom andra kommunala
verksamhetsomräden samt att ekonomiska uppgörelser kan träffas om
övertagandc:: av de nuvarande huvudmännc::ns lös;t och fasta egendom.
Regeringen har genom heslut den 23 februari 1978 uppdragit åt statens
förhandlingsnämnd att uppta förhandlingar i dessa frågor med Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundc::t. Förhandlingarna har också
avsett verkstäderna för skyddat arbete. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att uppdra ftt statens förhandlingsnämnd att även uppta förhandlingar med nuvarande ägare till de arbetspsykologiska instituten om övertagande av lokaler och andra tillgångar.
NYR har förordat att i princip all personal inom hittillsvarande verksamheter skall cr~judas förtsatt anställning i den nya statliga organisationen.
För anställda inom AVI med rent produktionsinriktade arbetsuppgifter
föreslås dock erbjudandet gälla anställning vid arbetsmarknadsinstitut eller inom de regionala ~tiftelserna för skyddat arbete. För egen del anser jag
att frt1gan om övertagande av befintlig personal i den nya organisationen
dels får diskuteras mellan nuvarande huvudmän och statens förhandlingsniimnd vid centrala och lokala förhandlingar i samband med övertagandet
av tillgtrngarna, dels i M BL-förhandlingar med berörda personalorganisationer. Jag utgår från att den personal som nu sysselsätts inom dessa verksamheter i princip skall erbjudas fortsatt anställning hos den nya huvudmannen. Statens avtalsverk bör fä i uppdrag att i den utsträckning som behövs förhandla med personalorganisationerna om anställnings- och arbetsvillkor för berörd personal. Tilläggas kan att personalens tjänstgöringsförhällanden hos nuvarande huvudmän till vissa delar är oklara. Det finns således vissa kategorier som tjänstgör endast några fä timmar per vecka och
har denna tjänstgöring förenad med anställning hos annan arbetsgivare.
Gränserna för de nuvarande huvudmännens administration av t.ex. arbetsvårdsinstitut å ena sidan och skyddade verkstäder å den andra är också
oklar. Det synes däfi'ör liimpligast att man pä den regionala nivån söker
träffa överenskommelser i här berörda frågor. I enlighet med sina direktiv
ankommer det på NYR att biträda såväl statens förhandlingsnämnd som
avtalsverket vid dessa förhandlingar.
SÖ har i sitt remissyttrande uttalat att man snarast vill få tillstånd en lokalmässig åtskillnad mellan den kursverksamhet som skall övergå till arbetsmarknadsverket och övrig verksamhet vid AMU-centra. Erfarenhetsmässigt vet man att verksamheten vid AMU-centra med hiinsyn till förändringarna på arbetsmarknaden omstruktureras relativt snabbt. I samband
med sadana förändringar bör enligt min mening den lokalmässiga omflyttning som ALU- och OT-kursernas inordnande i AMI innebär kunna genomföras. Under en övergångstid bör emellertid med OT- och ALU-vaksamhet kunna vara lokaliserad till AMU-centra. I dessa fall får överens-
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kommelsc trätfas mellan skolöverstyrelsen och liinsarbetsnämnden om
fördelning av kostnader. övertagande eller uppr1ittande av hyreskontrakt
etc Jag delar dock uppfattningen att ALU- och OT-kurscrna på sikt bör
knytas till ett A Ml.

3.6.2 Arhet.rn11sk.qf.1i1i11g
NYR föresli'lr att de regionala stiftelserna för skyddat arbete skall ansvara för arbetsanskaffning till arbctsmarknadsinstituten. Med hlinsyn till betydelsen av att minska antalet statliga och kommunala huvudmän som
sysslar med arbc:tsanskaffning och försäljning av industriellt tillverkade
produkter har jag ingen erinran mot detta förslag. Det fär ankomma på den
kommande centrala stiftelsen för skyddat arbete och A MS att utforma
principerna för ett samarbete mellan arbetsmarknadsinstituten och den
nya organisationen för skyddat arbete.

3.6.3 Arhetsmark.11adsinstit11te11s ledninR
Enligt sysselsättningsutredningens förslag skall arbetsmarknadsinstituten ha en fristfiende ställning under länsarbetsnämnderna. Vid fänsarbclsnlimnden skall finnas en särskild styrelse för arbetsmarknadsinstitutcn.
diir länsarbetsdirektören. arbetsv:\rdsföredragandcn, parterna ptl arbetsmarknaden. socialvårdens och sjukvårdens huvudmän samt försäkringskassan lir företrädda. Utredningen föreslår att det dessutom skall finnas en
anknytning till arbetsmarknadsutbildningen eller till kursstyrelsen för
AMU i styrelsen.
N YR föreslår att

liins~trbctsdircktören

blir ordförande i styrelsen för ar-

betsmarknadsinstituten. Som ledamöter skall ingå företrädare för arbetsmarknadens parter. handikapporganisationcr. kommunerna - bl.a. i deras
egenskap av huvudmän för socialvård och skolväsende, landstinget i egenskap av huvudman för sjukvård och omsorgsverksamhet, kriminalvö.rden.
försäkringskassan och AM U-ccnter i länet. Arbetsv~mls- och yrkesvägledningsföredragande bör vara adjungerade i styrelsen. Personalen vid arbctsmarknadsinstituten föresltls likaledes bli företrädd.
För egen del ansluter jag mig till NYR:s förslag om sammansättning av
styrelserna för arbctsmarknadsinstituten. Det fär ankomnia på 11insarbetsnämndcrna att efter förslag från resp. organisation och myndighet utse ledamöterna i styrelsen.
företrädare för personalen vid arbetsmarknadsinstituten skall finnas i
styrelsen enligt de bestämmelser som finns om personalföretriidare i statliga styrelser. Förcständare vid arbetsmarknadsinstitut i länet bör ha yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden. Uinsansvarig chef för
arbctsmarknadsinstituten i länet föreslås vara föredragande i styrelsen.
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3.6.4 /11stit11t för met11d11t1·cckli11g och .fi1rsk11i11g
I propositionen 1977/78:30 förordade föredraganden att ett fristående institut för metodutveckling och forskning skulle upprättas. Institutet borde
ha en fast anknytning till den yrkesinriktauc rehabiliteringen på såv1il arbetsförmedlingen som pä arbetsplatsen. Särskilt viktigt var att metmlutvecklingsarbetct direkt kunde ske i anknytning till lien praktiska verksamheten inom organisationen för den yrkesinriktade rehabiliteringen. I likhet
med vad som gäller för statens arbetskliniks verksamhet borde institutet finansieras över statsbudgeten. I uetta sammanhang borde det enligt föredraganden ankomma på sysselsättningsutredningen att pröva bl.a. möjligheten att utveckla och samordna statens arbetskliniks och Psykotekniska
institutets (PTIJ resurser. En vidgning och reformering av dessa institutioners verksamhet under ett gemensamt huvudmannaskap skulle enligt föredraganden kunna utgöra en god grund för metodutvecklingen inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Sysselsättningsutredningen skulle .i detta
sammanhang också beakta det utvccklingsarbete som bedrevs vid övriga
arbetspsykologiska institut.
Enligt syssclsättningsutredningens förslag bör en sammanläggning ske
av de delar av verksamheten vid statens arbetsklinik resp. PTJ som är inriktade på forskning och metodutveckling. Arbetsprövning. anlagsundersökningar och annan klientinriktad verksamhet hos de båda institutionerna
föreslås bli sammanförd till ett lokalt institut i Stockholms län. lokalmiissigt knutet till metodutvecklings- och forskningsinstitutet.
Förslaget har i princip mött positiva reaktioner från remissinstanscrna.
bl.a. från statens arbetsklinik och PTI. Några av remissinstanserna har
dock betonat vikten av att metodutveckling och forskning bedrivs decentraliserat och inte samlas till ett centralt institut i Stockholm.
Sysselsättningsutn:dningens organisationsförslag har vidareutvecklats
av NYR. I organisationsfi.irslaget markeras den decentraliserade metodutvecklingen och forskningen. medan det centrala institutet tilldelas en sammanhållande och samordnande roll. NYR framhåller behovet av en sådan
samlande instans som verkar för en rehabiliteringsforskning utifrfln ett arbctsmarknadsperspektiv. Man pekar ocksfl på behovet av alt bättre följa
upp den praktiska verksamheten. Tidigare har sysselsättningsutredningen
och RR V betonat behovet av ett bättre informationssystem vad gäller resultaten av arbetsvårdens insatser.
För egen del vill jag betona att ökade kunskaper om effekter för individ
och samhiille av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder är vlisentliga för
planeringen av åtgärder rör arbetshandikappade och andra vägledningssökande. Likaså är sådana kunskaper nödvändiga för metod ut vecklingen
inom väglednings- och rehabiliteringsomradena. Hittills har resurserna för
en sådan uppföljning varit otillräckliga. Att följa upp de sökanue och se vilka faktiska effekter insatta åtgiirder haft. att analysera orsakerna till miss-
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lyckanclen och hinder för att den önskade effekten kunnat uppnås bör vara
en viktig uppgift för ett centralt institut med mctodutvecklingsuppgifter.
NYR har också framhållit all verksamhetens inriktning skall ha sin tyngdpunkt i metndutvecklingen. Denna förutsätts i hög grad äga rum i form av
försiiksverksamhet och uppföljningar vid arbetsmarknadsinstituten.
NYR:s förslag om att de olika projekten för metodutveckling och forskning skall bedrivas decentralicerat på arhetsmarknadsinstituten finner jag
ägnat att främja en vitalisering och utveckling av den arhetsmarknadsinriktade rehabiliteringen.
Det förekommer nu att man inom 11iltorganisationen initierar försök med
nya metoder eller särskilda arbetsformer. En brist i det nuvarande systemet är att sädana försök inte alltid kan utvärderas och dokumenteras och
kunskapen om dem spridas till andra som verkar inom omrttdet. rnirför är
det angeläget att ett centralt institut också tar till vara och hjmper till med
att ut veckla och genomföra sädana initiativ inom fält verksamheten och sedan svarar för dokumentation och informationsspridning. Institutet bör
därför vara den instans som har den samlade överblicken över utvecklingen på omrädet.
Enligt NYR:~ förslag skall institutets verksamhetsområde avse problem
för individen i svt!l"a val-. omställnings- och anpassningssituationer på arbetsmarknaden och metoder att lösa sftdana problem. Tillämpningen bör
enligt NYR innefatta arbetsmarknadsvcrkets interna väglednings- och rehabiliteringsinsatser. dess externa samverkansformer i dessa frågor och
förhällanden pä arbetsmarknaden med tydlig relevans för rehabilitcringsoch väglcdningsarbetet.
Som jag redan uttalat bör tyngdpunkten enligt min mening ligga på den
praktiska metodutvecklingen inom arhetsmarknadsverkcts område. Detta
innefattar ocksä samverkan med andra organ som berörs av vligledningsoch rehabiliteringsinsatser för enskilda individer. Institutet bör också arbeta med frf1gor som g~iller individens förhållanden på arbetsplatsen och
ittgärder där för att underllitta för den enskilde sökanden att fä eller behålla
ett arbete. eller förbereda sig inför l!lt utträde på arbetsmarknaden. Anpassningsverksamheten 1ir följaktligen ett omrftde som institutet bör ägna
uppmärksamhet.
Med den inriktning av verksamheten som jag här förordat maste ocksä.
forskningsinsatscrna vara klart inriktade på den praktiska verksamheten
med viigledning och rehabilitering. Det är enligt min mening angeläget att
verksamheten vid institutet avgränsas frän den arhctsmarknadsforskning.
som nu utförs av andra organ. Därför hör. enligt min mening. inriktningen
och oml"itttningen av forskningsverksamheten vid institutet i den mån den
inte avser praktisk metodutveckling studeras närmare och då i relation till
annan flirskning inom arhetsmarknadsomrädet. Jag kommer att beröra
denna fråga i det följande.
Syssclsättningsutn:dningens förslag om ett avskiljande av den individin-
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riktade verksamheten vid arbetskliniken och PTI fär stöd av NYR. Jag vill
därför förorda en organisation som innebär att den praktiskt inriktade
verksamheten hos de båda institutionerna fär uppgä i den regionala organisationen med arbctsmarknadsinstitut i Stockholms län. medan metodutvecklings- och forskningsverksamheten sammanförs till ett institut for metodutveckling och forskning.
En expert i utredningen har i ett särskilt yttrande till NYR förordat ett
bibehällande av praktisk verksamhet i anslutning till det centrala institutet.
Mot bakgrund av vad jag här anfört om behovet av en decentraliserad metod ut veckling och forskning anser jag att institutet bör repliera på den
praktiska verksamheten ute i landet och inte ha egen individinriktad verksamhet.
Enligt sysselsättningsutredningens förslag skall sådan verksamhet som
nu finns vid PTI. men som inte har arbetsmarknadsinriktning överföras till
andra statliga myndigheter och institutioner. Enligt min uppfattning bör
det ankomma pä den nuvarande huvudmannen att ge förslag om hur denna
verksamhet framdeles skall bedrivas.
Vad jag tidigare anfört beträffande pcrsonalfrägornas behandling i samband med inrättande av de regionala arbctsmarknadsinstituten iigcr i huvudsak giltighet även för metodutvecklingsinstitutet. Det bör ankomma pa
NYR att pröva hur nuvarande personalresurser vid PTI och statens arbetsklinik bör fördelas mellan det nya institutet och den regionala organisationen. Det bör också ankomma på NYR att pröva i vad män de metodutvecklings- och uthildningstjänster som finns vid övriga arbetspsykologiska
institut och arbctsvärdsinstitut skall inrymmas i den nya organisationen.
Härefter fär frågan behandlas i MBL-förhandlingar med berörda personalorganisationer.
I NYR:s förslag har det ct:ntrala institutet tilldelats viktiga och omfattande utbildningsuppgitkr genom att dt:t föresläs svara för vidareutbildning
inom området yrkt:sinriktad rt:hahilitering av personal. främst vid arbetsmarknadsinstitutt:n, men äwn för förmedlings personalen. Jag ansluter mig
till förslaget. I dag finns en särskilt utformad fortbildning för resp. personalgrupp som kommer att ingå i vt:rksamhcten vid arbetsmarknadsinstituten. Att det et:ntrala institutet fär ansvaret för att utveckla och driva utbildningen för den personal som gemensamt skall verka inom arhetsmarknadsinstituten måste vara en riktig lösning.
En viktig del i arbetet med att sprida kunskap om och dra nytta av erfarenheterna från metodutveckling och forskning är en väl fungerande informations- och dokumentationsverksamhct. NYR-utrcdningen föreslår att
institutet skall svara för denna. men är ännu inte beredd att gt! förslag till
utformningen av verksamheten. Jag vill här erinra om att n::gaingen nyligen bemyndigat arht:tslivscentrum att överta och vidareutwckla den dokumt:ntationsccntral (PADOCl som tidigart! funnits ptl PA-rådet. Arbetslivscentrum avst:r bl.a. att inrätta t!n funktion mellan dokumcntationsccn-
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tralen och dess nyttjare. Personalen där skall bl.a. hjälpa praktikerna all
dra nytta av förskningen inom området.
Självfallet bör den metodutveckling och forskning som institutet bedriver pfl olika sätt dokumenteras och föras ut i den praktiska verksamheten.
I en verksamhet inriktad på alt stödja och utveckla det praktiska arbetet
måste information och dokumentation vara nödvändiga tillskott till andra
former av erfarenhetsspridning. Enligt min mening talar mycket för alt
knyta det nya institutets dokumentationsverksamhet till arbetslivscentrums dokumentationssystem. Arbetslivsinformation och dokumentation.
!AIDl

3 .6.5 Institutets ledning
Det centrala institutet för metodutveckling och forskning skall enligt
syssels~ittningsutredningens förslag ha en självständig ställning inom arbetsmarknadsverket och ledas av en särskild delegation. I denna delegation skall AMS vara företriidd, liksom parterna på arbetsmarknaden, handikapporganisationerna, karolinska institutet. tekniska högskolan och
kommun- och landstingsförbunden.
Flera av remiss instanserna. bl.a. RRV. arbetarskyddsstyrelsen och SAF
uttalar sig t'ör att institutet ges en fristående och självständig stiillning. Arbetarskyddsstyrelsen förespr:.'lkar alt institutet direkt underställs arbetsmarknadsdepartementet.
NYR har i sina överväganden kommit fram till att institutet skall ingå i
arbetsmarknadsverket. Institutet föreslås ledas av en föreståndare och en
särskild delegationsstyrelse med företriidare för arhetarskyddsstyrclsen.
socialstyrelsen. kriminalvilrdsstyrelsen. skolöverstyrelsen, universitetsoch högskoleämbetet. riksförsäkringsverket. landstings- och kommunförbunden. parterna pi\ arbetsmarknaden och handikapprörelsen. AMS generaldirektör föreslås bli delegationens ordförande.
Delegationsstyrelsen har enligt NYR:s förslag att fatta beslut i alla de
frflgor som rör institutets verksamhet, utom i ärenden som rör viktigare
författningsfrilgor och förslag till anslagsframställning för verksamheten.
Dessa ärenden ankommer på AMS att handlägga. Institutets styrelse skall
kunna delegera beslut till föreståndaren för institutet. Delegationsstyrclsen
föreslås få en viss självständighet gentemot AMS i anslagsfrågor som gäller forsknings- och utvecklingsverksamheten. genom att den fär rätt att besluta om prioriteringar inom ramen för anvisade medel.
Jag kan i huvudsak ansluta mig till NYR:s förslag beträffande institutets
organisatoriska hemvist och ledning. Enligt min mening bör dock även
personalen vid institutet vara företriidd i delegationsstyrelsen.
Genom att institutet ft\r en egen delegationsstyrelse med bred sammansiittning och egna beslutsbefogenheter markeras dess självständighet gentemot AMS. Sammans~illningen av styrelsen bör ge möjligheter till en mer
allsidig belysning av problem och till ett bretl erfarenhetsutbyte mellan oli-
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ka samhällsorgan. Den samlade kunskap som kommer att finnas i dclegatinnsstyrelsen hör m.a.o. vara en viirdefull resurs i metodutvecklingsarbetet.

3.6.6 Instit11tc1.1· organisation
NYR föreslår att institutet skall ledas av en föreståndare och förutom av
ett kansli bestå av två enheter. en för personalutbildning och en för forskning och metodutveckling. Inom den senare enheten föreslås finnas vetenskaplig expertis. bl.a. tre professorer med bakgrund i iimnesområdena psykologi. sociologi och medicin och med anknytning till fakultet liksom expertis med särskild erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete. NYR föreslår en organisation med 41 tjänster. fördelade med nio tjiinster inom institutets kansli. nio inom personalutbildningscnheten och 23 inom forsknings- och metodutvecklingsenheten.
Jag ansluter mig till NYR:s förslag vad gäller de organisatoriska delarna.
Jag förordar att tjänster inriittas vid institutet inom en kostnadsram av
högst 5 milj. kr. för helt budgetår. samt att institutet tilldelas siirskilda
medel för utbildning och metodutveckling. Inriktningen av dem bör vara
sådan att tyngdpunkten läggs på de funktioner som gäller service åt fältorganisationen med utbildning. information och dokumentation samt metodutveckling. Pörcståndarcn för institutet bör tillsättas av regeringen.
Jag iir för närvarande inte beredd att ta stiillning till NYR:s förslag om
inriittande av tre professurer vid institutet. Som jag tidigare betonat bör
verksamheten i huvudsak vara inriktad på praktisk metodutveckling inom
arbetsmarknadsverkets område. Inriktning och omfattning av forskning
inom området hör enligt min mening studeras ytterligare och då relatl!ras
till annan forskningsverksamhet på arbetsmarknadsområdet. Jag avser att
i annat sammanhang återkomma i denna fråga.

3.6.7 Fort.1·a1111trl'llnin,;
Under förutsiittning av riksdagens bifall till propositionen bö1jar en ny
fas i N YR:s arbete. Da skall organisationsplanema konkretiseras och detaljerna i organisationen utformas sil. att den kan träda i kraft den I januari
1980 eller vid det eventuellt senare datum den nya organisationen för skyddat arbete kan träda i kraft. Detta omfattande arhete måste i stor utsträckning bedrivas ute i liinen.
Skulle det fortsatta organisationsarbetet ge vid handen att tidpunkten för
den nya organisationens genomförande måste senareläggas bör riksdagen
föreläggas förslag om förl1ingning av medelstilldelningcn till nuvarande organisation . .lag förutstitter därvid att även de fristående arbetspsykologiska instituten i sådant fall kan bereda de anstiillda förtsatt arbete.
Enligt min mening bör det regionala organisationsarbetet ledas av liinsarhetsnämndcrna i nära samri'td och samarbete med de institutioner som
herörs av förändringen. Som NYR också framhållit. bör självfallet företrä-
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dare för ue personalorganisationer som organiserar uen nuvaranue personalen meuverka i detta arbete. Det ankommer på NYR att i enlighet med
sina uirektiv pa riksplanet svara för organisationsarbetet. Arbetet bör beurivas i nära samrt1u meu AMS.
I uiråtiven betonas att st.väl i det centrala som det regionala organisationsarbetet hör man söka finna st'ldana övergångslösningar att berörd
verksamhet vid statliga och kommunala institutioner på ett smidigt s~itt
kan iivergft till den nya organisationen med staten som huvudman.
Sedan man vid förhandlingarna mellan nuvarande huvudmän och statens förhandlingsnämnd klargjort om staten skall överta arbetsvärdsinstitutcn eller ej bör man i god tid före dcn nya organisationens ikraftträdande
kunna överblicka vilka arbetsvf1rdsinstitut som skall inga i organisationen.
Utredningsarbetet bör både på central och regional niva bedrivas i nära
kontakt meu nya organisationskommittcn för skyddat arbete och med andra berörda organ.
3.6.8 K11st11wlsbcriik11in).{ 11cltJi11a11sieri11g
I propositionen 1977/78:30 konstaterade föredraganden att det da inte
fanns tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till de eventuella kostnadsföriindringar som en samordnad organisation för yrkesinriktad rehabilitering skulle medföra. Föredraganden utgick dock från att eventuella föriinuringar skulle hftlla sig inom den ekonomiska ram som med dåvarande
penningvärde totalt gällde för verksamheten.
Kostnaderna rör den nuvarande organisationen framgår av följande sammanstiillning.
De verksamheter som föresläs ingä i arbetsmarknadsinstituten och i institutet för metodutveckling och förskning bekostas nu under tolfte huvudtiteln enligt följande.
B I Arbetsmarknadsinformation.

psykologiska

konsultinsatser.

anslag

1978/79 26 ../ mi(i. kr.
B 2 Arbetsmarknadsutbildning. kostnader för ALU-kurser. ca 98 milj. kr.
beräknad kostnad 1978/79 samt vissa utredningskostnader (psykologer vid ALU-kurser!. ca 11 milj. kr. Beräknad kostnad sammanlagt
1978/79 /09 mi(i. kr.
C 4 Statens arbetsklinik. anslag budgetåret 1978/79 3 976 000 kr.
C 5 Utbildning av svårplacerade. exkl. företagsutbildning av handikappade
(totalt ca 10 milj. kr f.n.). Anslag för 1978/79 105 milj. kr .. varav 85
milj. faller pf1 SÖ.
C 5 Arbctsprövning/arbetsträning, anslag 1978/79 51,6 111i(i. kr.
C 5 För uelprogrammet gemensamma förvaltningskostnader (totalt 1978/79
4.6 milj. kr. l uppskattningsvis 4 milj. kr.
Därtill kommer de kostnader som kommuner och landsting har för arbetsvårdsinstitut. Dessa utgjorde räkenskapsåret 1977

~8.8

milj. kr. Till
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detta kommer vissa internatkostnader. för vilka statsbidrag ej utgått. ca 5
milj. kr. Med löne- och prisomriikning skulle kostnaderna för närvarande
kunna uppskattas till ca IOU mi(i. kr.
Ävi.:n jag utgår från att den nya organisationen med arbetsmarknadsinstitut och institutet för metodutveckling och forskning vid sin start totalt
sett skall hälla sig inom den sammanlagda kostnad som hitintills g1illt för
verksamheten.
Det fortsalla utredningsarbetct har givit vid handen att en totalfinansiering av metodutvecklingsinstitutet över statsbudgeten på sätt som förordats i prop. 1977/78:30 är mindre lämplig med hänsyn till att metodutvecklings- och utbildningsvcrksamheten skall bedrivas integrerad med de regionala arbetsmarknadsinstitutens verksamhet.
Jag avser därför att i 1979 ars budgetproposition föresli't el! nytt progrnmanslag för arbetsmarknadsinstitutens och metodinstitutets verksamhet. varvid de olika verksamheterna fördelas på två delprogram. De medel
som efter sedvanlig budgetbehandling av behov av tjänster m.m. anvisas
programmet bör tillföras arbetsmarknadsutbildningsfonden för all tillsammans med inflytande arbetsgivaravgifter bekosta den samordnade organisationen för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Jag vill erinra om att riksdagen uttalat sig för en fondfinansiering av den yrkesinriktade rehabiliteringen samt all utbildningsbidrag bör utgå till samtliga elever.

3. 7 Skyddat arbete
Med skyddat arbete mi.:nas st1dant arbete som anordnas för arbetshandikappade eller andra svårplacerade som trots olika stödåtgärder inte kan få
clkr behålla anställning pä den reguljära arbetsmarknaden. Detta är alltså
en ätgiird som aktualiseras först efter det arbetsförmedlingen konstaterat
all det inte genom förmedlingsinsatser. yrkesinriktad rehabilitering, anpassnings:itgärder på arbetsplatsen eller halvskyddad syssclsiittning etc.
gi'tr att få en anställning till stånd. Skyddat arbete skall således friimst ses
som en arbetsmarknadspolitisk atgärd i syfte att värna om de handikappades rätt till avlönat arbete.
Begreppet skyddat arbete skall förstf1s så att de anställda är skyddade
från konkurrens frtm personer utan arbetshinder niir det gäller att erhålla
och behålla ett arbete. Det betyder ocksa att arbetsplatserna i görligaste
man bör vara anpassade till de arbetshandikappades förutsättningar. Det
skyddade arbetet skall betraktas som en tillgång för värt lands samlade näringsliv. I enlighet med vad jag inledningsvis nämnt vill jag framhålla att de
miinniskor som arbetar i verksamheten producerar angelägna varor och
tjänster m:h därigenom bidrar till utvecklingen av värt samlade välstånd.
Flera former av skyddat arbete linns idag. som jag i det följande närmare
redovisar. Det kan ordnas i form av verkstäder för skyddat arbete eller
hemarbete som drivs av landsting och primärkommuner samt i vissa fall
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ideella organisationer. Kontorsarbetscentralcr och industriella beredskarsarbeten som drivs av AMS har i huvudsak samma innehåll och syfte
som verkstäderna för skyddat arbete. I särskilda beredskarsarbetcn sysselsätts arbetshandikarrade i betydande utsträckning. Arkivarbete och
halvskyddad sysselsättning iir andra verksamhetsförmer.
För statliga arkivarbetsrlatser rn.:h för rlatser hos ideella organisationer
utgi\.r statsbidrag med hela lönekostnaden för den arkivarbetsanställde.
Till knmmunalt arkivarbete utgår 33 <;(. statsbidrag. Lönevillkor vid statliga
och enskilda arkivarbetsrlatser fastställs i stirskilda avtal som tecknas mellan ä ena sidan statens avtalsverk i samråd m.::d AMS och Statstjiinstemannaförbundet inom TCO ril den andra. Arbetsgivaransvaret åvilar AMS.
Enligt I LAS giillcr inte lagen arbetstagare som av arbetsmarknadsmynJighet har meddelats arbetslöshetshjiilr i form av beredskarsarbete. arkivarbete. musikerhjiilr eller som har anvisats arbete i verkstad inom arbetsvärden. Anstiillda i arkivarbetl! och vid skyddade verkstäder åtnjuter dock
i realiteten en hög grad av anställningstrygghet.
Halvskyddad sysselsättning iir en form av sysselsiittning som anordnas

*

på den reguljära arbetsmarknaden och som innebär att staten ger stöd till
arbetsgivare som anstiiller perslmer med nedsatt arbetsförmåga. Bidrag till
halvskyddad sysselsättning utgi\.r nu med 75 S·i- av den anställdes lön inkl.
lönebikostnadcr under det första anställningsåret. Under det andra ftret är
statsbidraget 50 q m:h under de tredje m:h fjiirde åren 25 '.:{. I god tid före
t]ärde årets utgång skall prövas om fortsatt bidrag bör utgi\.. Som ett led i
en siirskild försöksverksamhet kan förhöjt bidrag utgå vid anställning av
11ngdomar under 25 fir med grava fysiska handikapp eller som är förtecknade enligt lagen om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda.
Halvskyddat arbete utförs pä den reguljiira arbetsmarknaden och kan i
princip avse alla slag av arbeten. För halvskyddat arbete gäller att arbetstagaren är anstiilld rft arbetsplatsen av samma arbetsgivare och enligt samma avtal som övriga anstiillda. Den halvskyddade sysselsiittningen har under den senaste tiotlrsperioden vuxit frftn drygt 500 platser till 11 700 ttr
1978. Under de senaste årens konjunkturavmattning har ökningstakten avtagit till följd av den allmänt svaga efterfrtlgan ptl arbetskraft.

3. 7.1 Anställning med liinehidrag
Genom tilläggsdirektiv fick sysselsiillningsutrcdningen år 1977 regeringens urpdrag alt överviiga ny benlimning av arkivarhetsverksamhetcn och
samtidigt rröva möjligheterna att ersätta arkivarbetet med ett system av
samma princiriella urrbyggnad som för den halvskyddade sysselsiittningen.
Utredningen konstaterar att arkivarbetsformen har vissa brister i förhållande till den halvskyddade sysselsättningen. I första hand gäller detta den
arbetsrättsliga och lönemässiga sidan. Eftersom arkivarbetet är en form av
arbetsliishetshjälp nmfattas inte personer i verksamheten av LAS. Anstiill-·
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ningsskyddet är dm:k i praktiken stort. eftersom arbetsförmedlingarna har
kunnat anvisa arkivarbete hos annan myndighet eller organisation. i det
fall en tidigare placering har upphört. För personer i arkivarbete timimpas
särskilda avtal som inte överensstämmer med de avtal som gäller för övriga anställda hos den arbetsgivare där vederbörande är verksam.
Enligt det förslag som sysselsättningsutredningen lagt fram skall arkivarbete. halvskyddad sysselsättning och musikerhj1ilp upphöra och ersättas
av en ny stödform kallad anställning med lönebidrag. För personer som i
dag har halvskyddat arbete sker inga förändringar i och med utredningens
förslag. Skillnaderna mot nuvarande ordning berör dem som i dag har arkivarbete.
En skillnad som nu finns mellan <1rkivarbete och halvskyddad sysselsättning gäller målgrupperna. Bidrag till halvskyddad sysselsättning avser arbetstagare som efter arbetsvttrdsutredning befunnits ha sil.dan nedsättning i
arbetsförmågan att det särskilda bidraget bedöms vara motiverat. Arkivarbete däremot kan också beviljas arbetslösa utan särskilda handikapp eller
funktionsnedsättningar. som på grund av ålder eller andra personliga förhållanden inte kan rn arbete pi\. den reguljlira arbetsmarknaden.
Enligt min uppfattning bör anställning med lönebidrag i huvudsak avse
samtliga de grupper som nu kan komma i fråga för arkivarbete eller halvskyddad sysselsättning. I fräga om musikerhjälpen delar jag den uppfattning som sysselslittningsutredningcn framfört att motsvarande stöd bör
ges i form av beredskapsarbete eller inom ramen för systemet med lönebidrag.
Till skillnad från vad som gäller i fråga om arkivarbete och musikerhjälpföreslas att den som anstiills med lönebidrag skall omfattas av gällande arbetsr1ittsliga lagstiftning. bl.a. LAS och rn gängse lön och övriga förmåner.
Ingen remissinstans har avstyrkt de föreslagna huvudprinciperna för löncbidrag och även jag ansluter mig helt till utredningens förslag. Enligt min
mening har det föreslagna systemet stora fördelar gentemot det system
som giiller i dag. Inte minst finns det anledning betona den normalisering
av anställningarna som blir följden. Alla kommer att som anställda ha samma villkor och därtill rn en yrkesbenämning som ansluter till det arbete
man utför. Vidare uppni\s ett enhetligt arbetsgivaransvar. Det företag eller
den myndighet eller organisation som har anställda med lönebidrag får det
fulla arbetsgivaransvaret. Detta ansvar åvilar i dag vad gäller arkivarbete
arbetsmarknadsverket. medan arbetsplatsen har ansvar för arbetsledning.
tillsyn och liknande.
De invtindningar som trots allt rests mot anställning med lönebidrag berör den statliga sektorn. SPN och överstyrelsen för ekonomiskt försvar har
förordat ett system som gi\r ut pi\ att de statliga myndigheterna och verken
skall fä möjlighet att överskrida sina personalstater. Jag anser för min del
att detta skulle innebära en annan finansieringsform för statsförvaltningen
än för arbetsmarknaden i övrigt och innebära risker för en sektorsindel-
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ning, som kan vara svårförenlig med verksamhetens arbetsmarknadspolitiska syfte. Utgångspunkten bör i stället vara att individens behov och förutsättningar i första hand skall vara styrande vid valet av arbetsplats. Enligt min mening ligger det också stora fördelar i ett likformigt system för
hela arbetsmarknaden. De av sysselsättningsutredningen föreslagna principerna bör därför giilla även för den statliga sektorn.
Efter samråd med statsrådet Wahlberg föreslår jag att de arbetstagare
som f.n. har arkivarbete eller musikerhjälp och som i fortsättningen anställs med lönebidrag skall, i den män de blir offentliganställda, omfattas
av LOA på samma sätt som andra offentliganställda.
Att LOA hittills inte har gjorts tillämplig på arbetstagare med arkivarbete eller musikerhjälp - eller på dem som har anvisats beredskapsarbete eller arbete i verkstad inom arbetsvärden - har motiverats med att det här
har gällt extraordinära åtgärder inom ramen för samhällets arbetsmarknadspolitik, i allmänhet främst avsedda som en temporär lösning av den
enskildes sysselsättning (prop. 1975/76: 105 bil. 2 s. 238). Som jag tidigare
nämnt, har emellertid arbetstagare med arkivarbete eller musikerhjälp i
realiteten numera fått en bättre anställningstrygghet. För deras del kan den
anvisade sysselsättningen därför inte längre anses utgöra en temporär lösning. Inte heller i övrigt finns skäl att för framtiden särbehandla dem
LOA.
l kap. 6 § LOA bör alltså ändras i enlighet med det anförda.
Mitt förslag innebär att särskilda arvodestjänster i fortsättningen bör inrättas för dem som anställs med lönebidrag i statligt reglerad anställning.
Dessa tjänster behöver inte kungöras lediga till ansökan (9 § första stycket
2 anställningsförordningen 1965:601, ändrad senast 1978:544), vilket ligger
väl i linje med förslaget i övrigt.
Syssclsättningsutredningen har inte tagit ställning till när systemet med
anställning med lönebidrag skall genomföras. Med hänsyn till att det nya
systemet kräver viss planeringstid för de arbetsgivare som i dag har anställda i arkivarbete och musikerhjälp eller avser utnyttja möjligheterna till
anställning med lönebidrag förordar jag ett genomförande från den I juli
1980. Jag utgår från att i princip alla personer som vid utgången av budgetåret 1979/80 är anställda i arkivarbete eller musikerhjälp kommer att övergä till anställning med löncbidrag. Jag återkommer strax till vissa övergängsbestämmelser.
I och med att ett enhetligt arbetsgivaransvar erhålls för anställda med löncbidrag bör enligt utredningen krav ställas att anställda med lönebidrag
skall omfattas av kollektivavtal och erhålla avtalsenlig lön. Rcmissopinionen är här delad. Förslaget tillstyrks av flertalet remissinstanscr bl.a. LO,
SACO/SR, TCO, HCK, Riksförbundet för utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FPU och Verdandi. LRF och SAF ställer sig avvisande
till förslaget av principiella skäl. SAF finner det emellertid rimligt att företag som inte omfattas av kollektivavtal tillämpar så.dana lönc- och anställningsvillkor som är normala för branschen.
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Att arbetsgivaren skall ha fullt arbetsgivaransvar för alla ansUill<la är enligt min mening helt klart och nf1gra inv~in<lningar har inte heller riktats häremot. Det är också enligt min mening självklart att anställda med lönebi<lrag skall t1tnjuta lön och övriga förmåner i överenstämmelse med gällande
kollektivavtal. Jag är för min del inte beredd att verka för att statliga bidrag
anviin<ls till att stödja en anställning som inte uppfyller dessa krav. Å andra
sidan skulle det innebära krav på organisationstillhörighet att föreskriva
att <len anstiillde skulle omfattas av kollektivavtal. Jag kan därför inte biträda utredningens förslag på denna punkt. Det bör dock vara naturligt att
ställa kravet att <len anställde uppbär lön och andra anställningsförmåncr som är jämförbara med <lem som utgår enligt kollektivavtal inom
branschen.
Enligt utredningens förslag skall lönebi<lragct till arbetsgivarna utgå enligt följande. Statliga myndigheter. verk och institutioner skall fä full kostnadstäckning och allmiinnyttiga organisationer bidrag med 901J-L För kommuner. landstingskommuner. enskilda företag och organisationer samt
statliga affärsdrivande verk skall statsbidrag utgå med 75 '>f- under det
första året. 50 (/(' under det andra och 25 .:;,;. under de båda därpå följande
åren. De föreslagna bi<lragsbcstämmelscrna har lämnats utan erinran av
flertalet remissinstanser och jag ansluter mig till utredningens förslag vad
gäller de föreslagna procentsatserna för statsbidrag. Kritiska synpunkter
har framförts av LO, HCK. Synska<lades Riksförbund, Estniska kommitten och Ver<landi. HCK och Synska<lades Riksförbund ifrågasätter om
statliga myndigheter skall särbehandlas på så sätt att de får full kostnadstäckning. Man uttrycker därvid farhågor för att en övergång till reguljär
anställning skall försvåras. LO, Estniska kommitten och Verdan<li förordar att 100 % bidrag även i fortsättningen skall utgå till allmännyttiga organisationer. Man pekar härvid pä att det kan bli svårt för små organisationer
att klara ens 10 % av de totala lönekostnaderna för den anställde.
De farhågor som HCK och Synskada<les Riksförbund har uttryckt i sina
yttranden har utförligt behandlats i utredningen. Av flera skäl bl.a. budgetmässiga har utredningen inte ansett sig kunna föreslå ett system där de
statliga myndigheterna successivt tar över en del av kostnadsansvarct. Jag
delar denna uppfattning men vill samtidigt framhlilla vikten av att myndigheterna aktivt arbetar för att anställda med löncbidrag överförs till reguljär
anställning. Detta bör klart framgå av de bestämmelser och riktlinjer för
bl.a. myndigheternas anpassningsarbete som jag tidigare har behandlat.
Vad gäller nivån ptl bidraget till de allmännyttiga organisationerna har några remissinstanser pekat på att ett arbetsgivaransvar för dessa organisationer utan koppling till visst ekonomiskt ansvar är mindre tillfredsställande.
Sysselsättningsutrc<lningen har också konstaterat att de studier utredningen gjort tyder på att organisationerna har sådan ekonomi att de också kan
ta ett visst ekonomiskt ansvar. Man har också pekat på att arbetsgivaransvaret härigenom torde bli större. Jag finner mot denna bakgrund inte an-
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ledning förorda ändring av de bidragsbestämmelser utredningen föreslagit
för anställning med lönebidrag. I sammanhanget vill jag erinra om de förhöjda bidrag som enligt vad jag tidigare har förordat skall utgä till gravt
handikappade ungdomar.
Vid övergfrngen till de nya bestiimmclserna kommer emellertid vissa
problem att uppstf1 för de allmännyttiga organisationer som i dag har arkivarbete med full kostnadstäekning. Utredningen har pekat på detta förhållande och förordat att full kostnadstäekning övergångsvis får utgt1 för de
personer som vid det nya systemets införande finns i arkivarbete. De remissinstanser som varit kritiska mot den föreslagna bidragsnivån för organisationerna har på denna punkt framfört motsvarande synpunkter. Flertalet rcmissinstanser har inte uttalat sig i frågan. TCO betonar dock att övergångsperioden inte bör bli för utdragen i tiden. För egen del anser jag det
befogat att en relativt lång övergångsperiod ges. Detta för att organisationerna skall ges rådrum och tid att förbereda sig inför de krav på ekonomiska förstärkningar som kan vara nödvändiga. Jag förordar därför att för personer i arkivarbete hos allmiinnyttiga organisationer för vilka full kostnadstäckning utgår bör denna kvarstå t.o.m. utgången av budgetåret
19!C/83. Det iir vidare angeläget att organisationsföriindringen genomförs
på sådant sätt att försämrade ekonomiska fönnaner för den enskilde arbetstagaren så långt möjligt undviks.
F.n. jämställs försäkringskassorna i bidragshänseende med allmännyttiga organisationer. Utredningen föreslår att kassorna vad gäller lönebidrag
skall jämställas med statliga myndigheter. Jag har inga erinringar mot detta
förslag. Frrtgan om antalet lönehidragsanställningar hos stat och försäkringskassor får behandlas i budgetpropositionen 1980.
Enligt gällande bestämmelser för halvskyddat arbete kan en redan anställd överföras till halvskyddad sysselsättning om samtidigt en arbetshandikappad nyanställs. Denna mQjlighet gäller inte de statliga affärsdrivande
verken. Utredningen föreslår att överföring av redan anställda till anställning med lönebidrag skall gälla även de affärsdrivande verken. Förslaget
tillstyrks av bl.a. SJ. televerket. postverket och SAF. Synskadades Riksförbund och LO tillstyrker också men betonar att stor restriktivitet bör gälla. Även RRV uttalar tveksamhet mot bakgrund av behovet av likformighet i omplaeeringsfrågor inom den statliga sektorn. Jag vill för egen del ansluta mig till den av TCO redovisade inställningen att staten som arbetsgi. vare bör ta fullt ansvar för den anställda personalen och kan därför inte biträda utredningens förslag.
Inte heller anser jag mig kunna förorda förslaget att arbetshandikappad
som har anställts under de senaste sex månaderna och därvid visat siidan
begränsning att denne riskerar att inte kunna behålla sin anställning skall
kunna överföras till anställning med lönebidrag. Ett skäl härför är att det är
bättre för den enskilde att övergii till anställning med lönebidrag än att ställas utan arbete. Jag ser dock en uppenbar risk för att arbetsgivarnas ansvar
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för de anst1illda skulle urholkas genom det föreslagna systemet. I de fall
tveksamhet räder om en persons arbetsförmåga förordar jag i likhd med
TCO och RRV att andra i'ttgärder prövas. Jag vill hiir nämna möjligheterna
till prövning/träning i reell miljö eller lönebidrag frän anställningens början. Eftersom detta bidrag skall omprövas i förhällandc till arbetsförmågan
bör risken för "onödiga .. bidrag vara liten.
I anslutning till bl.a. förslagct om anställning med lönebidrag har utredningen tagit upp vissa anställnings-. löne- och pensionsfrägor inom den
statliga sektorn. Man har förordat att anställning med lönebidrag skall tillgodor1iknas som merit vid tjänstetillsättningar. Jag finner detta vara naturligt eftersom de personer det h1ir gäller skall omfattas av samma villkor
som gäller för andra på den aktuella arhetsplatsen. Efter samråd med statsrädet Wahlberg får jag meddela att jag ämnar föreslå regeringen att uppdra
ät statens avtalsverk att i samarhctc med de fackliga organisationerna klarfagga dcnna fråga. Verket bör också fä i uppdrag att närmare studcra utredningens synpunkter vad giiller det statliga tjänste- och lönesystcmet
samt behovet av samordning av skilda pensionssystcm. Jag vill också anmäla att jag iimnar föreslå regeringen att uppdra åt AMS att i samrftd med
statens avtalsvcrk och de fackliga organisationerna närmare klarl1igga för
vilka anställda med lönebidrag hos myndigheter och institutioner etc. som
full kostnadstäckning i framtiden bör utgå. I detta sammanhang bör även
det framtida arbetsgivaransvarct för vissa grupper av arbetstagare i arkivarbete - främst s.k. arkivvårdare - utredas.
Jag vill i detta sammanhang vidare anmäla att jag har för avsikt att i 1979
års budgctprnposition föreslå att den siirskilda utbildningen av arbetsledare vid arhetsplatser med halvskyddade arbetsplatser som AMS bedriver
skall fä fortsiitta iiven undcr budgetåret 1979/80.Jag har för avsikt att senare föreslä regeringen att ge AMS i uppdrag att i sin anslagsframstiillning för
budgetåret 1980/81 ge förslag om hur denna verksamhet fortsättningsvis
skall hedrivas mot bakgrund av vad jag här föreslagit i fråga om anställning
med lönebidrag. Bl.a. bör styrelsen redovisa i vilken utsträckning utbildning av detta slag kan integreras i den ordinarie utbildningen av arbetsledare.
De reformförslag utredningen lagt fram vad gäller anställning med lönebidrag innebär inga kostnadsförändringar. Utredningen har dock förutsatt
en volymmässig ökning av anställning med löncbidrag. Enligt utredningen
bör en årlig ökning med 25 r;-;-. eftersträvas, vilket innebiir att antalet anställda med lönebidrag skulle öka från i dag ca 25 000 till 75 000 under en femårsperiod. Enligt min mening bör det av mig förordade systemet väsentligt
öka de arbetshandikappades möjligheter till arbete och därmed också leda
till en volymm1issig tillviixt av antalet anställda med lönehidrag. Med hänsyn till att jag förordat en övergång till det nya systemet fr.o.m. budgetåret
1980/81 är jag dock inte nu beredd ta ställning till det medelsbehov som
kan erfordras. Det ankommer på A MS att i sina anslagsframställningar re5 Riksdagen 1978/79. I sam/. Nr 73
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sedvanlig

3.7.2 Verkstäder i11om arhet.1T1/rc/e11
Verkstäder för skyddat arbete drivs av primär- och landstingskommuncr
och i nagra fall av ideella organisationer. Arbetet består av produktion
inom olika hranschområden. Statsbidrag utgår för anordnande och drift av
verksamheten enligt kungörelsen 1966:370 med senare ändringar om statsbidrag till verkstäder inom arbetsvården. Verksamheten har expanderat
kraftigt sedan böi:jan av 1960-talet. Åren 1960. 1970 och 1978 fanns I 600.
10 500 resp. 15 700 platser. varav ca 600 avser hemarbete.
Kontorsarbetsccntralcrna. som formellt är en form av arkivarbete har
idag ett syfte och innehåll som i allt viiscntligt överensstämmer med verkstäderna fiir skyddat arbete. I verksamheten. som administreras av Hinsarbetsnämnderna och AMS. sysselsätts f.n. ca I 600 personer.
Industriella beredskapsarbeten med AMS som huvudman böi:iade
anordnas i slutet av 1960-talct. Flertalet industriella beredskapsarbeten
som startats i samband med strukturförändringar har med tiden fatt ett betydande inslag av personer med arbetshinder bland de anställda. I verksamheten. som administreras av AMS linns f.n. ca I 800 arbetstagare.
Hemarbete drivs sedan många år av vissa primiir- och landstingskommunala huvudmän som ett led i den skyddade sysselsättning som står under AMS tillsyn. Sedan budgetåret 1968/69 har dessutom försöks verksamhet bedrivits med statligt stöd till hemarbete åt personer bosatta i skogslänens gleshygd. Statens industriverk är tillsynsmyndighet för denna verksamhet och niirmast ansvariga iir utvecklingsfonderna i berörda län. Totalt
sysselsiitts ca 2 300 personer i regionalpolitiskt hemarbete.
Enligt riksdagens heslut skall de här nämnda verksamheterna tidigast
fr.o.m. år 1980 samordnas i regionala stiftelser för skyddat arhcte vilka
skall bildas av stat lKh landsting gemensamt. De regionala stiftelsernas
verksamhet kommer att samordnas under en central stiftelse. Denna stiftelse skall dels ha ett övergripande ansvar för planering. budgetarbete och
ekonomi samt personal- och rchabiliteringspolitiska frågor dels bistå de regionala stiftelserna med produktionsteknisk och marknadsmässig rådgivning m.m.
Den nya organisationen för skyddat arbete. som totalt kommer att sysselsätta mer än 22 000 arbetstagare i skyddat arbete och närmare 5 000
tjänstem~in. kommer i sin helhet att finansieras med statsmedcl.
Under ledning av nya organisationskommitten för skyddat arbete <NOSA) och dess regionala underkommitteer. pågår f.n. ett omfattande organisationsarhete. Jag avser inte att nu närmare behandla denna verksamhet.
Betr~iffande den principiella målsättningen för verksamheten liksom bakgrunden till och motiven för den beslutade organisationsförändringen hänvisar jag till vad min förctriidare anförde i prop. ( 1977/78:30) om skyddat
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arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m. Sysselsällningsutredningen
framliigger dock vissa förslag beträffande verksamhetens utformning.
Enligt utredningens uppfattning bör en framtida utbyggnad av verksamheten i första hand syfta till alt få till sli'tnd en regional utjämning av platsantalet och till att inplaceringsmöjligheterna ökas genom större omsättning. dvs. förbättrad utplat:eringsverkscimhet. På så säll anser utredningen
att flera platser kan göras tillgängliga. Ett första mål kunde vara att försöka

rn upp utplaceringsprocenten till

10

r:~.

per är. För övrigt bör enligt utred-

ningen btide befintliga ot:h nya verkstiider tillgodose behoven hos personer
med my.:ket svara handikapp od1 sådana grupper som i vissa fall har särskilda behov av spet:ialinsalser som iir svåra att åstadkomma pf1 den reguljiira arbetsmarknaden.
Med anledning av utredningens synpunkter vill jag erinra om vad föredraganden i nyssnämnda proposition anförde i denna fråga. Föredraganden ansåg all skyddat arbete självfallet måste

utforma~

och bedrivas så. att

det {1tminstone på längre sikt förstärker de anställdas möjligheter all kunna
la stegel över till annat arbete. Föredraganden erinrade också om att da
den skyddade verksamheten bör:jade byggas upp sysselsattes i hög grad
människor med traditionella fysiska handikapp. I takt med all bl.a. yrkesinriktad och annan rehabilitering byggts ut ot:h möjligheten att anpassa arbetsplatserna pil den ordinarie arbetsmarknaden förstärkts har dessa grupper i allt större utsträckning kunnat få arbete på den öppna marknaden. I
stället har alltmer gravt fysiskt handikappade eller människor med andra
typer av handikapp kunnat beredas arbete inom bl.a. verkstäder för skyddat arbete. Många av de anställda har ocksä fler än ett handikapp. En betydande del av dem som i dag sysselsätts i verkstäder för skyddat arbete har
aldrig tidigare haft något avlönat arbete. Del gäller bl .a. många psykiskt utvet:klingsstörda. gravt fysiskt handikappade o.:h personer med sociala problem. En del av dessa arbetstagare kan åtminstone pä sikt ha möjligheter
all ta arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Andra har sä viisentligt
nedsatt arbetsförmåga att de knappast under nf1gra förutsättningar kommer ifråga för sädanl arbete.
För egen del anser jag att sysselsättningsutrcdningens tankegängar om
en avsevärt förbättrad utplaceringsverksamhet ot:h de samtidigt framförda
kraven om atl verkstäderna för skydda! arhetc skall tillgodose behoven för
personer med myt:ket svåra handikapp delvis är svåra att förena. Ofta används o.:kså utpla.:ering som det enda måttet för rehabiliteringen av de anställda i skydda! arbete. Detta mått iir enligt min mening inte rättvisande
då gravt handikappade många gånger genomgår en hög grad av rehabilitering enhart genom att kunna klara ett arbete vid en verkstad för skyddat arbete. I en rapport till sysselsältningsutredningen <SOU 1977:44) Skyddad
verkstad. halvskyddad verksamhet. pekar man bl.a. på delta förhållande.
Rapporten som bl.a. bygger på en intervjuundersökning vid några verkstäder för skyddat arbete visar att de anställda vid verkstäderna i allmänhet
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anser att arbetet har haft en positiv inverkan pil deras utveckling <JCh rehabilitering. De anställda i skyddat arbete var ocksä mer positiva till sina arbeten m.m. än de anställda i halvskyddat arbete. som ocksä omfattades av
undersökningen.
I likhet med vad som anförts i prop. 1977 /78:30 anser jag att det förhhllandet att en allt större del av de anställda stannar kvar i skyddat arbete inte fär tolkas som något misslyckande för verksamheten. Tvärtom kan utvecklingen ses som en höjd ambitionsnivå och en vidgning av rätten till arbete. Liksom min företrädare vill jag i detta sammanhang också erinra om
att löne- och anställningsvillkoren i skyddat arbete successivt kommit att
jämställas med vad som gäller pfl den reguljlira arbetsmarknaden. De som
är sysselsatta vid verkstäder för skyddat arbete behöver därför inte av löneskäl känna sig tvingade att söka sig ut pfl den reguljära arbetsmarknaden.
Sysselsättningsutredningen anser att bäde ekonomiska skäl och rehahiliteringsskäl talar för att verkstäder för skyddat arbete knyts st1 nära till den
ordinarie produktionen som möjligt. Utredningen anser därför att man bör
pröva möjligheterna att anknyta en del verkstäder för skyddat arbete mer
direkt till företag. Genom särskilda kontrakt skulle företag för en viss summa förbinda sig att driva verksamheten. dvs. svara för att det fanns sysselsättning och för marknadsföring av produktione.n etc. Finansieringen av
verksamheten borde enligt utredningen knytas till samma finansicringsform som kommer att gälla för de föreslagna stiftelserna för skyddade
verkstäder.
För egen del vill jag framhålla att det sedan llinge runnits några verkstlidcr för skyddat arbete som varit integrerade i företag. Erti1renheterna har i
huvudsak varit goda. Det hör dock rramhållas att integrering av en verkstad för skyddat arbete i företag i och för sig inte behöver innebiira bättre
möjligheter till rehabilitering och integrering än vad som iir fallet vid en separat verkstad för skyddat arbete ute i samhället. Man kant.ex .. som bl.a.
påpekas från handikapprörelsen. inte bortse från de risker för segregering
som kan uppkomma inom företaget. Enligt min mening bör det. pfl sätt
som angavs i prop. 1977/78:30 ankomma pfl den nya organisationen för
skyddat arbete att i samräd med AMS bedöma lämpligaste lokalisering av
företag för skyddat arbete.
Sysselsättningsutredningen diskuterar också en samordning av de löneoch pensionsförmflner som f.n. finns intagna i kollektivavtal som reglerar
lönc- och anställningsvillkoren för arbetstagare vid

verkst~ider

för skyddat'

arbete. Utredningen anger att det i avtal på den kommunala sektorn finns
inskrivet bestämmelser om att arbetsförmågan skall uppgå till minst 30''i·
hos de anställda i skyddade verkstiider.
Detta innebär m.a.o. att personer som erhåller full pension enligt lagen
om allmän försiikring. och således har en arbetsförmåga som bedöms vara
lägre än 30 f'f inte varaktigt skall sysselsiittas i verkstäder för skyddat arbe-
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te. Syssdsiillningsutredningen ifrågasätter om en sådan gräns skall vara
utslagsgivande för de arbetshandikappades rätt alt kräva arbete på den
skyddade sektorn. För egen del anser jag att hithörande frågor även framdeles bör regleras genom kollektivavtal Enligt prop. 1977/78:30 ankommer
Llct på statsföretagens förhanulingsorganisation (SFOl att företräda den
nya organisationen i förhandlingar med berörda löntagarorganisationer.
Diirigenom skapas en samordning mellan li.ine- m:h pensionssystemen på
si\ siitt att arbetstagare i skyddat arbete inte skall riskera att få arbeta enbart för symbolisk lön. samtidigt som huv11umiinnen för verkstäuema inte i
förrn av löner får ta i.iver kostnader som i realiteten borde åvila pensionssystemet eller vårdinstitutioner m.tl. Vad jag nu har sagt inne här inte något
stiillning!'.tagande till frågan om vilken liigsla arbetsförmåga som skall gälla
för riitt till skydual arbete. Tviirtom anser jag alt man iiven framdeles bör
ha en hög ambitionsnivå sä att allt fler gravt arbetshandikappade ges möjlighet till en pn1duktiv insats och därmed egen försörjning. Den omständigheten att man genom kollektivavtal eller p:1 annat sätt söker ilstadkomma
en samordning mellan löne- och pensionssystemen för de anställda får således ink utesluta all man under relativt H:\.ng tid lilter gravt handikappade
miinniskor pröva på alt arheta vid verkstiider för skyddat arbete för att
uärigenom klargöra vederbörandes möjligheter till varaktig anställning.
Tillfiggas bör att chefrn för socialdepartementet avser att föreslå regeringen att liigga förslag till riksdagen om att möjlighet skall öppnas för dem
som uppbär förtidspension att tjiina in pensionspoiing för ATP på förvärvsinkomslcr vid sidan av pensionen. Samma möjlighet föreslås öppnad även
för dem som under uel av år har uppburit hel ålderspension. Vidare föreslås att villkoren för beräkning av förtidspension med antagandepoäng
mildras. Detta innebär bl.a. vidgade möjligheter för arbetstagare i skyddat
arbete. vilka har förtidspension som iir samordnad med lön. att bygga upp
ett framtida pensionsskydd inom ATP-systemet.

3.8 Arbete med näringshjälp
Bestämmelser om näringshjälp finns i arbetsmarknadskungörelsen
( 1966:368, omtryckt 1977: 141) och i föreskrifter som regeringen utfärdat i
regleringsbrev. Stödet kan utgi:\. vid start av verksamhet som egen företagare eller för fortsall drift av sådan verksamhet med upp till I.'i 000 kr. som
bidrag eller räntefritt lån. 01irutöver kan. om särskilda skäl föreligger. räntebelagt lån utgå vid start av verksamhet med upp till 30000 kr.. såvida inte
visst annat statligt kreditstöd kan beviljas.
Under budgetåret 1977/78 erhöll 400 personer niiringshjiilp till egen rörelse. Antalet beviljade hidrag uppgick till 400 och antalet lån till 13.'i.
Kostnaderna för stödet var under budgetåret 8 37.'i 000 kr. Anslaget till näringshjälp har under senare år varit oförändrat 9 . .'i milj. kr.
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Stöd för att bö1:ia verksamhet som egen företagare är en av de iildsta ti.irmerna rör hjiilp åt handikappade att klara sin försörjning. Sedan mer än 60

ttr

tillbaka har medel bevil.iats till verktyg eller maskiner åt ··vanföra eller

sjuka" som hade yrkesulbildning eller som t"it:k utbildning. I många l"all har
stöd lämnats för start av kioskrörelse eller annan mindre affärsverksamhet. Sedan år 196:! utgar stöd i form av niiringshjälp genom arbctsmarknadsverket.
Den kraftiga utbyggnad av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
skett under 1960- och 70-talen har medfört att andra stödformer kommit att
dominera när det gällt att bereda handikappade arbete. Genom uppbyggnaden av olika resurser för yrkesinriktad rehabilitering och en kraftigt utökad
och breddad arbetsmarknadsutbildning har arbetshandikappade kunnat
förberedas för arbete pf1 den reguljära arbetsmarknaden. Bidraget till halvskyddad sysselsiittning. som höjdes avsevli11 vid årsskiftet 1976/77, har
liksom bidrag till arbetstekniska hjlilpmedel ot:h till olika anordningar tör
att tekniskt anpassa arbetsplatser till handikappades siirskilda behov underliittat för dem att erhillla och behttlla ett arbete. Behovet av

näringshj~il

pen som arbetsmarknadspolitiskt instrument har diirigenom minskat. Samtidigt har ökande krav stiillts på egna företagare ekonomiskt od1 administrativt. I de fall företagaren har anställd personal innebär detta ett slirskilt
ansvar.
Mot denna bakgrund tillkallade dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartmentet i september 1975 en sakkunnig för att utreda fragor om niiringshjlilp m.m. Utredningsmannen skulle bl.a. överviiga om niiringshjiilpen borde behi11las som siirskild arbetsmarknadspolitisk stödform. Samspelet mellan arbctsmarknadsverkct od1 företagarcfi:ireningarna - som nu
ombildats till regionala utvecklingsfonder - skulle slirskilt studeras. Utredningen avgav i maj 1977 sitt betiinkande (SOU 1977:2'.!J Arbete med niiringshjiilp.
3.8. I Niirin;.:sl(jiilpl'll hihelullls
Enligt utredningens förslag bör näringshjiilpen också fortsiittningsvis
finnas som ett medel för arbetsförmedlingen att skapa syssclsiittning för
arbetshandikappade. i de fall arbete på den reguljiira arbetsmarknaden inte
kart erbjudas dem. Utredning.en fär här stöd av en stark remissopinion.
Även jag finner att starka skiil talar tör att niiringshjiilpen bibehålls som
arbetsmarknadspolitiskt instrument liven om stödet ocksä framdeles behöver utnyttjas i fö1fa11lamlcvis fä fall. Fiir tlertalet av arbetsförmedlingens
söJ..:ande med arbetshandikapp bör finnas andra vligar att lösa sysselslittningsfr<'tgan. Verksamheten vid de arbetsmarknadsinstitut jag nyss förordat skall vara klart inriktad på att

mtill

stånd arbetspla.:ering.ar pr1 den re-

guljlira arbetsmarknaden ot:h bedrivas så att detta syfte sft långt möjligt
kart näs. Men jag delar den uppfattning.. som förs fram a\' utredningen ot:h
av flera remissinstanser. att det finns behov av det siirskilda stöd som nli-
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ringshjälpen kan utgöra. Att avskaffa stödformen inni:biir att man avhiinder sig en möjlighet till individanpassat stöd, som i det enskilda fallet kanske är den enda möjligheten att ge en sökande sys~clsiittning och försörjning. Dlirtill kommer att stödet visat sig ha siirskild betydelse i glesbygder.
där tillgtrngen till andra arbetsmöjligheter ofta iir begränsad. Utredningen
har dessutom funnit all stödet i vissa fall kan ha sekundiira sysselsiittningscffekter genom att arbetstillllillen tillkommer i näringshjiilpsföretagen.
Dock finner jag att de påpekanden som görs av bl.a. RRV. Förelagarcföreningarnas förbund och sysselsiittningsutredningen viirda att beakta.
De framhåller att ett bibehållande av stödet inte för innebiira risk för överetablering i branscher som saknar utrymme för nyetableringar eller att
handikappade dras in i orealistiska projekt.
För egen del vill jag betona att stödets syfte iir att skapa en möjlighet för
den arbetshanuikappaue att klara sin försör:ining eller ge ett viisentligt tillskott till försörjningen. Därav följer att förutsättningar m{1ste finnas att 1.lriva verksamheten så att syftet kan förverkligas. Detta giiller säväl de ekomlmiska förutsiittningarna som stödtagarens personliga förmrlga och kunskaper.
Jag är enig med de remissinstanser. som framfört att iivcn sociala hiinsyn måste tas vid bedömningen av dessa iirenden. Ett si"idant hänsynstagande behöver dock inte stä i motsatsförhållande till ett krav på att de ekonomiska förutsättningarna för företagets fortbestfmd skall vara tillfredsställande. Att ta sociala hänsyn måste också innebiira att man bl.'aktar de
risker för misslyckande och skuldsiittning som ett olönsamt projekt innehiir.

3. 8.2

,fo,,J cilgmpp Fir

11iiri11pl(jii/p

Nliringshjiilp kan nu beviljas mcdelftldcrs. iildre ocb handikappade. som
inte kan fä liimpligt arbete pä den rcguljiira arbetsmarknaden. Utredningen
föresfär att mälgruppen i framtiden skall henlimnas arbetshandikappade.
Förslaget motiveras med att man inte vill utpeka siirskilda grupper. Förslaget får stöd av flertalet remissinstanser. men några av dem. bl.a. socialstyrelsen och RFV. förutsätter att begreppet arbetshandikapp innebiir en
vidgning av möjligheterna att erhålla stödet. Flera liinsarbetsnämnder
framför att ~tödet också i fortsiittningen måste kunna beviljas medelålders
och äldre sökande. vilkas syssclsättningsfråga man inte kan lösa pt1 annat
siitt.
Jag finner inte de skäl utredningen anför tillr1ickliga för att motivera en
lindring av nuvarande bestämmelser om vilka som kan beviljas niiringshjälp. Även om förslaget i princip tillstyrks av remissinstansl.'rna tyder deras kommentarer pä att en lindrad benämnning kan ge upphov till oklarht:t
om vilka som iir berättigade till stödet. I likhet med flertalet länsarbetsnämnder anser jag att medelålders m:h 1ildre arbetslösa liven framdeles
skall vara berättigadl.' till niiringshjiilp. Jag finner det diirför mest linda-

Prop. 1978/79: 73
målsenlig! aH detta m:ksi\ i fortsättningen klart utsägs i bestämmelserna.
En lindring av det slag som utredningcn föreslår innebär dessutom att man
indirekt accepterar att enbart att ha uppnått en viss kvnadsalder skall betraktas som ett arbetshandikapp. Enligt min uppfattning finns således inte
skäl att ändra nuvarande bestiimmelser vad gäller målgrupper för stödet.
Förslag frän AMS och nf1gra länsarbetsnämnder att näringshjälp skall
kunna beviljas sökande upp till 65 års ålder finner jag vara ägnat att undanröja oklarhet om hur tunge sökande skall kunna beviljas näringshj~ilp. Jag
föreslår dliri"ör att 65 år sätts som övre åldersgräns för att erhålla stödet.
Sm:ialstyrelsen förcsli\r i sitt remissyttrande att näringshjiilpäven skall
kunna beviljas flyktingar och andra invandrare som har svårigheter på arbetsmarknaden. Jag finner det naturligt att näringshjälp skall kunna beviljas invandrare i samma utstriiekning och efter samma principer som giiller
för andra arbetssökande. Åtskilliga invandrare har yrkeserfarenhet som
hantverkare eller småföretagare från sina hemliinder. Mot bakgrund av de
siirskilda svi\righcter som invandrarna ofta har på arbetsmarknaden bör
det i exempelvis sf1dana fall vara en god lösning på deras sysselsiittningsprnblem att bevilja näringshjlilp.
Niiringshjälp till start av jordbruk har beviljats bara i ett fåtal fall i\rligen.
Oet stiills i dag stora krav på den som skall etablera sig som jordbrukare fysiskt. kunskapsmiissigt och inte minst ekonomiskt - vilken medför att
detta bara i undantagsfall är ett tiinkbart alternativ för en handikappad person. som behöver sysselslittning. Detta framhälls m:ksä av flera remissinstanser. Jag delar dock den uppfattning som förs fram av lantbruksstyrelsen. att möjlighcten till stöd för start av jordbruk inte bör uteslutas .
.Jag finner det naturligt att man vid start av jordbruksrörelse i första hand
prövar möjligheterna att erhålla hiirför särskilt avsedda stödformer. Därutöver skall niiringshjälp inom här föreslagna ramar kunna utgå i den omfattning. som iir liimplig i det enskilda fallet. Ärenden som gäller näringshjlilp
till start av jordhruksrörelsc bör handliiggas i nära samarbete mellan lantbruksniimnd och liinsarbetsnämnd. Bl.a. iir det angeläget att de ekonomiska förutsättningarna klargörs och att låntagarens sammantagna ätaganden
ter sig realistiska. Undantagsvis bör näringshjälp kunna beviljas för start
av jordbruksrörclsc utan att annat stöd samtidigt utgår. förutsatt att rörelsen linda bedöms kunna ge godtagbar försö1jning.

3.8.3 1-"iirslag om fiirhiillrad

11iiri11~.1-l(jiilp

Enligt nuvarande bestiimmelscr kan näringshjiilp utgå med högst 15 000
kr. helt eller delvis som bidrag eller riintefritt län. Om särskilda skiil föreligger kan handikappad som bö1:jar verksamhet som egen företagare utöver
näringshjälp erhålla riintebelagt lån med högst 30 000 kr. Utredningen föreslår dels en kraftig höjning av stödet. dels en i princip annorlunda utrormning av det. Näringshjälp föresl:'.ls kunna utgå som ett partiellt avskrivningslån med upp till 100 000 kr. Utredningen diskuterar ocksä ett andra al-
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ternativ. som innebär att nuvarande stödform hibehålles med uppräknade
stödbelopp. Enligt utredningens förslag skall en tiondel av lånet avskrivas
under vart och ett av de tre första ärcn. då även amorterings- och räntefrihet skulle gälla.
Utredningen och ett flertal av remissinstanserna har framhållit att det
finns ett klart behov av att bättre anpassa stödets storlek till de ekonomiska förutsättningar som räder. Det iir idag förenat med väsentliga kostnader
att etablera sig som egen företagare. liven om betydande skillnader givetvis finns mellan olika branscher och omr1\den.
Ett stort antal remissinstanser har invändningar mot utredningens förslag till utformning av näringshjiilpen. Genom att avskrivningsdelcn av det
föreslagna näringshjälpslånet görs proportionell mot lånets storlek kommer stödtagare med stora lånebehov och kostnadskrävandc projekt att
gynnas på bekostnad av dem. som har ett mindre kapitalbehov. Konstruktionen får som följd att niiringshjiilpstagare med behov av lägre stödbelopp
rn.r ett försämrat stöd j~imfört med nuliiget.
lnvtindningar av detta slag har bl.a. socialstyrelsen. AMS. Svenska
kommunförbundet. LO. Företagareföreningarnas förbund. statens handikappråd. handikapporganisationerna och ett stort antal länsarbetsnämnder. Flera av dem förordar en fast avskrivningsdel. AMS säger i sitt remissyttrande att avskrivningsdelcn inte bör vara beroende av den totala lånedelen. Liksom hittills bör därför ett grund bidrag alltid kunna utgå. Detta
bör enligt styrels1.:n förslagsvis vara högst 30 000 kr. Ovanpå bidraget bör
läggas en lånedel. som bör vara amm1erings- och räntefri under de tre
första tiren.
Mot bakgrund av vad remissinstanserna anfört angående utredningens
förslag till utformning av näringshjälpen är jag inte beredd förorda utredningens huvudförslag. I stiillet vill jag föreslå. att man i enlighet med utredningens alternativförslag och de synpunkter som remissinstanserna fört
fram. söker genomföra förbättringar av nuvarande stödformer. Det är enligt min mening angeHiget att en anpassning av stödnivån görs till de ökade
investeringsbehov som i dag finns för att starta verksamhet som egen företagare. Den grupp sökande det här gäller har dessutom i många fall svårt
att f1\ sina lånebehov tillgodosedda på den allmänna kreditmarknaden. Jag
vill diirför förorda att nuvarande högstbelopp för näringshj1ilpslån fördubblas från högst 30 000 till 60 000 kr. Detta innebär att upp till 75 000 kr. kan
beviljas sammanlagt som bidrag och lån vid start av näringshjälpsföretag.
Med det knappa reformutrymme som f.n. finns iir jag däremot inte beredd
att föreslå någon höjning av gällande bidragsbclopp.
Jag kommer i det följande att föreslå en utökad medverkan av de regionala utvecklingsfönderna i niiringshjälpsföretagen. En sådan utökad medverkan bör bl.a. medföra att länsarbetsnämnderna säkrare kan bedöma företagens investeringsbehov och ekonomiska möjligheter. Diirigenom bör
också förutsättningar finnas för att en utökad lånemöjlighet också innebär

Prop. 1978/79: 73

74

ökade möjligheter att etablera niiringshjälpsföretag. som ger stödtagarna
en god försörjning.
Utredningens förslag om amorterings- och riintefrihet umler de tre första
åren fttr stiid av flertalet remissinstanser. Betriiffande amorteringstiden har
däremot flera av dem uttalat sig för all den skall vara Hingre iin den av utredningen föreslagna sju {1r. Nt1gra anser att ansttind med amor1eringa~
skall kunna beviljas i betydande omfattning.
Med tanke på den mälgrupp det här giiller kan jag ansluta mig till remissorganens bedömning att aterhetalning av ltinedclen bör fördelas över en
nägot längre tidperiod. Jag förordar därfi\r all amorteringstiden utstriicks
till tio ~1r efter de tre första riinte- och amorteringsfria ären.
Med hiinsyn till de svårigheter och orättvisor som anviindningen av anstand kan medföra vill jag förorda en likformig och restriktiv handHiggning
av sädana ärenden. Anständ bör bara kunna beviljas i de fall stödtagarens
handikapp medför särskilt behov härav. dock under förutsiittning att företaget härigenom bedöms fä möjlighet all bestt1. I tveksamma fall bör detta
prövas av ut vecklingsfonden eller annan företagsekonomisk expertis.
Jag har ingen erinran mol utredningens förslag beträffande säkerhet för
statens fordran i samband med näringshj1ilpslftn. De synpunkter som framförs av Företagareföreningarnas förbund är dock viirda all beakta. Förbundet framhaller att säkerheter av del slag som utredningen föreslär inte
alltid kan erhallas. Man pekar också pa det administrativa merarbete som
uppstår om säkerheter skall tas ut for den stora mängden mindre lån.
Jag föreslär dlirlör all liinsarbetsnämnderna inte skall behöva kräva siikerht.'1 i li.irm av företagsinteckning eller pantbrev i de fall lånen understiger 25 000 kr.. om inte siirskilda skäl talar för att siikerhet bör utkrävas.

3.8.4 Stiid till.fi>rtsall dr(li
Niiringshjiilp för att l'ortsiitta verksamhet som egen företagare utgar till
handikappad. om synnerliga skäl föreligger och den fortsatta verksamheten med sf1dan hjälp kan antagas bli lönsam och ge honom goda försörjningsmöjligheter. Utredningens förslag att stöd till fortsatt drift av företag
forlsiittningsvis inte bör utgå har mött negativa reaktioner från remissinstanserna dl.irihland AMS. ett stort antal liinsarbetsnämnder. statens handikapprtld. Svenska kommunförbundet. Fiiretagareföreningarnas förening. SHIO. HCK. DHR och Folksam. AMS framhåller att stödtagare
kan drabbas av försämrad hälsa som ger behov av ytterligare stöd. De som
startat en rörelse med egna medel kan drabbas av handikapp som nödvlindiggör en omstiillni ng !lir att de ska kunna fortsätta rörelsen. Stöd till fortsatt drift hör dlirför finnas kvar enligt de regler och inskränkningar som nu
gäller.
I likhet med AMS förordar jag att näringshjälp i vissa fall skall kunna utgti för fortsatt drift enligt nuvarande regler.

Enligt nuvarande föreskrifter kan stöd till fortsatt drift av en redan eta-

Prop. 1978/79: 73

75

blcrad jordbruksrörelse inte utgä. Som framhållits av lantbruksstyrelsen

od1 ni\gra lantbruksniimnder har möjligheterna att ra bidrag till arbetstekniska hjälpmedel och siirskilda anordningar på arbetsplatsen fått stor betydelse niir det giiller att kompensera ett handikapp för en verksam jordbrukare. Jag delar utredningens och lantbruksstyrelsens uppfattning att andra
stödformer iin näringshjälp i första hand mäste bli aktuella. Styrelsen har
hUr bl.a. framhttllit stödformer. som numera gäller till följd av de nya riktlinjer för jordbrukspolitiken som riksdagen antagit i anledning av prop.
1977/78: 19. LRF diiremot förordar utökade möjligheter till stöd ät verksamma jord<.rukare. Bl.a. framhäller man. att nuvarande stödbelopp till
hjiilpmedcl och anordningar lir otillräckliga. Jag vill erinra om att stödet till
siirskilda anordningar på arbetsplatsen är höjt med 50 (_/{ i förhällande till
vad som gällde då LRF avgav sitt yttrande samt att jag i det föregående
förordat ytterligare höjningar av bidragen till arbetstekniska hjälpmedel
och siirskilda anordningar pft arbetsplatsen.
Mot bakgrund av vad jag här anfört rinner jag inte anledning att ändra
nuvarande föreskrirter om niiringshjiilp till fortsatt drift av jordbruksrörelse.
3.~.5 Afrc/1·aka11 a1· de l'<'gio1111/a llfl'<'ckli11g.1:fimdema

Utredningen föreslår att företagareföreningarna - vilkas uppgifter nu
övertagits av de regionala ut vecklingsfonderna - i ökad utstriickning skall
anlitas av länsarbo:tsniimdnerna i näringshjiilpsärcnden. Denna medverkan
skall gälla utredning av de företagsekonomiska förutsättningarna för niiringshjälpsprnjektet. yttrande över dessa till liinsarbetsnämnden. ombesörjande av reverser. försäkringar. eventuellt juridisk dokumentation.
utanordnande av medel och handliiggning av återkrav. som länsarbetsnämnden beslutat samt uppföljning m.m. Dessutom föreslås medverkan
med viss rädgivning till företagen.
förslaget har tillstyrkts av flertalet remissinstanser. Enligt Företagareföreningarnas förbund iir föreningarna i princip positiva till att medverka i
li\neadministrationen under förutsiittning att de erhr1ller ersättning för sina
kostnader.
Jag !inner att en medverkan från de regionala utvecklingsfönderna pä
det sätt som utredningen föreslår iir (inskviird. En sådan medverkan bör
ligga inom ramen för den rt1dgivnings- och konsult verksamhet som fonderna bedriver. Insatserna bör debiteras liinsarbetsnämnderna. Som framhållits av Företagareföreningarnas förbund bör samverkan mellan länsarbetsniimnden och utvecklingsfönden utformas så. att den anpassas till de rutiner och arbetsformer som finns hos de olika fonderna. AMS bör därför
snarast söka fä till ständ överenskommelser om avgifter och utformning av
rutiner för samarbete med fonderna med beaktande av att

s~dan

anpass-

ning bör ske. Rf1dgivning till näringshjälpsföretag bör kunna ske inom ramen för den servi1:e som fonderna ger.

Prop. 1978/79: 73

76

Utredningar och yttranden vad gäller förutsiittningar för visst projekt
bör även kunna utföras av annat organ med branschkunskaper på det aktuella området.
Vad giiller utredningens förslag att en särskild tjänsteman vid länsarbetsnämnden skall svara för näringshjälpsärenden och kontakter med utvecklingsfonden anser jag det fä ankomma på arbetsmarknadsverket att avgöra
hur man önskar handlägga dessa iirenden. I likhet med flertalet remissinstanser finner jag att beslut i näringshjälpsiirenden också fortsättningsvis
skall ligga inom arbetsmarknadsverket.
3.8.6 A rskril·ning

lll'

statens .fi>rdringar

Möjlighet till avskrivning av statens fordringar finns nu i det fall omständigheterna ger vid handen att vederbörande inte kan betala sin skuld och
heller inte berliknas kunna göra detta i framtiden eller dä bevakning och indrivning av fordran bedöms förenat med sådana kostnader att det inte ter
sig lönsamt att driva in skulden. Bestämmelser härom finns i avskrivningskungörelsen ( 1965:921 ändrad senast 1978:654) samt i föreskrifter utfärdade i reglcringsbrev.
Jag vill i detta sammanhang peka på att vissa ärenden om avskrivning av
fordringar visat att företaget kunnat hållas i gång endast under kort tid.
Stödtagaren har då kanske tvingats till konkurs och därigenom ställts i ett
svårare läge än innan stödet beviljades. En utökad medverkan frän utvecklingsfonderna bör enligt min mening bidra till att bedömningen av näringshjälpsärenden blir sådan att människor inte i onödan försätts i sådana situationer. Med hänsyn till den målgrupp det här gäller kommer emellertid
situationer att uppstå dä avskrivning av statens fordran blir aktuell även
om projektet från bö1jan tett sig realistiskt. I de fall miinniskors handikapp
förvärras eller de drabbas av sjukdom kan nedläggning av rörelsen bli nödvlindig. I åtskilliga fall torde en försiiljning av rörelsen inte inbringa så
mycket att kvarstäende skuldbelopp till arbetsmarknadsverket kan täckas.
Möjligheten till avskrivning av statens fordran bör därför finnas kvar för de
stödtagarc. som inte bedöms ha möjlighet att äterbetala sina skulder till
s'tatsverket.
3.8.7 Kostnader
Utredningen har uppskattat kostnaderna för sitt förslag till 19.5 milj. kr..
varav 1.5 milj. avser utvecklingsfondernas medverkan. Man förutsätter att
stödformen i fo11sättningen skall utnyttjas i ungefär oförändrad omfattning. Även jag riiknar med att nliringshjälpen skall utgil i ungefär oförändrad omfattning.
AMS har i sina anslagsiiskanden för budgetåret 1979/80 beräknat all
verkets utgifter för näringshjälpen skall uppgä till 9,5 milj. kr., vilket är
oförändrat belopp jämfört med 1978/79. Jag uppskattar merkostnaden för
hiir föreslagna förbättringar av stödet till 4 milj. kr.
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3.9 Resurser för stöd åt arbetshandikappade
I det föregi\.ende harjag redovisat min syn pi\. de i\.tgiirder som sysselsättningsutredningen förordat. Det är min övertygelse att de åtgän.ler som jag
föreslagit med anledning av utredningens överväganden väsentligt skall
öka förutsättningarna att förverkliga mi\.let arbete fö alla.
En bärande linje i de förslag jag fört fram har varit att de arbetshandikappades svi\.righeter pil. arbetsmarknaden i prim:ip måste angripas pi\ tvfl sätt.
För det första måste utslagningen av dem som har ett arbete förhindras.
För det andra mi\.ste kraftfulla i\.tgärder sättas in för att skaffa arbete ät dem
som sti\.r utanför arbetsmarknaden.
Niir det gäller i\.tgärder för att förhindra utslagningen fr:'tn arbetsplatser
vill jag som tidigare framhålla den stora betydelse LAS har haft. Genom
denna lagstiftning kompletterad med åtgärder av typ lagerstöd. 25-kronan
och en rad andra insatser inom arbetsmarknadspolitikens ram har vi under
den senaste lågkonjunkturen förhindrat en utslagning som för många enskilda skulle kunna ha inneburit stora problem att åter få ett arbete . .lag vill
i detta sammanhang också betona betydelsen av insatser på arbetsmiljöområdet som under stor politisk enighet genomförts under 1970-talet och
som lett till ett starkt ökat medvetande om problemen i arbetsmiljön. Den
lokala skydds verksamheten vid företagen har byggts ut och fått ökade befogenheter. Därmed har den också fått förstärkta möjligheter att förebygga
utslagning p.g.a. brister i arbetsmiljön.
Sysselsättningsutredningen betonar i sitt betänkande vikten av att åtgärder sätts in redan på arbetsplatserna. Det är åtgärder inom
skyddskommitteernas verksamhetsområde. inom företagshälsovården och inte
minst inom ramen för anpassningsgruppernas arbete som man tänker på.
Detta arbete har som jag tidigare betonat en avgörande betydelse för hur vi
skall kunna möta de rättmätiga krav som ställs pi\. samhtillet från de arbetshandikappades sida. En förstärkning av anpassningsgruppernas resurser
handlar som utredningen framhållit i mycket stor utsträckning om personella resurser. Men det handlar inte enbart om arbetsförmedlingarnas personalresurser utan minst lika mycket om företagens och de fackliga organisationernas insatser. En aldrig så kraftig förstärkning av arbetsförmedlingarnas insatser i anpassningsgrupperna leder knappast till avgörande förändringar om inte övriga intressenter kan förstärka sina insatser.
Utredningen har som jag nämnt betonat anpassningsgruppernas arbete
när det gäller att förebygga uppkomsten av arbetshandikapp. Som jag nyss
framhållit delar jag denna uppfattning. Jag vill dock i likhet med RRV och
arbetarskyddsstyrelsen peka på att utredningen i viss mån har bortse Il från
det resultat i det förebyggande arbetet som ett effekti.vt arbetarskydd innebär. En förstärkning av arbetsförmedlingarnas resurser för anpassningsverksamheten kan enligt min mening inte ses isolerad från den planmässiga
utbyggnaden av arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen som ägt
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rum under 1970-talet och som jag tidigare berört. Antalet tjiinster vid arhetarskyddsverket har under denna period fördubblats samtidigt som verket
fätt kraftigt ökade medel för bl.a. forskning och intixmation. Det kan i detta sammanhang nlimnas att det centralt inom arbetarskydds verket finns en
funktion som skall bevaka arbetsmiljöfrågor rörande fysiskt handikappade. Denna innefattar bl.a. utarbetande av föreskrifter, förmedlandet av information om handikappfrågor inom och utom verket samt ansvar för kontakter med myndigheter och handikapporganisationer. Den lokala skyddsorganisationen vid företagen har byggts ut kraftigt. Totalt finns nu i landet
ca 120 000 skyddsombud. Utbildningen av personal inom företagshälsovården har utökats avsevärt.
U!redningen har på flera punkter föreslagit att särskild personal skall avsättas för viss verksamhet. Det gäller för försök i anslutning till främjandelagen och för samordning av verksamheten med lönebidrag vid allmännyttiga organisationer. Vidare har man uttalat att om utplaceringsprocentcn
vid verkstäder för skyddat arbete skall kunna höjas till 10% behövs en arbetsförmedlare på ca 100 anställda. Sammantaget har utredningen kommit
fram till att arbetsmarknadsverket under en femårsperiod behöver personalförstärkningar med sammanlagt 2400 nya tjänster. Av dessa skulle 35
tillfalla verket centralt och övriga den lokala och regionala organisationen.
Flertalet remissinstanscr har vitsordat att väsentliga personalförstärkningar bör sättas in för att arbetsförmedlingarna skall kunna fungera på det
sätt som utredningen har föreslagit. AMS pekar på att med ökade personalresurser följer också ett växande behov av lokaler. Tveksamma till en
sä. snabb utbyggnad av arbetsförmedlingarna är SAF, RRV och Statsföretag. SAF menar all man bör pröva möjligheterna att disponera om befintlig
personal innan förstärkningar vidtas.
För egen del vill jag betona alt en förutsättning för att kunna nå målet arbete åt alla är en väl fungerande arbetsförmedling. Inte minst för de arbetshandikappade spelar arbetsförmedlingen en central roll. För att en sökande med arbetshandikapp skall ha möjlighet till ett arbete behövs som regel
individanpassad förmedlingsscrvice. I takt med att samhällets sysselsättningsambitioncr ökar växer samtidigt andelen sökande med grava handikapp. Ju fler arbetshandikappade som söker förmedlingens hjälp desto fler
arbetsförmedlare erfordras för alt ge service åt dem.
Som jag tidigare framhållit har arbetsmarknadsvcrket under 1970-talct
byggts ut i snabb takt. Jag tänker då inte enbart på antalet förmedlare utan
även på organisatoriska och tekniska förbättringar.
Ansträngningarna att förbättra arbetsmarknadspolitiken måste fortsätta
och ett viktigt led häri är all föra arbetsförmedlingarna in pä arbetsplatserna. Anpassningsgrupperna har här som jag tidigare nämnt central betydelse. Även om grupperna. som sysselsättningsutredningen papekar. pi\. vissa
hi\.11 fungerar mindre bra gör man på andra häll ett gott arbete. De personalförstärkningar som arbetsmarknadsverket hittills fått under 1970-talet har
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bidragit härtill. Som jag tidigare sagt har verket tillförts ca I 800 nya tjänsterunder 1970-talet. vilket innebär ca 200 per år. Vid jämförelse med andra
statliga organs personalförstärkningar är detta en kraftfull satsning.
Satsningen pä förmedlingsverksamheten och stödet för utsatta grupper
måste fortsätta. Regeringen har därför för innevarande budgetår bemyndigat AMS alt nyanställa 300 aspiranter utöver normal aspirantantagning.
Detta innebär 600 nya aspiranter under budgetåret 1978/79. Vidare kommer jag att förorda att regeringen i budgetpropositionen för 1979/80 beräknar medel för ytterligare 350 tjänster. Jag förutsätter därvid att dessa förstärkningar huvudsakligen kommer den egentliga platsföm1edlingen tillgodo och där i väsentliga delar används för att tillgodose behovet av förmcdlingsinsatscr och andra anställningsfrämjande åtgärder för arbetshandikappade och ungdomar med särskilda behov. Jag utgår frän att AMS i
detta sammanhang också prövar behovet av specialistfunktioner utöver de
resurser för detta ändamål som kommer alt finnas inom arbetsmarknadsinstituten. Den närmare fördelningen av verkets personalresurser från tid
till annan är dock en fråga som enligt min mening bäst avgörs av AMS. Jag
vill erinra om att jag tidigare framhållit att länsarbetsnämnderna redan i
dag har möjlighet att organisera arbetet med anknytning till t.ex. främjanddagen pä ett sådant sätt som utredningen föreslagit.
De avvägningar och prioriteringar som ofta måste göras inom arbetsmarknadsverket underlättas bl.a. genom den utbyggda partsmedverkan
som finns. Hos AMS finns förutom en partssammansatt styrelse också en
särskild arbetsvttrdsdelegation. Den partssammansatta styrelsen fullföljs
regionalt genom läns- och distriktsarbetsnämnderna.

3. 10 Organisatoriska frågor inom AMS
Tillkomsten av den nya organisationen med arbetsmarknadsinstitut och
ett centralt metodutvecklings- och forskningsinstitut kommer att direkt
och indirekt medföra avsevärda förändringar i AMS arbete med den yrkesinriktade rehabiliteringen. Även den nya organisationen för skyddat arbete
och införandet av systemet med lönebidrag kan beräknas innebära förändringar i AMS verksamhet. En central stiftelse för skyddat arbete avses att
tidigast fran den I januari 1980 överta främst de planerings- och samordningsuppgifter som nu i huvudsak ligger på styrelsens industrienhet och pä
delar av dess arbetsvårdsenhet. När arkivarbetet omvandlas till en del av
systemet med lönebidrag frigörs AMS frän den omfattande hanteringen
meu löneärenden m.m. Detta berör främst personalenheten samt styrelsens ekonomifunktioner.
Frägor rörande yrkesinriktad rehabilitering handläggs i dag pi't flera enheter. Arbetsvärdsenheten svarar för alla frågor rörande arbetsprövning
och arbetsträning. arbetstekniska hjälpmedel m.m. Frågor gällande psykologinsatser faller pi't yrkesvägledningsenhetens psykologsektion. medan
huvudansvaret för OT- och ALU-verksamheten ligger på AMS utbild-
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ningsenhct. Anpassningsfrågoma som får en avsevärd tyngd i arbetsmarknadsinstitutens arbete handläggs nu främst inom arbetsförmedlingscnheten.
Den centrala handläggningen inom AMS i frågor som berör arbetsmarknadsinstituten är således splittrad pti. en rad enheter. Enligt min mening
mt'lste det vara mindre ändamålsenligt med hänsyn till den praktiska verksamheten vid arbetsmarknadsinstituten med en sädan uppdelning av det
centrala ansvaret som ski1lle bli fallet om nuvarande organisation och arbetsansvarsfördelning behålls inom AMS. Härtill kommer som nämnts att
organisationsförändringama inom det skyddade arbetet kan beräknas innebära att personalresurser kan frigöras. Vilka personalresurser som på
detta sätt kan frigöras kan dock först bedömas sedan bl.a. den centrala stiftelsen för skyddat arbete trätt i funktion och rekryteringen dit avslutats.
F.n. handläggs frågor rörande verkstäder för skyddat arbete. kontorsarbetscentralcr. industriella b~redskapsarbeten och hemarbete vid arbetsvärdsenheten. industrienheten. personalenheten, ekonomienheten och intendenturenheten. Mot den bakgrund jag här har anfört anser jag att starka
skäl föreligger för en mer genomgripande organisationsöversyn av styrelsens verksamhet.
Efter samråd med chefen för ekonomi- och budgetdepartementen vill jag
därför förorda att ett sådant översynsarbete bör utföras av AMS i samverkan med statskontoret och i samråd med berörda personalorganisationer. Översynen bör samordnas med det utrednings- och utvecklingsarbete
som AMS och statskontoret bedriver avseende platsförmedlingsarbetet
och dess organisaiton.
Förslaget om inrättande av arbetsmarknadsinstitut under länsarbetsnämnderna kan i viss utsträckning komma att medföra hehov av en ändrad
organisation vid nämndernas kanslier. Det ankommer på NYR att inom ramen för sina direktiv i samråd med arbetsmarknadsverket behandla dessa
frågor.

3.11 Finansiering
Det framtida finansieringssystemet för arbetsvtirdsverksamheten bör
enligt sysselsättningsutredningen utformas sft att rationella val kan göras
mellan olika handlingsalternativ utan hänsyn till att det finns olika finansieringsförutsättningar. Sambanden mellan ökade kostnader för förebyggande titgärder och minskande kostnader i andra led bör markeras. De ekonomiska konsekvenserna av olika alternativ skall enligt utredningen helst
kunna avläsas i det enskilda företaget eller förvaltningen. Detta skulle kunna innebära att kostnaderna för arbetsvårdsinsatser täcks ur samma finansieringskällor som alternativkostnaderna för främst förtidspensionering,
långtidssjukskrivning och arbetslöshetsersättning.
Riksdagens revisorer har vid sin granskning av arbetsmarknadspolitiken
varit inne pft tankegångar som innebär att förtidspensioneringen kostnads-
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mässigt till en del bör betraktas som en arbetsmarknadspolitisk utgift.
Kostnaderna för förtidspensionering bör således sammanbindas med de
arbetsmarknadspolitiska kostnaderna. Revisorerna påpekar bl.a. att kostnaderna för den arbetsmarknadsmässigt betingade förtidspensioneringen
inte ingttr i redovisningen av kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska
insatserna. Enligt revisorernas mening bör kostnaderna för den arbetsmarknadsmässigt betingade förtidspensioneringen redovisas med regional
fördelning. De förtidspensionerade måste således delas upp i två grnpper;
de som pensionerats av arbetsmarknadsskäl och de som pensionerats av
medicinska skäl. Kostnadsutveckingen för såväl de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som för den allmänna försäkringen skulle enligt verkets
bedömning härigenom klarare kunna följas.
Sysselsättningsutredningen hävdar däremot att det inte är möjligtatt särskilja de personer som förtidspensionerats av arbetsmarknadsskäl från
gnippen medicinskt förtidspensionerade. Utredningen anser att det i själva
verket inte existerar några sädana klara gränser. Däremot anser utredningen att det är rimligt att samhället på något sätt gör en bindning mellan de
kostnader inom socialförsäkringssystemet som är en följd av att arbetsmarknaden inte tar emot personer med olika typer av handikapp och kostnaderna för arbetsvärden. Detta förutsätter emellertid att det inte endast är
frågan om en tekniskt statistisk redovisning utan att också resurserna i
verkligheten kan användas pä ett alternativt sätt. Flertalet remissinstanser
däribland RRV. vägverket. statens handikappråd. kommenterar med en
positiv inställning utredningens tankegångar.
För egen del vill jag erinra om att finansieringsfrägorna diskuterades i
prop. ( 1977/78:30) om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering
m.m. När det gällde finansieringen av verkstäder för skyddat arbete framhöll föredraganden med anledning av ett utredningsförslag om att finansiera verksamheten genom en särskild arbetsgivaravgift. att det pågick nera
utredningar inom områden som nu har denna finansieringsform. Med hänvisning till detta framhöll föredraganden att valet av finansieringsmetod
borde prövas i ett mer övergripande sammanhang. Eftersom kostnaden för
skyddad sysselsättning frän samhällets sida kunde ses som ett alternativ
till olika former av arbetslöshetsunderstöd och arbetsmarknadspolitiska
insatser avsåg föredraganden att senare återkomma med förslag om finansiering av den skyddade verksamheten. Föredraganden fann det emellertid
naturligt att kostnaderna för en samordi:iad organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen borde täckas på samma sätt som arbetsmarknadsutbildningen. dvs. över arbetsmarknadsutbildningsfonden varigenom budgetmedel och arbetsgivaravgifter samordnas.
Även jag delar denna uppfattning. Härutöver vill jag emellertid framhålla att finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna generellt inte är ordnad pä nhgot enhetligt sätt. Arbetsmarknadsutbildningen bekostas
via en särskild fond. som i sin tur finansieras genom arbetsgivaravgifter
6
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och genom bidrag över statsbudgeten. Utbildning av svårplacerade. inom
arbetsmarknadsutbildningens ram. har däremot helt bekostats över statsbudgeten. Kostnaderna för den hittillsvarande arbetsprövnings- och arbetsträningsverksamheten har delats mellan stat och kommun.
För att trygga arbetstagarnas lönefordringar i företag som gått i konkurs
finns sedan år 1971 en särskild lagstiftning om statlig lönegaranti vid konkurs. Kostnaderna härför finansieras via en särskild arbetsgivaravgift. Alla
åtgärder för anpassning av arbetsplatserna, arbetstekniska hjälpmedel. arbetsbiträde osv. finansieras helt via statsbudgeten. Detsamma har i huvudsak gällt för beredskapsarbete. halvskyddad sysselsättning. arkivarbete. kontorsarbetscentralcr. industriella beredskapsarbeten och liknande
verksamhet. Kostnaderna för verkstäderna för skyddat arbete har hittills
delats mellan staten och de olika huvudmännen. Arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta stödet vid arbetslöshet finansieras över statsbudgeten och av en särskild arbetsgivaravgift.
Den splittrade finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska atgärderna
är en olägenhet inte bara när det gäller att underlätta en flexibel användning av samhällsresurserna för arbetshandikappade. Frågan är enligt min
mening också av väsentlig betydelse för hela det arbetsmarknadspolitiska
ätgärdssystemet p.g.a. den förändrade inriktning som arbetsmarknadspolitiken i ökande grad givits under 1970-talel. Åtgärderna har således alltmer
inriktats på att uppkommande sysselsättningsproblem av konjunkturell eller strukturell art måste mötas redan inom företaget. Tanken är att man
härigenom bl.a. skall kunna undvika att försämra produktionsförutsättningarna för i och för sig livskraftiga företag som fatt sysselsättningsproblem till följd av konjunkturavmattning eller andra överga.ende orsaker.
För företag som drabbats av långsiktiga strukturella problem och där omdaningar är nödvändiga, t.cx. inom teko- och stålindustrin. har målsättningen varit att övertalig personal genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall kunna undgå arbetslöshet. För såväl de berörda arbetstagarna
som för samhället har en sådan politik ofta stora fördelar genom att anställningstryggheten kan värnas. Kostnaderna för samhället för åtgärder med
denna inriktning är oftast ocksti lägre än för mera traditionella arbetsmarknadspolitiska insatser som beredskapsarbete, arbetsmarknadsutbildning
osv. eller för lokaliseringspolitiska insatser.
De medel som använts för att förebygga friställningar har bl.a. varit utbildningsinsatser inom företagen - främst den s.k. 25-kro~an - stöd till lagerproduktion. sysselsättningsbidrag för permitteringshotad personal (det
s.k. 75 %-bidraget), sysselsättningsstöd för äldre arbetstagare inom tekoindustrin m.tl. Inom ramen för lokaliseringspolitiken har också betydande
medel satsats för att strukturella omdaningar i existerande företag skall
kunna genomföras i socialt acceptabla former.
De förebyggande åtgärderna för att förhindra arbetslöshet för redan anställda har kombinerats med en rad kraftfulla insatser för nytillträdande på
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arbetsmarknaden - främst ungdomar och kvinnor - som p.g.a. den läga
efterfrågan pä arbetskraft fött särskilda problem. För nytillträdande och
arbetslösa har utbildningsinsatser kommit till stånd i mycket stor omfattning främst inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen men ocksti inom
det reguljära skolväsendet. Även insatserna med beredskapsarbeten har i
hög grad förändrats. Majoriteten av de arbetslösa som i dag sysselsätts i
beredskapsarbeten, finns i dagsverksbilliga arbeten inom bl.a. service- och
vårdsektorerna. Beredskapsarbeten har ocksä i vissa fall kombinerats med
utbildningsinsatser.
Sammantaget har dessa insatser lett till att vårt land haft en internationellt sett mycket låg arbetslöshet trots den djupa lågkonjunkturen. Satsningen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder av skilda slag, som inneburit
att periodvis upp emot 5 %; av totala antalet personer i arbetskraften omfattats av arbetsmarknadspolitiska insatser. har ocksä fätt konsekvenser av
finansiell natur. De mycket betydande utbildningsinsatserna hart.ex. lett
till stora påfrestningar på arbetsmarknadsutbildningsfonden. Bristen pt1
fondmedel har fått täckas med statsmedel. Av lättförsti'.teliga skäl har ocksä fonden för statlig lönegaranti vid konkurser varit härt belastad. Riksdagen har vid ett par tillfällen under de senaste åren fått besluta om höjning
av avgiftsuttaget frän arbetsgivarna. Arbetslöshetsfonden och de frivilliga
arbetslöshetskassorna har däremot haft en relativt sett god utveckling.
med i de flesta fall fortsatt fonduppbyggnad som en följd av att arbetslösheten har kunnat hållas på en förhållandevis låg nivä.
De synpunkter som sysselsättningsutredningen fört fram beträffandede
ökade möjligheterna till en flexibel resursanvändning inom arbetsvärden
som skulle följa av en mer enhetlig finansiering är jag. mot den bakgrund
jag här har skisserat, beredd att utsträcka till att gälla i huvudsak alla individinriktade stödåtgärder inom arbetsmarknadspolitiken. I vilken utsträckning en sådan mer enhetlig finansiering bör ske genom arbetsgivaravgifter är jag dock inte beredd alt nu ta ställning till. Frågan om en mer
enhetlig finansiering har ocksa fött särskild aktualitet genom det förslag till
allmän arbetslöshetsförsäkring som överlämnats till mig och över vilken
remissbehandlingen nyligen avslutats.
Inom regeringskansliet arbetar f.n. en interdepartemental arbetsgrupp
med en rad frågor kring arbetsmarknadspolitikens framtida finansiering.
Härvid studeras också sysselsättningsutredningens förslag om en bindning
mellan de arbetsmarknadspolitiska kostnaderna för pensioner och långtidssjukskrivning.
Målsättningen är att ett förslag om en mer enhetlig finansiering av de arbetsmarknadspolitiska insatserna om m~jligt skall kunna läggas fram i
samband med att riksdagen föreläggs förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är önskvärt att en sädan enhetlig finansiering också kan vinna
tillämpning samtidigt sorn en allmän arbetslöshetsförsäkring träder i kraft.
Detta innebär emellertid att en eventuellt ändrad finansieringsmctod un-
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der alla förhållanden inte kan träda i kraft förrän i början av 1980-talet.
Tills vidare bör därför finansieringen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för bl.a. arbetshandikappade i huvudsak ske enligt nuvarande ordning. Beträffande den yrkesinriktade rehabiliteringen har dock. som tidigare nämnts. riksdagen beslutat att denna skall finansieras pil samma sätt
som arbetsmarknadsutbildningen och all deltagarna skall erhalla utbildningsbidrag.
Den nya stiftelseorganisationen för verksHider inom arbetsvården bör
tills vidare i sin helhet finansieras över statsbudgeten. Jag avser att återkomma i denna friiga i budgetpropositionen för 1979/80.

4

Upprättade lagförslag

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom arbetsmarknadsdepartementet upprättats förslag till
I. lag om ändring i lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd.
2. lag om ändring i lagen ( 1976:600) om offentlig anställning.
Det under 2 angivna förslaget har upprättats i samråd med statsriidet
Wahlberg.

5

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
dels att anta förslagen till
I. lag om ändring i lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd
2. lag om ändring i lagen ( 1976:600) om offentlig anstiillning
dels att
3. godkänna de av mig förordade allmänna riktlinjerna angiiende åtgärder för arbetshandikappade inom arhetsmarknadspolitiken
4. godkänna de av mig förordade grunderna för ekonomiskt stöd till
arbetshjälpmedel m.m. för personer med arbetshandikapp att
gälla fr.o.m. den I juli 1979
5. godkänna de av mig förordade förändringarna beträffande bidrag
vid utbildning m.m. i företag av iildre och handikappade all gälla fr.o.m. I juli 1979
6. under förbehåll av att uppgörelse kan träffas mellan statens förhandlingsnämnd och berörda huvudmän och en grund för reformen därigenom skapas godkänna de av mig förordade grunderna för inrättande av arbetsmarknadsinstitut inom arbctsmarknadsverket
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7. godkänna de av mig förordade grunderna för inrättande av ett institut för metodutveckling och forskning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen
8. godkänna den av mig förordade omvandlingen av arkivarbete.
musikerhjälp och halvskyddad sysselsättning till anställning
med lönebidrag att gälla fr.o.m. den I juli 1980
9. godkänna de av mig förordade särskilda insatserna för ungdomar
med arbetshandikapp att gälla fr.o.m. den I juli 1979
10. godkänna de av mig förordade förslagen rörande näringshjälp att
gälla fr.o.m. den I juli 1979

6 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden har lagt fram.

Prop. 1978/79: 73

86
Bilaga I

Sammanfattning av sysselsättningsutredningens
1978:14) Arbete åt handikappade

delbetänkande

(SOU

KAPITEL I. HANDIKAPP OCH ARBETE - BAKGRUNDSBESKRIVN ING
Sysselsättningsutredningen hänvisar inledningsvis till sitt delbetänkande
(SOU 1975:90) Arbete åt alla. I detta hade utredningen konstaterat de stora
svttrigheter som förelegat att även under högkonjunktur bereda sysselsättning åt handikappade. I nämnda betänkande skrev utredningen:
"Det är därför viktigt att astadkomma förbättringar av möjligheterna att
stödja dessa grupper pä arbetsmarknaden. Lösningen av deras sysselsättningsproblcm är en förutsättning för att malet arbete åt alla skall kunna
uppnås ...
I det här aktuella delbetänkamlct Arbete i1t alla behandlar utredningen
hela frågan om de arbetshandikappades sysselsättning. Utredningen säger
samtidigt att man förutsätter att detaljförslag senare kommer att utformas
av arbetsmarknadsdepartementet och AMS m:h i vissa fall av särskilda organisationskommitteer.

De arbetslwndikappwle
Enligt AMS definition är en person arbetshandikappad som p.g.a. fysiskt. psykiskt, förståndsmässigt eller socialmedicinskt handikapp har eller förväntas fä svarigheter att erhålla eller bibeh:11la ett arbete ph den reguljära arbetsmarknaden. )::tt handikapp behöver således inte mer eller
mindre automatiskt leda till att en sökande skall betecknas som arbetshandikappad. Sysselsättningsutredningen använder samma definition.
De arbetshandikappade som hos arbetsförmedlingen fött fördjupad utredning genom arbetsvftrden kallas arbetsvårdssökande. Antalet arbetsvårdssökande uppgår till ca 70 000/år. I arbetsförmedlingens statistik indela5 de arbetshandikappade i åtta olika delgrupper efter arbetshandikapp.
Grupperna är hjärt-, lung- och kärlsjukdom. hörselskada, synskada, rörelsehinder, övriga fysiska handikapp. psykiska arbetshandikapp. förståndshandikapp samt socialmedicinska handikapp.
Arbetsmarknadssituationen för arbetshandikappade belyses genom arbetsmarknadsverkets statistik. Denna statistik är dock ofullständig och ger
endast en ögonblicksbild av arbetslösheten och strömmarna genom olika
institutioner. För att fä en mer fullständig bild av de arbetshandikappades
situation på arbetsmarknaden måste också statistik om förtidspensionering
och uppgifter frän handikapporganisationerna tas med. Utredningen anser
att det finns stort behov av att fä fram heltäckande undersökningar av de
arbetshandikappades arbetsmarknadssituation.
Resultaten ar arbets1·1irde11
För perioden april 1976-mars 1977 uppskattas att knappt 10 ')( av de arbetshandikappade hade fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Den
utveckling mot minskad andel arbetsplacerade på den reguljära arbetsmarknaden som konstaterats sedan 1960-talct tycks fortsätta. De synskadade och sodalmedicinskt handikappade möter de största svårigheterna
på arbetsmarknaden.
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En arbetsvän.lssökande kan avregistreras frän arbetsförmedlingen därför att han har fatt arbete eller utbildning i n~1gon form. men ocksä av s.k.
negativa anledningar. Negativa avregistreringsorsaker är bl.a. arbetsoförmäga - sjukvärd - anstaltsvänl. ofta kombinerat med förtidspensionering.

Vem är arbetslumdikappad?
Svårigheten att ge en klar och entydig definition av arbetshandikappade
hänger samman med att det inte finns nttgra entydiga kriterier som avgränsar gruppen. Olika individers arbetsförmt1ga i en viss arbetsuppgift kan
variera p.g.a. olika arbetshinder. Det behöver inte heller vara hinder hos
den enskilde utan yttre förhållanden t.ex. brist pft barntillsyn eller däliga
kommunikationer som utgör arbetshinder. Också vissa förh11llanden i arhctslivet utgöra hinder: arbetsmiljö. utbildning. arbetshinder. krav på yrkeserfarenhet etc Vissa individer övervinner dessa hinder. De är attraktiva pt1 arbetsmarknaden. Andra klarar inte hindren m:h allra svaras! är det
för dem som har varaktiga fysiska. psykiska. förständsmässiga eller socialmedicinska handikapp.
Det är viktigt att understryka att arbetshandikappade inte är en lätt definierad minoritet på arbetsmarknaden utan att ett stort antal människor är
eller riskerar - t.ex. med stigande alder - att komma i en situation där de
kan behöva särskild hjälp och stöd för att fä arbetsuppgifterna anpassade
efter sin förmäga. eller möjligheter att utveckla sin förm11ga. Med en viss
förenkling kan man hävda att om arbetsmarknaden var anpassad till alla individers förutsättningar skulle ingen hindras att göra arbetsinsatser efter
sin förmåga.

Arbn e il t alla
Förvärvsarbetet upptar endast en mindre del av en människas livstid.
men spelar en central roll för att forma förutsättningarna för sociala relationer. aktiviteter utanför arbetet etc.
Sysselsättningsutredningen utgår ifrån att nästan alla människor har förmf1ga att bidra till den gemensamma produktionen av varor och tjänster.
Att bidraget varierar är självklart. Det är dft enligt utredningen svi'lrt att se
någon bestämd gräns för hur liten en persons arbetsförmitga skall vara för
att det inte skall vara aktuellt för samhället att försöka lösa syssclsättningsfrägan i vid mening. Alla skall alltså ha rätt till nägon form av sysselsättning. När det gäller personer med mycket stor nedsättning i arbetsförmågan. närmast i form av sysselsättningsterapi - men sedan i glidande skala
över till fullt deltagande i den ordinarie produktionen.

Utreck/in{?l'll pd arbets111ark11ade11
Det finns enligt utredningen klart negativa drag när det gäller ut vecklingen av de handikappades möjligheter att fä arbete på den reguljära arbetsmarknaden under de senaste L0-15 åren. Sysselsättningsutredningen diskuterar här mfmga förklaringar.
Sättet att mäta lönsamhet och effektivitet i företag. myndigheter och organisationer tar liten eller ingen hänsyn till samhällsekonomiska effekter
utanför företagen. Detta förhållande måste enligt utredningen förändras
om de arbetshandikappades syssclsättningssituation skall kunna lösas.
Vidare ställer den moderna tekniska utrustningen allt större krav på de individer som skall handha den. A andra sidan kan teknisk utveckling också
gt: möjlighet till arbete för någon som aldrig haft detta genom att arbetshandikappet kan kompenseras.
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Förbällringar av socialförsäkringssystemet, i första hand pensioneringsmöjligheterna. ligger bl.a. också till grund för den förändring som har skell
på arbetsmarknaden. Människor som tidigare av ekonomiska skäl var
tvungna att under mycket svåra förhållanden försöka göra en arbetsinsats
för all försörja sig, har nu fåll en möjlighet att med rimliga ekonomiska förutsättningar välja att inte arbeta.
Fackföreningsrörclsens låglönesatsning brukar ibland framhållas som en
väsentlig förklaring till utslagningen från arbetsmarknaden och svårigheterna all sysselsälla personer med nedsall arbetsförmåga. En sådan effekt
kan enligt utredningen inte uteslutas, men att göra det till huvudförklaring
tycks emellertid vara dåligt underbyggt. Utvecklingen är inte specifik för
Sverige utan förekommer också i flertalet västländer trots att man i dessa
inte bedrivit en medveten solidarisk lönepolitik. Statistiken visar också alt
det t.ex. inom jordbruket och skogsbruket har skelt en omfattande utslagning och denna kan knappast hänföras till den solidariska lönepolitikcn.
Snarare finns förklaringarna att söka i rationaliseringar och arbetsskador.
Första ledet i en politik för arbete åt arbetshandikappade måste enligt utredningen vara alt förhindra utslagningen. De som söker arbete genom arbetsvården har ofta läng arbetslivserfarenhet och har haft clt arbete som
de av olika skäl inte kan ha kvar. Det är därför nödvändigt att insatser för
alt förbättra anpassning och förhindra utslagning sätts in redan på ett tidigt
stadium. Det räcker emellertid inte med att arbeta med de arbetshandikappade som är öppet arbetslösa. Ambitionen måste också vara att förbällra
samhällets möjligheter att erbjuda arbete si'I att dold arbetslöshet bland de
arbetshandikappade, Lex. bland de förtidspensionerade, kan mätas.
KAPITEL 2. UTSLAGNINGEN FRÅN ARBETSMARKNADEN
I en vidare mening beskriver uttrycket utslagning en process som gör att
en person inte kan bchftlla eller erhålla elt förvärvsarbete på den reguljära
arbetsmarknaden. Utredningen har begränsat begreppet utslagning till att
gälla en process som gör all personer som har haft ett förvärvsarbete inte
längre kan behnlla det och inte heller erhålla ett nytt.
Sverige har totalt sett haft en mycket god sysselsättningsut veckling under de senaste tio åren. Kvinnorna har ökat sin sysselsällningsgrad mycket
kraftigt. För männens del har andelen sysselsatta dock minskat. framför
allt i ~tldrarna 55-64 år. samt i sysselsättningssvaga delar av landet. En
minskning i förvärvsfrekvcns för ensamstående yngre män kan också
konstateras i storstadsområden. Allvarliga sociala problem kan här antas
finnas med i bilden. Spegelbilden av syssclsättningsutvecklingen för män
finns i statistiken över förtidspensionerade.
Fört idspe 11 si< me ring
De förtidspensionerade har ökat kraftigt sedan slutet av 1960-talet. Antalet förtidspensionärer i åldern 16-64 år har ökat från 145000 år 1967 till
247 000 år 1976. Av de sistnämnda är 33 000 under 40 år. Möjligheterna till
förtidspensionering har utvidgats under senare t\r och detta kan till en del
ses som en förklaring till den ökade förtidspensioneringen. Den är dock
också enligt utredningen en konsekvens av en ökad utslagning pti arbetsmarknaden. I en rapport (SOU 1977:88) till syssclsättningsutredningen
Berglind: Förtidspension eller arbete? visas elt klart samband mellan förtidspension och sysselsättningsmöjligheter i olika län och kommuner. Omrt\den som domineras av jord- och skogsbruk och som samtidigt har en
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svag industriell utbyggnad har också en hög andel förtidspensionärer.
Skillnader i andelen förtidspensionerade mellan kommunerna kan förklaras genom arbetslöshetsnivi\. andel ogifta i befolkningen och i storstadsomrfldena även genom sjukledighetens omfattning. Rapporten visar också
att Sverige vid en nordisk jämförelse ligger lägst när det gäller andelen förtidspensionerade. Svag sysselsättning. omfattande arbetslöshet och stort
inslag av jord- och skogsbruk tycks också vid internationella jämförelser
förklara att ett land har en stor andel förtidspensionerade. Den väl utbyggda arbetsmarknadspolitiken i Sverige är troligen en väsentlig förklaring till
den internationellt sett lägre andelen förtidspensionerade.
Delas förtidspensionärerna in efter diagnosgrupper finner man att den
vanligaste sjukdomsgrunden för pensionering är rörelsehinder. Därefter
följer cirkulationsorganens sjukdomar. psykoser och neuroser. Diagnosgrupperna varierar mycket starkt med l\lder. Som exempel kan nämnas att
för personer i åldrarna 15- 35 är som 1\r 1975 beviljades förtidspension.
förekom diagnosen psykoser. neuroser m.m. i 42 '}'(.av fallen. Vidare kan
konstateras att ca 80 '/{ av de förtidspensionerade saknar utbildning utöver
folkskola.
Också socialhjälpssituationen kan ge vissa ledtrådar när det gäller att
förklara tendenserna till ökad utslagning fri\n arbetsmarknaden. Antalet
ensamstående män med socialhjälp har ökat med 80% från flr 1966 till är
1975. Särskilt i storstadsområdena är denna utveckling markant. nu också i
yngre f1ldrar än tidigare. Genom att sammanställa folkräkningsuppgifter
med uppgifter om förtidspensionering. socialhjälp och lflngtidssjukskrivning kan man fä en uppfattning om försörjningssituationen och utslagningen i olika åldersgrupper. De äldre männen och också i stor utsträckning
äldre kvinnor i hela landet dominerar. Det tycks också finnas en tendens
till utslagning av medelålders och yngre personer, i första hand män i storstadsområdena. Ökningstakten är oroande.Sociala problem och arbetsmarknadspolitiska problem följs här !'It.

Orsaker till wslag11i11g
En mycket stor andel av Je arbetsvflrdssökande pil arbetsförmedlingarna har lång arbetslivserfarenhet. I de undersökningar utredningen gjort beträffande skyddad och halvskyddad sysselsättning i Göteborg och Skövde,
SOU (1977:44) Skyddad verkstad. halvskyddad verksamhet har 42-50%
en arbetslivserfarenhet som omfattar tio år och mer. Mer än 50 % av de intervjuade anser att deras nuvarande situation beror pil sjukdom eller skada
orsakad av nflgot tidigare arbete.
Arbetsmiljön kan dels direkt ge upphov till skador. sjukdomar eller förslitning som leder till utslagning. dels indirekt medverka till utslagning genom att inte medge den önskvärda och nödvändiga anpassningen av arbetsförhållandena. En rad arbetsmiljöstudier under senare 1\r visar pi\ faktorer som kan antas ligga till grund för utslagning. Tunga lyft. enformiga
arbetsrörelser, buller. damm. är exempel på fysiska arbetsmiljöfaktorer
som i hög grad ger arbetstagarna besvär. På senare 1\r har också de psykologiska och sociala inslagen i arbetsmiljön uppmärksammats. Inflytande i
arbetslivet och självbestämmande över arbetstakt och arbetsmetoder är av
central betydelse för möjligheterna att uppleva arbetsglädje. Upplevelsen
av överblick och mening i arbetet liksom samarbete och gemenskap med
arbetskamrater är andra faktorer av stor betydelse.
Sysselsättningsutredningen har tillsammans med Volvo genomfört en
försöksver~samhet via anpassningsgrupperna på Volvo Torslandaverken
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m:h Volvo Skövdcvcrken. I en rapport frän försöket (SOU 1977:89) Betingat arbetsföra redovisas en särskild uppföljning vid Skövdeverken bland de
hetingat arbetsföra (arbetshandikappade enligt utredningens definition)
vars anställning upphört. Var femte av dessa blev förtidspensionerad. Under den period uppföljningen avsett blev var tredje betingat arbetsför som
slutat sin anställning utslagen eller utslagningshotad. enligt den definition
som anv~ints. Enligt definitionen har inte någon av de förtidspensionerade
bedömts som utslagen. De direkt utslagna. ej förtidspensionerade. är
främst unga män. invandrare med kort anställningstid och psykosocial11
problem. De frtm företaget förtidspensionerade är äldre. har längre anställningstid. är svenskar och har fysiska arbetshinder. I undersökningen framgar klart sambandet mellan arbetshandikapp och utslagningsrisk. liksom
sambandet mellan sjukfrånvaro och arbetshandikapp. Långtidssjukdom är
sex gånger sfi vanligt bland betingat arbetsföra och hög korttidsfrtrnvaro
dubbelt så vanlig. Btide ltmgtids- och korttidsfrånvaro har starka samband
med svttrigheter p. g. a. sjukdom i arbetet liksom med den allmänna trivseln.

Ö1·en·iiRantie11 och förslag
Utredningen framhåller i fråga om utslagning att man kan skilja på utslagning från en arbetsplats och utslagning fran arbetsmarknaden. Att bli
utslagen frän en arbetsplats är ett första steg i en utslagning frän arbetsmarknaden. Den senare inträffar dock först sedan olika försök med arbetsplacering, rehabilitering m.m. har misslyckats. Att förhindra utslagning
fri\n arbetsplatser är mot denna bakgrund i många fall det effektivaste sättet att förhindra utslagning frän arbetsmarknaden, inte minst för grupper
med psykiska och sociala handikapp. För att uppntt detta måste förebyggande eller rehabiliterande tilgärder sättas in på ett så tidigt stadium som
möjligt.
Utslagningen frän en arbetsplats sker i princip på tvä sätt, genom att
hela. eller en del av en arbetsplats läggs ned. eller genom all vissa individer
slutar eller tvingas sluta sin anställning därför att man inte lyckats anpassa
arbetsuppgifterna till individens förutsättningar. De största problemen vid
företagsnedläggelser eller driftminskningar uppstår när företagen sysselsätter en stor andel äldre arbetskraft och den lokala arbetsmarknaden där
företaget finns är begränsad. I detta fall blir ocksa ofta de företagsekonomiska kalkyler som ligger bakom en företagsnedläggning mycket avvikande frf111 det resultat en samhällsekonomisk kalkyl skulle ge. Det bör därför
diskuteras om det inte skulle finnas möjligheter att göra mer systematiska
samhällsekonomiska bedömningar innan en nedläggning görs och i vilka
former och med vilka finansieringsmetoder ett ingripande skall ske.
När det gäller utslagningen från existerande arbetsplatser framhåller utredningen att trygghetslagstiftningen i hög grad bidragit till att minska utslagningen av äldre och arbetshandikappade. De förtidspensionerade
tycks komma från yrken med förhållandevis stora fysiska krav och fran näringsgrenar med små företag och/eller få yrken representerade. Särskild
uppmärksamhet borde ägnas ät hur utslagning i dessa branscher skall mötas.
Arbetet med den fysiska och psykiska arbetsmiljön måste byggas ut och
göras mer systematiskt. En företagshälsovård inriktad på förebyggande
och arbetsplatsanpassad verksamhet har här mycket viktiga uppgifter. De
långtidssjukskrivna bör kontinuerligt följas upp och behov av arbetsanpassning, som gör det möjligt att efter sjukdomens slut återkomma till arbetet. diskuteras tillsammans med anpassningsgrupperna. Ett samlat
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grepp om de arbetsmiljövårdande resurserna på arbetsplatserna är nödvändigt. Anpassningsgrupperna bör vara det centrala organet för att leda
arbetet med att förhindra utslagningen. Inte bara arbetet med individuella
fall är viktigt. utan också systematiska kartläggningar av arbetsplatsernas
krav pti psykisk och fysisk förmtiga. samt möjligheterna att paverka dessa
krav. Det bör särskilt observeras att utslagning förekommer också från
tjänstemannaarbetsplatser och frtin statliga och kommunala myndigheter
även om anställningstryggheten där traditionellt sett är mycket stor. Större
uppmärksamhet bör också ägnas den psykiska miljön på arbetsplatserna.
Utslagningen representerar stora ekonomiska värden. Insatserna för att
bekämpa den måste ses i relation till detta. I ett räkneexempel belyser utredningen hur ojämnt förtidspensioneringen är fördelad regionalt. Utgtingspunkten har varit att ta fram det län som har den lägsta andelen förtidspensionerade i varje åldersgrupp. Vidare har antagits att alla andra län
skulle kunna uppna denna lägre pensioneringsgrad. Resultatet av räkneexemplet är att man med de gjorda antagandena skulle haft ca 77000 färre
förtidspensionärer år 1975. som varit beräkningsår. Det genomsnittliga antalet år till den allmänna pensionsåldern för de 77 000 förtidspensionärerna
är ca 11. Om man antar att en förtidspensionär i genomsnitt kostar ca
20000 kr.(netto efter skatt) i utgifter för stat, kommun och socialförsäkringssystem blir den årliga kostnaden för 77 000 personer ca 1.5 miljarder
kr. Beräkningar av alternativkostnader har utgått från halvskyddad sysselsättning. Detta kan sägas vara ett mellanting kostnadsmässigt mellan helt
skyddade sysselsättningar och de mindre kostsamma och ekonomiskt mer
gynnsamma insatser som innebär placering på den reguljära arbetsmarknaden med olika introduktionstider. Lönen har antagits vara 45 000 kr.får.
Skillnaden mellan förtidspensioneringsalternativet och halvskyddad
sysselsättning blir 2.5 miljarder kr./är. Detta skall relateras till att AMS utgifter för rehabilitering och stödåtgärder uppgtir till HlO milj. kr. För den
enskilde individen skulle konsumtionsökningen öka med I 000 kr./mtinad
efter skatt. Om produktionstillskottet antas vara skillnaden mellan den totala lönekostnaden och den statliga subventionen blir tillskottet 3,3 miljarder kr. Ockst1 det samhällsekonomiska tillskottet skulle alltså vara stort.
KAPITEL 3. YRKESINRIKTAD REHABILITERING - UPPGIFTER.
RESURSER OCH ORGANISATION
Den yrkesinriktade rehabiliteringen har till uppgift att stärka ställningen
för personer som har svårt att få eller behålla ett arbete pil arbetsmarknaden. Enligt denna definition är yrkesinriktad rehabilitering detsamma som
arbetsvård. Begreppet arbetsvård avser såväl insatser till stöd för den enskilde individen som ingrepp på arbetsplatsen.
Den enskildes arbetsförmåga och arbetshinder kan utredas och kartläggas på olika nivåer och med olika resursinsatser. Detta kan ske genom
samtal pä arbetsförmedlingen, i psykologiska anlagsundersökningar. genom arbetsprövning/träning på kommunala arbetsvårdsinstitut eller i utrednings- och träningskurser (OT- och ALU-kurser) med yrkesförbcrcdande praktikinslag vid AMU-center eller pä arbetsplatser.
Vid arbetsvårdsinstitutcn och i samband med träningskurserna eftersträvar man att systematiskt träna upp handikappade personers fysiska och
psykiska arbetskapacitet. Ett vanligt sätt att söka kompensera arbetshandikapp är utbildningsinsatser och omskolning till yrken där det primära arbetshandikappet inte spelar någon roll. I samband med en arbetsplacering
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kan handikappet kompenseras genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bidrag till arbetsbiträde. arbetstekniska hjälpmedel m.m.
En central uppgift i rehabiliteringsprocessen är att försöka finna en arbetsplats för den arbetsvärdssökande som så långt som möjligt är anpassad
till hans förutsättningar och önskemål. Hjälpmedel för detta är platsförmedling. ackvisition hos arbetsgivaren. kontakter med anpassningsgrupperna och slutligen främjande\agens olika påtryckningsmöjligheter.
Med utgångspunkt frän olika statistiska uppgifter kan man göra en ungefärlig uppskattning av vad som händer med de personer som kommer till
arbetsvärden för rehabilitering. Skattningar ger vid handen att ca 17 % går
till arbete på den reguljära arbetsmarknaden och 4 % till halvskyddat arbete. Sådana ibland efter utbildning eller prövning och träning. Drygt 30%
går till skyddad sysselsättning. Arbetsplaceringarna uppgår således till
drygt 50%..

Arbetshandikappade 1111gd11111ar
Utslagningen från arbetslivet drabbar allt yngre åldersgrupper. Därtill
kommer att många av de arbetshandikappade ungdomarna aldrig har förvärvsarbetat. Efter ett omfattande utrednings- och rehabiliteringsarbete
förtidspensioneras många av ungdomarna efter kort eller ingen yrkesverksam tid. Knappt 25 000 ungdomar i äldern 16-34 år är förtidspensionerade.
Bland de nybeviljade pensionerna har omkring 40 t;'.1· huvuddiagnosen "psykoser. neuroser m. m.".
Förutom de psykiskt och socialmedicinskt arbetshandikappade har
främst de utvecklingsstörda och gravt rörelsehindrade ungdomarna stora
svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Gemensamt för dessa grupper är att deras arbetsrehabilitering måste innehålla en samordning av olika rehabiliteringsresurser som angriper deras totala situation.
Genom ett initiativ från sysselsättningsutredningcns sida och med medel från Allmänna arvsfonden bedriver Södertälje kommun sedan år 1977. i
nära samarbete med arbetsförmedlingen. en försöksverksamhet med speciella insatser för ungdomar med socialmedicinska arbetshandikapp. Ett
antal ungdomar har placerats på beredskapsarbeten inom kommunförvaltningen. Socialarbetare, fritidspedagoger. psykologer och arbetskamrater
fr'åmst s.k. faddrar etc. stöttar ungdomarna. Förutom arbetserfarenheter
är social träning ute i samhället samt studie- och fritidsaktiviteter viktiga
inslag för att bryta ungdomarnas isolering.
I samband med försöksverksamhelen har en fristäende ekonom sökt belysa de finansiella effekterna som de rehabiliterande insatserna i samband
med försöket kan fä på den offentliga ekonomin under en lio-årsperiod.
Resultaten presenteras i en rapport Finansiella kalkyler för rehabiliteringsinsatser för 22 ungdomar i Södertälje. Sämsta utfall för ungdomarna i
samband med projektet har jämförts med bästa utfall utan projektet. För
den offentliga sektorn totalt beräknas försöket ge ett betydande finansiellt
överskott (ca en halv milj. kr.).
Öl'erräganclen och fors/ag
I regeringens proposition 1977/78:30 om bl.a. den yrkesinriktade rehabiliteringen lämnades frågan om dennas organisation öppen i avvaktan på
syssclsättningsutredningens betänkande. Utredningen har mol denna bakgrnnd ägnat stor uppmärksamhet åt dessa fri\gor.
En grundförutsättning för lyckad rehabilitering är att den enskilde individen är motiverad för en rehabilitering. Detta är en mycket viktig uppgift
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för arbetsvården. Det är enligt utredningens uppfattning vidare angeläget
att få ett bättre informationssystem om resultaten av arbetsvårdens insatser. Detta bör bygga på regelbundna uppföljningar av de arbetsvårdssökande. t.ex. stickprovsundersökningar. Det är naturligt att det metodutvccklingsinstitut som föreslås. får ansvar för uppföljningarna.
En förbättrad yrkesinriktad rehabilitering förutsätter att arbetsvärden
fär resurser. en mer sammanhållen organisation och att ansvaret för den
enskilde individen inom systemet blir mer enhetligt. En grundläggande fråga är hur lång tid en arbetsförmcdlingstjänsteman kan använda för att skaffa ett lämpligt arbete åt en gravt handikappad. Om de arbetsvårdssökande i
genomsnitt skulle kunna räkna med en veckas arbetsinsatser från arbetsförmedlingen skulle det krävas cirka 2 000 tjänstemän bara för dessa uppgifter. Förmedlingens resurser måste enligt utredningens uppfällning ökas
så att det blir bättre balans mellan den fysiska och psykiska rehabiliteringen. de kartläggande och utredande insatserna å ena sidan och de insatser
som sedan görs för att skaffa ell lämpligt arbete. å andra sidan.
Samma resonemang kan föras om resurserna för att anpassa den enskilda arbetsplatsen till individens behov. Detta gäller inte bara den fysiska
anpassningen utan också introduktion. utbildning. infom1ation etc. Det
finns f.n. möjligheter att ge bidrag till arbetsgivare, 8 kr./ timme. vid utbildning av arbetshandikappade och vid s.k. praktikanställning. Bidraget
kan vid utbildning jämkas upp till full täckning av arbetskraftskostnaden
för personer med grava handikapp. Utredningen föreslår att grund beloppet
för både utbildning i företag och praktikanställning höjs till 75 '7( av de totala lönekostnaderna med möjligheter att jämka bidraget upp till full kostnadstäckning vid grava handikapp. Kostnad sökningen härför beräknas till
6 milj. kr.
Utredningen föreslär vidare all den modell för samverkan mellan olika
rehabiliterande institutioner som prövats i Södertälje. bör bilda utgångspunkt för en vidgad försöksverksamhet för ungdomar med socialmedicinska handikapp i fem kommuner i storstadsregionerna. Försöken bör pågå i
minst tvä är och metodutvecklingsinstitutct föreslås utvärdera försöken.
För de fortsatta försöken beräknas ett medelsbehov om 2 milj. kr.. varav I
milj. kr. för utvärdering.
Fr.o.m. den I januari 1977 utgår till halvskyddad sysselsättning bidrag
som motsvarar 90 'il av den totala lönekostnaden under det första året och
50 ~/o under de tre följande åren till arbetsgivare som anställer svärt fysiskt
handikappade eller psykiskt utvecklingsstörda under 25 år. Sysselsättningsutredningen föreslår. mot bakgrund av att gruppen ungdomar med
psykiska och socialmedicinska arbetshandikapp ökar snabbt. att denna bidragsform utsträcks till att omfatta även gravt socialmedicinskt och psykiskt arbetshandikappade under 25 år.
Unga förtidspensionerade är en växande grupp. ca 25 000 under 35 år.
De har visserligen II1tt sin ekonomiska situation tryggad. men delta är inte
en tillräcklig lösning pä deras problem. Utredningen föreslår därför att
även yngre förtidspensionerade i ti.ldem 26-35 år omfattas av möjligheten
till förhöjt statsbidrag vid halvskyddad sysselsättning. RFV föreslås få i
uppdrag att konstruera ett system som dels kompenserar förlusten i de fall
lön av arbete understiger tidigare pcnsionsbelopp vid övergi\ng fri\n förtidspension till arbete. dels stimulerar till arbete. Samtidigt bör också förtidspensionsbestämmclserna ses över för dem som arbetar i skyddad verkstad med lön och bibehållen förtidspension. Målsättningen bör vara att den
som förvärvsarbetar för lön pi\ vanligt sätt.
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Utredningen föreslår också att förtidspensionärer som tar ett arbete
skall ha rätt till vilande förtidspension under viss tid. Detta skulle innebära
att de som inte kan fortsätta att arbeta återfår sin förtidspension genom ett
enkelt anmälningsförfarande.
Representanter för arbetsförmedling, socialvård, sjukvård och försäkringskassa diskuterar tillsammans i s.k. rehabiliteringsgrupper behov av
rehabiliteringsinsatser bl.a. i samband med beslut om förtidspensionering.
Utredningen föreslår att rehabiliteringsgruppcrna också får i uppdrag att ta
årliga rehabiliteringskontakter med de redan förtidspensionerade och diskutera deras möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.
Rehabiliteringen är inte avslutad i och med en arbetsplacering. Det rehabiliteringsarbete som måste fonsälla inne i företaget förutsätter en utbyggnad av företagens möjligheter att medverka i rehabiliteringsprocessen. En
fonsall satsning på arbetsvärden genom arbetsförmedling och särskilda institutioner måste. för all bli effektiv. kompletteras med en kraftig utbyggnad av företagens möjligheter att medverka i rehabiliteringsprocessen.
Om arbetsgivarna skall ta större ansvar för rehabiliteringen måste samhället på olika sätt garantera detta. Det kan I.ex. ske genom lagstiftning
och/eller bidrag till särskilda åtgärder. Båda vägarna diskuteras av utredningen.
Försök inom den statliga och kommunala sektorn med faddrar/handledare för arbetshandikappade har gett goda resultat. Handledare har till
uppgift att stödja den arbetshandikappade både på och utanför arbetsplatsen. Utredningen föreslår all AMS får i uppdrag att på riksnivå bedriva
försök med bidrag till sådana handledare. Bidragen bör uppgå till högst
5000 kr.får och person och kostnaden härför beräknas till 2 milj.kr. för 400
faddrar.
Det är angeläget att företag och förvaltningar medverkar i rehabiliteringsverksamheten genom att ställa platser till förfogande för prövning och
träning i reell miljö. Utredningen förutsätter att ett tillräckligt antal träningsplatscr kan tas fram på frivillig väg. Om detta, mot förmodan. inte
skulle visa sig möjligt, bör det finnas en beredskap för lagstiftningsåtgärder. Den ekonomiska frägan kan enligt utredningen lösas genom att den
som genomgår träning liksom nu får sin lön betald enligt de regler som gäller vid arbetsmarknadsutbildning. Ett annat sätt är att lön utbetalas genom
arbetsgivaren som därefter erhåller kompensation för huvuddelen av kostnaden genom arbetsmarknadsverket. Härutöver kan man enligt utredningen diskutera om bidrag skall utgå till arbetsgivarna för administrativa merkostnader.
På större arbetsplatser bör det vara möjligt att bygga upp särskilda resurser för prövning och träning som kunde utnyttjas i första hand för de interna behoven. De bör också kunna användas för icke anställda bl.a. eftersom det på vissa håll finns köer till arbetsvårdsinstitutcn. Till företag som
på detta sätt bygger upp resurser för prövning och träning skulle det enligt
utredningen utgå visst bidrag som kompensation för merkostnader för
t.cx. administration, läkar- och kuratorskostnader etc. Utredningen förordar att en försöks verksamhet av detta slag inleds i samband med utbyggnaden av den nya arbetsvtirdsorganisationen. Metodutvccklingsinstitutct
föreslås svara för genomförande och ut värdering och försöken bör pågå i
minst två år. Kostnaden härför beräknas till I milj.kr. var:je år, dvs. 2 milj.
kr.
I regeringens proposition ( 1977/78:30) om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m .. som antogs av riksdagen i december 1977, läm-
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nas centrala avsnitt öppna med hänvisning till sysselsättningsutredningens
väntade betänkande. Det gäller frågan om den yrkesinriktade rehabiliteringens organisation vid arbetsvårdsinstituten. Propositionen tar endast
ställning till att instituten skall ha statligt huvudmannaskap. Också frågorna om organisationen av psykologmedverkan, liksom Psykotekniska institutet <P'lIJ och statens arbetskliniks framtida ställning liimnas öppna med
hänvisning till sysselsättningsutredningen. Utredningen diskuterar tre alternativ till organisation och huvudmannaskap för den yrkesinriktade rehabiliteringen;
- skolöverstyrelsen (AMU-centra)
- anknytning till de regionala stiftelserna för skyddat arbete
- inordnande i arbetsmarknadsvcrket.
Av dessa alternativ förordas arbetsmarknadsverket. Skälen härtill är
bl.a. att ett sammanhållet ansvar för de arbetsvårdssökande erhålls liksom
en knytning till förmedlingsverksamheten den reguljära arbetsmarknaden.
Därtill får man möjlighet till avvägning av olika resursinsatser mot varand-

ra.
Den prövnings/träningsverksamhet som i form av OT- och ALU-kurser
bedrivs vid AMU-center har samma målsättning som den yrkesinriktade
rehabiliteringen vid arbetsvårdsinstituten. Utredningen föreslår därför att
OT- och ALU-kurserna förs samman med arbetsvårdsinstitutens resurser i
nya enheter. som kallas arbetsmarknadsinstitut. ALU-kurserna bör dock
även i fortsättningen kunna anordnas lokalmässigt decentraliserat eller i
anslutning till AM U-ccnter. Utredningen föreslår vidare att psykologresurserna knyts till de nya arbetsmarknadsinstituten. Härigenom skulle
flexibilitet uppnås i användningen av psykologmedverkan och samtidigt
förutsättningar skapas för att flera psykologer fär kontakt med förmedlingsarbetet.
Någon kostnadsökning bör enligt utredningen inte följa av ett inrättande
av arbetsmarknadsinstituten.
Arbetsmarknadsinstituten bör fä en självständig ställning under länsarbetsnämnderna, med särskilda styrelser som företräder olika intressen. I
varje län skall under länsarbetsnämnden finnas ett eller flera institut som
har ansvar för ALU-kurser, anlagsundersökningar och prövnings/träningsverksamhet. dels i institutionell miljö men framför allt på träningsplatser
på den reguljära arbetsmarknaden. Det är viktigt att understryka att organisationsformen innebär alt instituten får tillgång till alla de hjälpmedel
som förmedlingen har till sill förfogande, t.ex. i form av bidrag till arbetsgivare.
Behovet av forskning kring hjälpmedel och metoder i den yrkesinriktade
rehabiliteringen understryks av utredningen. Enligt direktiven skall utredningen också pröva frågan om en central organisation för forskning och
metodutveckling inom denna sektor. I likhet med direktiven anser utredningen alt fördelar finns med en samordning av statens arbetsklinik och
Pfl.
Mot bakgrund av risken för att praktisk prövning och träning tar överhand i en institution som har både praktisk verksamhet och metodutveckling anser sig utredningen inte kunna förorda en fullständig sammanslagning av statens arbetsklinik och PTl. Ett sådant sammanslaget institut
skulle därtill bli mycket stort.
1 stället föreslår utredningen att ett centralt institut för forsknings- och
utvecklingsarbetc rörande yrkesinriktad rehabilitering bildas genom att arbetsklinikens resurser för metodutveckling sammanförs med vissa forsk-
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nings- och utvecklingsinriktade delar av PTI. Det nya metod ut vecklingsinstitutet föreslås bli organisatoriskt knutet till AMS. men få en fristående
ställning under ledning av en särskild delegation. Konstruktionen kan ses
som en parallell till arbetslöshetsförsäkringsdclegationen. Till metodutvecklingsinstitutet bör knytas såväl sociologisk som psykologisk och medicinsk expertis. Institutet skall ägna sig b.t dokumentation och information
om resultaten av det utvecklingsarbete som bedrivs. t.ex. i form av egna
skriftserier. Det skall också delta i planering av och medverka vid utbildning av personal vid de nya arbetsmarknadsinstituten.
Den nuvarande prövningsverksamheten vid statens arbetsklinik och
motsvarande verksamhet vid PTI föreslås sammanförd och bilda stommen
i ett fjärde arbetsmarknadsinstitut inom Stockholmsregionen. Denna prövnings verksamhet knyts lokalmässigt till det nya metod ut veeklingsinstitutet.
Vid PTl bedrivs vissa projekt - t.ex. kring handikappade barns sociala
rehabilitering. kring arbetsmiljöfrågor i vid mening. arbets- och idrottspsykologiska frågor etc. De forskare som arbetar med projekt av detta slag bör
organisatoriskt knytas till de statliga myndigheter och institutioner där sådant utvecklingsarbete kan drivas inom ramen för dessa myndigheters och
institutioners verksamhet.
Vidare bör enligt utredningen de konsultationsprojekt. vid PTI, som inte
organisatoriskt kan föras till myndigheters och institutioners verksamhet
kunna knytas till t.ex. verksamheten vid Statskonsult AB.
Utöver de medel som idag avsätts för de verksamheter som föreslås ing..'i. i det centrala institutet fordras enligt utredningen ytterligare 4 milj. kr.
KAPITEL 4. DEN REGULJÄRA ARBETSMARKNADEN
Sysselsättningsutredningen har under tiren 1976 och 1977 haft försöksverksamhet inom både den privata och den offentliga sektorn i syfte att undersöka möjligheterna att förbättra de arbetshandikappades sysselsättningssituation. Huvudintresset har varit inriktat på inplacering av arbetshandikappade. men även på åtgärder för att underlätta för redan anställd
personal med arbetshandikapp.
Försöksverksamhekn pä den privata sektorn genomfördes vid tvä Volvoenheter. Arbetet där koncentrerades i stor utsträckning p::'I redan anställda arbetshandikappade. Av 197 ärenden som gällt anställda med i många
fall långa sjukskrivningsperioder och som behandlats i anpassningsgruppen, har 112 lett till en arbetsplaccring. Effekterna av detta kan bl.a. avläsas i en väsentligt minskad sjukfrånvaro. Värdet samhällsekonomiskt uppskattas till netto på 250 000 kr. och en företagsekonomisk vinst på 185 000
kr. Dä har kostnaderna för försöksverksamheten med anpassningsgruppen
dragits av.
I verksamheten har också ingfl.tt försök med tekniska förändringar pfl. arbetsplatserna. Även dessa har givit god ekonomisk utdelning. Den samhällsekonomiska vinsten beräknas till 800000 kr. och den företagsekonomiska till 50 000 kr.
Resultaten av försöken inom den offentliga sektorn visar. att ca hälften
av de arbetsvårdssökande som aklimatiserats för medverkan i försöket har
fått arbete. Resterande är under handläggning, i utbildning eller i prövning.
Detta skall ses i relation till de arbetsplaceringar som normalt sker bland
arbetsvårdssökande på förmedlingen. Under ett år fär ca 10 % arbete på
den reguljära arbetsmarknaden.
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0111.fi"iin~ianddagen

Främjandelagen i sin nuvarande utformning trädde i kraft den I juli 1974
och är ell komplement till lagen om anställningsskydd. Främjandelagstiftningen skall markera samhällets möjligheter att i undantagsfall kunna ingripa med tvångsmedel för all åstadkomma lösningar av de äldres och de arbetshandikappades problem. Lagen ålägger arbetsgivarna all ge information om rekryteringspolitik etc. till länsarbetsnämnden. Den ger också
länsarbetsnämnden möjligheter att lämna anvisningar i personalrekryteringsfrågor till företag och myndigheter. Om inte anvisningarna följs kan
arbetsgivarna äläggas att betala böter. Ärendet kan ocksä hänskjutas till
AMS som kan ålägga företag och myndigheter att inte anställa annan än
den som anvisas av den offentliga arbetsförmedlingen. Sysselsiittningsutredningen har gjort cn enkät om tillämpningen av friimjandelagstiftningcn till liinsarbctsnämnderna. Av svaren på enkäten framgår att ingen
nämnd har använt lagens möjligheter att ålägga företag att lämna uppgifter
till länsarhetsniimnden. Följaktligen har heller inga nämnder använt sig av
lagstiftningens andra mQjligheter till att ge tvingande anvisningar till fi.ii'etagen. Som skäl för detta anger i allmiinhet nämnderna att det i förarbetena
till lagen har konstaterats att gemensamt ac1:epterade lösningar iir bästa garantin för att tillfredsställande resultat skall uppnås.

Ö1·en·äga11de11 och förslaK
Om målet arbete åt alla skall kunna förverkligas också för de arbetshandikappade räcker det intc med att förstärka olika arbetsvårdsinsatser. resurser på arbetsförmedlingarna. rehabiliteringsmöjligheter. förbättrade bidrng etc. Sådana insatser är viktiga. De kan ändå aldrig bli effektiva. om de
inte kombineras med förändringar av den reguljära arbetsmarknadens sätt
att fungera.
Utredningen konstaterar inledningsvis att den första förutsättningen för
arbete åt arbetshandikappade är att det finns tillräckligt antal arbetstillfällen. En generellt hög efterfrågan på arbetskraft är doc:k inte tillräcklig. Efterfrågan måste förändras stl all de arbetshandikappade inte efterfrågas i
sista hand. Det är givetvis ett samhällsintresse all företag och förvaltningar
fungerar effektivt. En rekryteringspolitik som håller många arbetshandikappade utanför arbetsmarknaden kommer dock ofta all slå i direkt motsatsställning till andra samhällsintressen. Det gäller såväl intresset av att
tillgodose de arbetshandikappades grundläggande rättighet till arbete och
social gemenskap som övergripande samhällsekonomiska mål.
Samhället har påtagit sig ett försörjningsansvar för alla medborgare. Det
innebär att alla fär konsumera en viss del av den samlade produktionen
oavsett om de förvärvsarbetar eller inte. Det tillskott till produktionen som
mäste göras av en person som sti\r utanför arbetskraften för att samhället
som helhet skall tjäna pi\ det uppg::ir till skillnaden mellan hans nuvarande
konsumtion och den konsumtion han skulle fä efter inträdet i arbetslivet.
När den för alla garanterade konsumtionsandelen höjts tenderar denna
skillnad all bli mindre o'ch mindre.
Ekonomins sätt all fungera gentemot de arbetshandikappade - och för
övrigt ocksft mot andra grupper med svag ställning pä arbetsmarknaden tenderar alltså att bli allt mer orimlig sett ur samhällsekonomins och den
offentliga ekonomins synpunkt. En huvudinriktning för politiken .. arbete
åt alla·· måste därför vara att försöka påverka de ekonomiska förutsätt7 Riksdagl'n 1978/79. I sund. Nr 73
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ningarna för myndigheternas och företagens kalkyler. så att deras effektivitets- och lönsamhetstänkande kommer att ta hänsyn till de övergripande
samhällsekonomiska effekterna.
Alternativen till arbete pfl den reguljära arbetsmarknaden för arbetshandikappade. bl.a. olika former av skyddat arbete och förtidspensionering.
ger ofta mycket höga kostnader. Dessa kostnader vilar naturligtvis ytterst
på produktionen. Effekten av att de arbetshandikappade ställs utanför den
reguljära arbetsmarknaden blir mindre effektivitet i den samlade produktionen. mindre samlad produktion. större kostnader på företagen. sämre
lösningar för de arbetshandikappade rn.:h deras rätt till meningsfullt arbete
och sm:ial gemenskap. Det är därför väsentligt att de ekonomiska sambanden tydligt klarläggs. Fördelningen av kostnaderna kan ske pä flera olika
sätt. genom lagstiftning och/eller avgifter och bidrag till företagen. Enligt
utredningens uppfattning mi1stc de olika metoderna kombineras.
Enligt sysselsättningsutredningens uppfattning har uppbyggnaden av
fr'.imjandelagstiftningen klara fördelar. Utredningen menar att en effektiv
tillämpning av främjandelagstiftningen är en förutsättning för all klara anställningen av arbetshandikappade. Olika vägar bör prövas för att åstadkomma detta. Det bör finnas någon form av anvisningar som anger riktlinjer för i vilken utsträckning t.ex. olika typer av arbetsgivare bör anställa
arbetshandikappade. Dessa riktlinjer bör vara utgi'lngspunkt för diskussioner och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetsmarknads verket. Anmärkningsvärda avvikelser frtm dessa riktlinjer och ovilja att ange godtagbara förklaringar till den anställningspolitik som man för. skulle kunna leda
till att främjandelagens tvingande bestämmelser tillämpades. Försök bör
också genomföras med att dels förstärka fyra länsarbetsnämnder med två
tjänstemän vardera. för att arbeta med främjandelagcns tillämpning och
dels också i något eller nf1gra av dessa försök koncentrera handläggningen
av främjandclagens tvingande delar till vissa tjänstemän. Kostnaderna för
dessa försök beräknas till I milj. kr. per är.
Kostnaderna för att ge arbetshandikappade sysselsättning måste bäras
av hela produktionen på samma sätt som kostnaderna för de icke sysselsatta. I.ex. förtidspensionerade. Samtliga kostnader för arbetsvårdsorganisationen och för sysselsättningsskapandc åtgärder för arbetshandikappade
bör bilda underlag för en ny arbetsgivaravgift som bestäms av de faktiska
kostnaderna. Sambandet mellan bristande insatser pi'I den reguljära arbetsmarknaden och kostnaderna för sysselsättningsskapande insatser och arbetsvftrdsinsatser kommer härigenom att klarare framhävas. En ytterligare
markering av sambandet mellan arbetsmarknadspolitiska insatser och socialförsäkringssystemet skulle kunna åstadkommas genom en gemensam
arbetsgivaravgift. Utredningen framhåller vikten av att de beskrivna sambanden klart 1'1ski'ldliggörs.
I frnga om stöd till arbetsgivare som anställer personer med arbetshandikapp föreslår utredningen att bidragen till särskilda anordningar pi:\ arbetsplatsen höjs frän 30000 till 50000 kr. per handikappad. Stödet för speciella
arbetstekniska hjälpmedel föreslas höjt från 25 000 till 50000 kr. för varje
enskilt hjälpmedel. Kostnaderna för de föreslagna förbättringarna beräknas vid en 25-procentig tillväxt av antalet bidrag till 6 milj. kr. Bidraget till
arbetsbiträde som idag kan uppgå till högst 10000 kr. per är föreslås förändrat så att det kan utgå med högst 25 <;1- av den totala lönekostnaden för
personer som fungerar som arbetsbiträde. Likaså föreslås att det skall kunna kombineras med bidrag till halvskyddad sysselsättning när det gäller
personer med grava handikapp och starkt nedsatt arbetsförmåga. Utred-
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ningcn räknar med att antalet arbetsbiträden kommer att växa frän 550 till
I 000 vilket medför en ökning av medclsbehovet om 6 milj. kr.
Utredningen föreslår vidare all försök görs i två län med bidrag till kollektivt förberedande ombyggnad av arbetsplatser med sikte på anställning
av persLmer med specifika typer av arbetshandikapp. Kostnaderna härför
beräknas till 2 milj. kr.
F.n. finns drygt 5000 anpassningsgrupper och utredningen räknar med
att antalet inom de närmaste åren kommer att växa till 6 - 7 000. Aktiviteten inom anpassningsgrupperna är synnerligen skiftande. Ett litet antal
fungerar enligt de intentioner som finns för verksamheten och ger också
resultat när det gäller anställning av arbetshandikappade. I en stor del av
gmpperna. förmodligen en klar majoritet. är aktiviteten mycket liten. En
del anpassningsgrupper fungerar förhallandcvis ganska väl när det gäller
den interna omplaccringsverksamheten. De sysslar däremot i liten eller
ingen utsträckning med frågan om nyanställning av arbetshandikappade.
Utredningens försöksverksamhet har understrukit att den viktigaste förutsättningen för att anpassningsgrupperna skall. kunna fungera är att det
finns personella resurser för verksamheten. Detta gäller inte minst möjligheterna för arbetsförmedlingens tjänstemän att delta. Behovet av tid måste
bedömas i förhällande till företagens storlek etc. och utredningen föreslår
en omfattande förstärkning av arbetsförmedlingarnas personalresurser. En
sädan förstärkning är nödvändig för att kunna leva upp till åtminstone vissa minimikrav när det gäller insatserna i anpassningsgrupperna. Utredningen understryker emellertid också att det är viktigt att personella satsningar görs också frän arbetsgivarsidan och frän de fackliga organisationerna.
En mycket diskuterad fråga när det gäller anpassningsgruppernas verksamhet är avvägningen mellan arbetsförmedlingens medverkan i omplacerings- resp. inplacerings verksamheten. Med nuvarande resurser är det inte
möjligt för arbctsmarknadsverket att ens i tillräcklig utsträckning medverka för all klara inplaceringarna. Det är df1 naturligt att denna verksamhet
prioriteras. Utredningen har dock samtidigt uppfallningen att om arbctsmarknadsvcrkets medverkan för att stödja inplaceringen av handikappade
skall bli verkligt effektiv krävs att man i viss utsträckning har möjlighet
delta i hela ompla1:eringsvcrksamheten i företaget.
Anpassnings verksamheten för de redan anställda är viktig bl.a. för sätt
att förhindra utslagning. Bland de anställda finns många långtidssjukskrivna där rehabiliteringsbehovet är mycket stort. Vid dimensioneringen av arbetsmarknadsverkcts resurser för anpassningsverksamhet bör därför behovet av medverkan när det gäller insatser för redan anställda ocksä tas
med i bilden.
En annan fråga av intresse är i vilken utsträckning anpassningsgrupperna också skall syssla med mer övergripande arbetsmiljöfrägor etc. Enligt
utredningens uppfattning är det inte möjligt all dra någon skarp gräns mellan de insatser som görs av allmänt förebyggande karaktär och insatser i de
individuella fallen. Gränsdragningar mellan olika organ inom företagen och
deras ansvarsområden är nödvändiga. men informationen mellan organen
måste fungera. Det är viktigt att anpassningsgruppernas verksamhet integreras i företagens normala personalpolitiska insatser. Företagshälsovården ärt.ex. mycket viktig i anpassningsarbetet, och far inte ses som en isolerad Jel styrd utifrån snäva rhedicinska'utgängspunkter. utan som en integrerad del i det anpassningsarbctc som måste försiggti i alla företag. De
största insatserna för att öka de arbetshandikappades sysselsällningsmöj-
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ligheter måste göras inom den offentliga sektorn. Den offentliga ekonomin
har allt att vinna p:'i en förändrad anställningspolitik när det gäller arbetshandikappade. Till de statliga myndigheterna bör särskilda direktiv gä ut.
där myndigheternas ansvar för att medverka i anpassningsarbetet klart
fa<>tslås. Direktiven bör följas upp genom åläggande för myndigheterna att
i samband med sina anslagsframställningar avge redogörelser för anpassningsarbctet under året. Dessa redogörelser bör därefter överlämnas till
AMS för sammanställning och åtgärder.
En grundläggande svårighet för anställning av arbetshandikappade inom
den statliga sektorn är att man på mycket stora områden har en starkt utbildningsbunden personalrekrytering. fasta behörighetsregler. "förtjänst
och skicklighet". En vidgning av förtjänstbegreppets innebörd bör eftersträvas, så att "förtjänst" skall avse även andra områden än statlig. Diskussioner bör tas upp med parterna på den statliga arbetsmarknaden om
förslag till regler och rutiner för att anpassa det statliga tjänste- och lönesystemet stl att arbetshandikappade i ökad utsträckning kan anställas.
När det gäller den statliga sektorn av arbetsmarknaden är denna hittills
sä obearbetad. att en stor del av insatserna under den närmaste tiden måste få karaktären av försöksverksamhet i stor skala. Det är viktigt att erfarenheter om arbetsmarknaden etc. får snabb spridning inom arbetsmarknadsverket och som ett led häri bör därför AMS tillsätta en särskild aktiveringsgrupp med partsrepresentation för anpassningsverksamheten på den
statliga sektorn. Ett miil för aktiveringsgruppen bör vara att skapa fler anpassningsgrupper och decentralisera verksamheten så att anpassningsgrnpperna fär arbeta med konkreta problem. En förutsättning för att anpassningsverksamheten skall fungera är alt arbetsgivarna ställer upp med
tillräckliga personalpolitiska resurser. Dessa är inom många verk små eller
i det närmaste obefintliga. SPN :s roll och ansvar för vissa övergripande
personalfrågor bör närmare preciseras. RRV har lämnat synpunkter till
den särskilda utredning som arbetar med arbetsfördelning i vissa avseenden mellan centrala administrativa myndigheter.
På samma sätt som pi\ den statliga sektorn hör centrala aktiveringsgrupper bildas även på de kommunala och privata sektorerna.
KAPITEL 5. SKYDDAT ARBETE
Med skyddat arbete avses enligt gängse definitioner sådan sysselsättning som anordnas ål arbetshandikappade eller annan svi\rplacerad arbetskraft som inte kan fä anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Att
sysselsättningen benämns skyddad hänger samman med att anställningen
är skyddad fri\n konkurrens fri\n andra arbetssökande och att det inte ställs
samma krav som på den reguljära arbetsmarknaden.
Skyddat arbete ordnas i form av särskilda arbetsplatser. verkstäder för
skyddat arbete. eller finns insprängt i den reguljära arbetsmarknaden där
vissa arbeten är förbehållna personer med arbetshandikapp. Det senare
gäller främst arkivarbete och halvskyddat arbete. Vid arkivarbete som
anordnas vid statliga myndigheter och allmännyttiga organisationer utgår
bidrag frän arbetsmarknadsverket som motsvarar hela lönekostnaden. Om
arkivarbete anordnas vid kommunal myndighet utgår statsbidrag med I/3
av totala lönekostnaden. Halvskyddat arbete kan anordnas hos enskilda
arbetsgivare. statliga affärsdrivande verk. kommuner och landsting. Statsbidrag utgår därvid med 75 % av den totala lönekostnaden under första
ärel, 50 % under andra året och med 25 % under tredje och (järde åren. För
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redan anställda som överförs till halvskyddat arbete utgår statsbidrag med
25 l/(. Vid statliga affärsdrivande verk kan redan anställda dock inte överföras. För ungdomar under 25 tir som har svåra fysiska handikapp eller är
psykiskt utvecklingsstörda kan bidrag vid halvskyddat arbete utgå med
90% under första året och med 50 1'-'c, under de tre därpfl följande ~ren.
Vid verkstäder för skyddat arbete och hemarbete finns ca 16 000 platser.
i !"orm av halvskyddat arbete finns ca 11 000 platser och i arkivarbete ca
15 000 platser. Därutöver finns olika former av s.k. särskilda beredskapsarbeten i vilka ca 13 000 personer är sysselsalla.
I regeringens proposition (1977/78:30) om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering m.m. föreslås all verkstäder för skyddat arbete. kontorsarbetsccntraler. industriella beredskapsarbeten och hemarbete skall få
ett mellan staten och landstingen delat huvudmannaskap i form av regionala stiftelser. För vissa övergripande frågor föreslf1s att en central stiftelse
skall inrättas.
I undersökningen Lönar sig skyddade verkstäder? (Bcxelius och Kjellen J
finns en kostnads/intäktsanalys av skyddade verkstäder. Sammantaget ger
kalkylen till resultat att de skyddade verkstäderna samhällsekonomiskt
se11 inte är lönsamma och att man har haft en negativ ekonomisk utveckling under 1970-talet. Analysen visar dock att om rehabiliteringsgraden hade varit högre. så skulle kalkylen visat på. samhällsekonomisk balans mellan intäkter och kostnader.

Öl'en·äga11de11 och förs/af?
Sysselsättningsutredningen har anslutit sig till tre huvudmål för det
skyddade arbetet:
I. Bereda meningsfull sysselsättning åt dem som arbetar inom den skyddade sektorn.
2. Under sysselsättningen i det skyddade arbetet förbättra den enskildes
arbetsförmåga samt i övrigt bidra till rehabilitering för att den enskilde
pa sikt skall fä möjlighet att ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
3. Bidra till att fylla samhällets behov av varor och tjänster.
Utredningen diskuterar ocksä vilka målgrupper - handikappgrupper som den skyddade verksamheten skall vända sig till och vilken arbetsförmäga man skall förutsätta hos dem som skall arbeta på. verkstäder för
skyddat arbete. Utredningen anser det inte är rimligt att dra någon skarp
gräns mellan de skyddade verkstädernas produktion och mer renodlade terapiarbeten. De skyddade verkstäderna har till uppgift att sysselsätta personer med den allra minsta arbetsförmågan. Det är dock naturligt att som
hittills ha avgränsningar mellan skyddat arbete och terapiarbeten av administrativa skäl. Sjukvärdsinrättningar etc. bör således driva sin terapiverksamhet som hittills.
För att de som har någon form av skyddad anställning pä sikt skall kunna överföras till reguljära anställningar är det viktigt att den skyddade
verksamheten läggs i så nära anslutning till den ordinarie produktionen
som möjligt. Sysselsättningsutredningen föreslår att man bör pröva möjligheten att anknyta en del skyddade verkstäder direkt till företag. Särskilda
kontrakt skulle skrivas med företagen där man för en viss summa förband
sig att driva verksamheten i skyddade verkstäder. svara för att det fanns
sysselsällning. svara för marknadsföring etc. av produktionen. Finansieringen borde knytas till samma finansieringsform som kommer att gälla för
de föreslagna stiftelserna för skyddat arbete. Styrelserna borde kunna för-
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handla med företagen om sådana lösningar som alternativ till egen produktion. Bedömning av behovet av platser vid olika former av verkstäder för
skyddat arbete liksom anvisning av arbetskraft bör dock ske genom arbetsmarknadsverket.
Sysselsättningsutrcdningen föresl:'lr vidare att halvskyddat arbete och
arkivarbete erslitts med anställning med lönebidrag. Den nuvarande bidragskonstruktionen som gäller för halvskyddat arbete hos enskilda arbetsgivare. statliga affärsdrivande verk. kommuner och landsting. bör
kvarstä. Vid statliga myndigheter föreslås att lönebidrag utgår med 1110 %
av den totala lönekostnaden rn.:h vid allmännyttiga organisationer med
90 c,,(. Länsarbetsnämnderna bör ha personal som kan samordna verksamheten med lönebidrag vid allmännyttiga organisationer. Utredningen föreslrtr ocks{1 att försäkringskassorna bör vara jämställda med statlig myndighet vad gäller anställning med lönebidrag.
Anställning med lönebidrag kommer följaktligen att kunna ske hos arbetsgivare över hela arbetsmarknaden. men med olika bidragsnivåcr. Det
grundläggande syftet med anställning med lönebidrag är att öka de arbetshandikappades möjligheter att fä anställning pa den reguljära arbetsmarknaden. De som har anställning med lönebidrag skall omfattas av samma
kollektivavtal som övriga anställda på arbetsplatsen och fär därmed även
samma anställningsförmtmer som de övriga. Härav följer att arbetsgivaransvar för anställda med löncbidrag skall åvila berörd arbetsgivare och inte AMS. Utredningen beräknar kostnaderna för lönebidrag till I 630 milj.
kr., vilket dock motsvaras av kostnadsminskningar i nu motsvarande verksamhet. Denna kostnadsberäkning är grundad pä en 25-proeentig tillväxt
av antalet lönebidrag.
Statliga myndigheter bör ha skyldighet att till arbetsförmedlingen anmäla om det finns lämpliga arbetsuppgifter tillgängliga för arbetshandikappade. Vidare bör anpassningsgrupperna vid de statliga myndigheterna aktivt
arbeta för att de som är anställda med lönebidrag efter hand fär reguljär
tjänst vid myndigheten. De bör ocksa åläggas att årligen redovisa hur
manga som fäll annan tjänst. Anställning med lönebidrag skall kunna tillgodoräknas som merit vid tjänstetillsättningar vid myndigheterna.
Utredningen föreslår vidare att till landsting, kommuner, enskilda arbetsgivare och statliga affärsdrivande verk bör lönebidrag kunna utgä med
75 ?,. av den totala lönekostnaden om arbetshandikappad som har anställts
under de senaste sex månaderna visar sädan begränsning i arbetsförmågan
att vederbörande annars inte kan behälla sin anställning.
Överföring av redan anställd till anställning med lönebidrag med 25 %
föreslås kunna ske även vid statliga affärsdrivande verk. Reglerna om att
överföring endast får ske i samband med nyanställning av arbetshandikappade föreslås kvarsta.
Lönebidrag bör också kunna utgå med 90% första året och 50% de därpå följande tre åren för ungdomar under 25 år med psykiska eller socialmedicinska handikapp samt för yngre förtidspensionerade i åldern 26-35
år.
För de personer som vid övergången till formen lönebidrag har arkivarbete vid allmännyttiga organisationer föreslås att 100 c,;,, statsbidrag utgär
men att i övriga avseemlen de villkor och förmåner som följer med anställning med lönebidrag tillämpas.
Utredningen tar också upp vissa andra övergångsbestämmelser. På den
statliga sidan förordas en samordning av tilläggspensionssystemen sä att
alla som skulle fä sämre pensionsförmåncr med statlig pension bör fä vara
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kvar i STP-försäkring. Gruppen skall dock ha statlig reglerad anställning
med lönebidrag och därmed i andra avseenden de anställningsförmäner
som följer med statligt reglerad anställning. På motsvarande sätt bör pensionsfrågorna lösas för den som i allmännyttig organisation överförs frän
arkivarbete till anställning med lönebidrag.
Sysselsättningsutredningen anser att anställning med lönebidrag är en
viktig väg att öka sysselsättningsmöjligheterna för arbetshandikappade.
De förbättrade bidragsmöjligheterna är ett sätt att försöka bereda sysselsättning för personer som i dag är hänvisade till andra försöi:jningsalternativ t.ex. fönidspensionering. En utbyggnad av. anställning med lönebidrag
innebär att man gör väsentliga besparingar. när det gäller kostnaden för
förtidspensionering. Behovet av utbyggnad är stort men måste ske successivt för att man skall fä tid att göra nödvändiga insatser pt1 bl.a. arbetsplatserna. Utredningen föreslår en utbyggnad av anställningar med lönebidrag
med 25 Si rer f1r under en femårsperiod. vilket skulle innebära en ökning
från f.n. ca 25000 till ca 75000 platser.
Utbyggnaden av verkstäder för skyddat arbete bör ske försiktigt. Inriktningen måste främsl vara att få en regional utjämning av plalsantalet och
att tillgången på platser ökas genom förbättrad utplaceringsverksamhet.
För att detta skall kunna genomföras anser utredningen att arbetsförmedlingsinsatserna bör förstärkas. Vid de skyddade verkstäderna bör det finnas tillghng till en arbetsförmedlare per ](JO anställda, dvs ca 200 förmedlare.
Musikerhjälpen har de senaste åren endast berört ell fatal personer. Den
fyller i princir inte längre någon funktion och föreslås därför helt utgå.
Sysselsättningsskapanue titgärder för temporärt arbetslösa musiker bör
kunna ske med olika former av beredskapsarbete.
KAPITEL 6.· ARBETSV ÄRD OCH ARBETSFÖRMEDLING ORGANISATION. RESURSER OCH FINANSIERING
De mf1I som utredningen ställt upp för de arbetshandikappades sysselsättning kräver organisatoriska förändringar och resursförstärkningar som
är direkt relaterade till målen. Fragan om de arbetshandikappades sysselsättning mäste organisatoriskt och resursmässigt ses som ett sysselsättningspolitiskt problem. Det innebär inte att man kan undvara en individuell behandling av de arbetshandikappade. Stön-e resurser måste ställas
till förfogande för att göra det möjligt att ta ökade individuella hänsyn vid
arbctsplaccring. Sådana individuella resurser är inte tillräckliga. Därutöver krävs att det finns politiskt förankrade planer som anger på vilket sätt
de arbetshandikappade skall beredas sysselsättning. Först dh kan man förvänta sig genomgripande resultat.
Pla11eri11{: för arbetshandikappade

Ett skäl för att diskutera de arbetshandikappade i termer av planering är
att de åtgärder som måste vidtas ofta är alternativa. Åtgärder för att förhindra utslagning är alternativ till senare rehabiliteringsinsatser. Tidigarehabiliteringsinsatser av olika slag är alternativ till behov av större insatser i
ett senare skede. Uteblivna arbetsvärdsinsatser leder till ökade behov av
sjukskrivning eller förtidspensionering. Uteblivna sysselsättningsmöjlighcter pr1 den reguljära arbetsmarknaden har ;ofta som alternativ utbyggd
skyddad sysselsättning i olika former. För att kunna lösa de arbetshandikappades sysselsättningsproblem är det därför nödvändigt att fä en sa full-
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ständig överblick som möjligt av behoven av åtgärder och de alternativa
lösningar som kan förekomma. Det är då ocksfl viktigt att belysa vilka
mänskliga. sociala och ekonomiska konsekvenser som följer av olika alternativa lösningar. Detta skall vara inriktningen pfl planeringsverksamheten.
En åtgärdsplanering för arbetshandikappade innebär inte något radikalt
nytt. I de flesta avseenden är det fråga om en systematisering och förstärkning av vad som kan anses normalt för en statlig budgetbehandling.
Den naturliga utgångspunkten är de arbetshandikappades efterfrågan pfl
arbete. Denna efterfrtlgan kan uppskattas frtin uppgifter om antalet arbetshandikappade personer som är föremål för olika arbetsvflrdande i'ltgärder
och uppgifter frl'ln de handikappades egna organisationer. Man bör beakta
att de förbättrade sysselsättningsmöjligheterna kommer att leda till att fler
fragar efter arbete. Planeringen som av förklarliga skäl blir relativt summarisk. bör innehålla en bedömning av i vilken utsträckning och i vilka former
de handikappade kan fä sina behov och önskemfil tillgodosedda. Planerna
bör ockstt ange vilka medel och resurser som skall användas för att uppnå
målen. Ett annat självklart underlag för planeringen för de arbetshandikappade är situationen på den reguljära arbetsmarknaden dvs. i företag och
hos offentliga arbetsgivare.
Atgärdsplaneringen bör knyta an till den verksamhetsplanering som
finns inom arbetsmarknadsverkct. De förslag till åtgärdsprogram som görs
upp behandlas av distriktsarbetsnämnderna, som med sin förankring hos
arbetsmarknadens parter och hos kommuner skall medverka vid genomförandet av verksamheten. Förslagen till åtgärdsplanering skall sammanställas länsvis och slutligen tjäna som underlag för AMS petita. När ramarna
för arbetsmarknadspolitiken har fastställts centralt skall dessa fördelas
mellan län och distrikt och där tjäna som utgångspunkt för kommande budgetårs verksamhetsplanering och åtgärdsprogram. Den frän den lokala nivån uppbyggda fögärdsplaneringen har sfllunda två huvudsakliga syften:
I. den utgör en del av det material som ligger till grund tör politikernas beslut om resurser och
2. den skall vara vägledande för genomförandet av de konkreta insatserna. dvs. visa hur resurserna bäst skall utnyttjas.
Planeringen för arbetshandikappade har emellertid också som en viktig
uppgift att dra upp riktlinjer för behovet av anställningar av arbetshandikappade på olika sektorer av arbetsmarknaden. Dessa riktlinjer som i
första hand bör baseras pfl de arbetshandikappades behov och det förväntade rekryteringshehovet hos olika arbetsgivare skall sedan kunna användas som stödjepunkter vid diskussioner som arbetsförmedlingen kan begära med företagen eller de ytterligare åtgärder som främjandelagen ålägger
arbetsmarknadsverkct att vidta.
En avgörande förutsättning för att insatserna skall bli effektiva är alt planeringen ger underlag för politiska beslut pft riksnivä om ambitionsnivån
och om resurser för att uppnå denna. Underlaget härför måste emellertid
tas fram på den lokala nivån där man har fortlöpande kontakt med arbetshandikappade och kunskaper om fttgärdsbehovet. Det är nödvändigt att
planeringen arbetar med både ett kortsiktigt och ett mer långsiktigt perspektiv. I det kortsiktiga perspektivet handlar det om hur befintliga resurser bäst skall utnyttjas. I det mer långsiktiga skall ställning tas till utvecklingen av resurserna. Det långsiktiga perspektivet ger också underlag för
bedömning av de samhällsekonomiska konsekvenserna.
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Skyddat arbete och a11stiil/11i11g med lö11ehidrag

Administrationen liksom drivande! av vissa delar av skyddat arbete
kommer enligt utredningens förslag att ligga direkt hos arbetsmarknadsverket, nämligen de särskilda beredskapsarbetena. Här finns också ansvaret för planeringen av anställning med lönebidrag. som ersätter halvskyddat arbete och arkivarbete. Däremot skulle i den nya organisationen förvaltningen och driften av de skyddade verkstäderna i sin nya form ligga på
särskilda regionala stiftelser. där arbetsmarknadsverket enligt propositionen skall fä tva adjungerade representanter i styrelserna. Det bör betonas
att det är en funktionell uppdelning av de olika formerna av skyddat arbete. Den industriellt inriktade produktionen kommer att ligga inom stiftelserna medan arbete med inriktning pä skogs-. vägarbeten etc. ligger kvar
inom arbetsmarknadsvcrkel. Ansvaret för bedömningen av behovet av
skyddat arbete bör emellertid ligga odelat på arbetsmarknadsverket.
En viktig del i samarbetet med stiftelserna för skyddat arbete blir arbetsförmedlingens insatser för arbetsplaceringar av personer på den reguljära
arbetsmarknaden. Det måste finnas ett betydande antal arbetsförmedlare
som direkt på de skyddade verkstäderna har ansvaret för denna utplacering.
Arbetsl'llrde11 och arbet.~förmcdli11gen

Arbetsförmedlingarna och länsarbetsnämnderna fär en central roll för
samordning av hela arbetsvflrdsverksamheten. Planeringsfunktionerna blir
i den nya organisationen viktiga. Det gäller att bedöma behovet av olika
former av utrednings- och rehabiliteringsinsatser. göra prioriteringar mellan dem. liksom att ge underlag för att ta fram 'platser med lönebidrag samt
beställning av platser i verkstäder för skyddat arbete. En annan viktig del i
den nya arbetsvärdsorganisationen är anpassningsgrupperna. Ett ansvar
för att bygga upp, initiera och utbilda anpassningsgrupper bör liksom nu
ligga hos arbetsmarknads verket. Sysselsättningsutredningen föreslar betydande personalförstärkningar. bl.a. för verksamheten med anpassningsgrnpper. En viktig uppgift inom arbetsförmedlingen är att samordna bl.a.
platsackvisitionen genom anpassningsgrupperna med de behov av arbetsplatser som kommer fram hos de sökande i den utredande verksamheten.
Kopplingen mellan platsförmedling och arbetsvård är en av de väsentligaste beståndsdelarna i organisationen.
Personalförstärkningarna kommer ändä inte att vara tillräckliga. Arbetsförmedlingens resurser måste också i fortsättningen i första hand koncentreras på inplacering av arbetshandikappade. I vissa företag kan emellertid
situationen vara sådan att insatser för att fä förändringar till ständ och att
förhindra utslagning är ur helhetens synpunkt det mest angelägna. En allmän regel bör dä inte hindra att arbetsförmedlfogen ibland koncentrerar sig
på sådana insatser. Också andra prioriteringar blir nödvändiga, t.ex. när
det gäller de personella insatserna inom olika sektorer av arbetsmarknaden. Det är naturligt att insatsernas omfattning bedöms utifrån ex. arbetsplatsens storlek, personalomsättning etc., även med hänsyn till betydelsen
av olika sektorer t.ex. kommunal i förhållande till privat sektor. Man bör
överväga att på länsnivå organisera särskilda grupper av förmedlare som
har stor erfarenhet av verksamheten med uppgift att göra koncentrerade
insatser i vissa företag I.ex. starta anpassningsgrupper och se till att verksamheten kommer igång.
Främjandelagen blir ett av de viktigaste instrumenten för att förverkliga
de planer som görs för de arbetshandikappades sysselsättning. Utgångs-
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punkten bör ocksa i fortsättningen vara ett frivilligt samarbete inom anpassningsgruppernas ram och lagstiftningen bör kompletteras med olika
riktlinjer för dess tillämpning. Dessa riktlinjer bör ha sin utgångspunkt i
den t1tgärdsplanering som skisserats.
Planeringen bör innehålla riktlinjer för hur stor del av de arbetshandikappade som bör placeras inom stat, kommuner och landsting och inom
olika delar av den privata sektorn. Detsamma gäller planeringen av lönebidrngen. Här har utredningen också utgått ifrån att det som en del i åtgärdsplaneringen skall finnas angivelser om hur stort antal anställningar med lönebidrag som bör finnas inom olika sektorer. Utredningen har tidigare föreslagit att försök skulle göras med att särskilda tjänstemän får följa upp
främjandelagstif'tningen. I något eller några av de försök som skall göras
bör man pröva en viss anknytning av dessa tjänskmän till arbetsvårdsdelegationerna. Arbetsvärdsdelegationerna är ett lämpligt forum för att diskutera verksamheten med de utanför stående rehabiliteringsorganisationerna
och att vara kontaktorgan med de olika handikapporganisationerna. Vid en
förstärkning av arbetsmarknadsverkets personalresurser på det sätt som
utredningen föresl{tr i fortsättningen. finns det också skäl som talar för att
ni1gra tjänstemän kan specialisera sig pil de större handikappgruppernas
särskilda behov. Uppgiften skulle vara att stödja verksamheten pä förmedlingarna med specialisthjälp.

R1•sursbchm· och kostnader
Avgörande för möjligheterna att uppnå de mål som ställts upp för sysselsättning i\t arbetshandikappade är de resurser som kan sättas in. Utredningen menar att det inte är fråga om att göra marginella resursförstärkningar utan att mycket väsentliga insatser måste till. Det kommer att krävas betydande ökningar av anslagen till arbetsmarknadspolitiken. Genom
ökade insatser inom arbetsvärden kan man som visats göra stora besparingar inom andra delar av ekonomin. I.ex. socialförsäkringssystemet. Det
är alltså inte fråga om att öka samhällets totala kostnader för de arbetshandikappade utan att skifta över resurserna till ätgärdcr som ur säväl sociala
som ekonomiska synpunkter är mer angelägna. Sysselsättningsutredningen har visat att den sysselsättningspolitik för arbetshandikappade som
vi har skisserat bör vara synnerligen lönsam för samhällsekonomin.
Personalbehovet inom arbetsmarknadsverket bör i detta sammanhang
bedömas i förhållamlc till de uppgifter som verket har när det gäller de arbetshandikappade och verksamheten i anpassningsgrupperna. De under
1970-talet förbättrade möjligheterna till försörjning genom förtidspensionering och sjukförsäkring samt utbyggnaden av möjligheterna till sysselsättning i skyddat arbete har inte motsvarats av en satsning på personal vid arbetsförmedlingen. Möjligheterna att förmedla arbetsplatser på den reguljäm arbetsmarknaden har samtidigt försvårats.
Motiv för en ökning av arbetsmarknadsverkets personal, liksom för övriga förbättringar som utredningen föreslår. är i första hand hänsynen till
den enskilde individens och de handikappades grundläggande rättigheter.
men det förtjänar att framhällas att en sadan satsning också har mycket
klara samhällsekonomiska och finansiella motiv. Satsningen på ökade personalresurser inom arbetsmarknadsvcrket för de arbetshandikappade är
antagligen en av de mest lönsamma investeringar som kan göras.
De personalökningar som utredningen föreslår i det följande skall alltså
ses mot bakgrund av personalåtgången inom andra samhällsorgan för omsorg och rehabilitering av handikappade.
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Arbetsförmedlingarna: Utredningen föreslår att 400 tjänster avseende
insatser för arbetshandikappade tillföres arbetsförmedlingen varje budgetår under en femårsperiod. De ökade kostnaderna beräknas till ca 30 milj.
kr. för vart och ett av budgetåren. Sammanlagt skulle ökningen i slutet av
perioden alltså uppgå 1ill 150 milj. kr. Med hänsyn till de uppdämda behoven av insatser. vore det ytterst angeläget att man. om det är praktiskt
möjligt, kunde göra något större insatser under de första åren och sedan
successivt genomföra de ytterligare förstärkningar som svarar mol utredningens bedömning av behovet av insatser.
Länsarbetsnämnderna: Personalbehovet pä länsarbetsnämnderna ligger
framför allt på det utredande och planerande området. Dessa bör i genomsnitt utökas med tre handläggande tjänster och tre biträden per länsarbetsnämnd. Det skulle innebära ca 70 handläggare och 70 biträden för landet i
sin helhet. Kostnaderna beräknas till ca 12 milj. kr.
Utredningen har tidigare framhållit att det på länsnivå bör finnas tillgång
till vissa specialister för större handikappgrupper. ex. syn- och hörselskadade. sm:ialmedicinska. psykiska. intellektuella och fysiska handikappgrnpper. Man kan beräkna ett behov av fem a sex handläggare med specialistfunktion inom varje län. alltsä sammanlagt omkring 125 handläggare.
Nödvändig biträdespersonal beräknas till ca 60. det skulle innebära ökade
kostnader på knappt 16 milj. kr.får. Förstärkningen kan alternativt ske
med en handläggare och biträdesresurser per är under en fcmtlrsperiod.
Detta skulle innebära en årlig ökning med drygt 3 milj. kr. till länsarbets.
nämnderna för detta ändamål.
AMS: I och med att arbetsmarknadsverkct tillföres huvudmannaskapet
för de nya arbetsmarknadsinstituten måste också personal för denna verksamhet finnas på AMS. Utredningen räknar med att det behövs fem handläggare och tre biträden för dessa uppgifter. Central åtgärdsplanering och
uppgifter kring tillämpningen av främjandelagen kräver fem handläggare +
biträdespersonal. Specialistfunktioner för olika handikappgrupper. tio
handläggare och tre biträden. Slutligen för de centrala aktiveringsgruppcrna fem handläggare + biträdespersonal (en handläggare för statliga. en för
kommuner. en för landsting och tvä för enskilda företag). Den sammanlagda kostnaden beräknas till 3 milj. kr.
Sammanlagt skulle alltstl utredningens förslag till personalförstärkningar
innebära att ytterligare 2 000 tjänster tillfördes arbetsförmedlingen under
en femårsperiod med vardera ca 400 under de fem budgetåren. Länsarbetsnämnderna skulle under samma period tillföras ca 325 tjänster och AMS
centralt 35 tjänster. Sammanlagt skulle personalförstärkningen uppgtl till
ca 2 400 tjänster till arbetsmarknads verket.
De sammanlagda kostnaderna för utredningens förslag under det första
budgetåret redovisas i nedanstående sammanställning.
Förslag
Företagsutbildning och praktikanställning
Fadderverksamhet
Försök med handikappade ungdomar
,
Försök med stöd till prövning/träning i företag
Metodutvecklingsinstitut
Försök med aktivering av främjandelagen
Arbetstekniska hjälpmedel/särskilda anordningar
på arbetsplatsen

Kostnadsökning
milj.kr
6
2
2
I
4
I
6
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Bidrag till arbetsbiträde
Löncbidrag
Personalökningar
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2
6

200
48
Summa 278

Kostnadsökningen vid full utbyggnad efter fem år skulle uppgå till 184
milj. kr. för personalförstärkningar och till I 630 milj. kr. för löncbidrag.
Övriga förslag uppskattas kosta 40 milj. kr.. sammanlagt I 854 milj. kr.
Som utgångspunkt för diskussionen om finansieringsfrågorna redovisar
utredningen kostnadsutvecklingen för förtidspensionering och långtidssjukskrivning. Den sammanlagda arbetsgivaravgiften för sjukpenning till
långtidssjukskrivning mer än 90 dagar och förtidspensionerade har ökat
från rn 3,7% år 1970 till ca 6.8% år 1976. Ökningen uppgår alltså till mer
än tre procentenheter.
Utredningen har tidigare understrukit att de finansiella och ekonomiska
sambanden måste markeras. Det framtida finansieringssystemet för arbetsvårdsverksamheten bör ha som utgångspunkt att man skall kunna göra
rationella val mellan olika handlingsalternativ utan att behöva ta hänsyn
till olika finansicringskällor. Handlingsalternativen är i huvudsak arbetsvårdsinsatser - därmed ökade sysselsättningsmöjligheter på den reguljära
arbetsmarknaden - eller långtidssjukskrivning och förtidspensionering.
Systemet bör samtidigt ha ett pedagogiskt syfte. De olika sambanden
mellan ökade kostnader för förebyggande åtgärder och minskade kostnader i andra led bör markeras som utgångspunkt för den politiska debatten.
Utredningen föreslår att de samlade arbetsvårdsinsatserna inkl. verkstäderna för skyddat arbete får en gemensam linansieringskälla i en arbetsgivaravgift för arbetsvård. Utredningens förslag leder emellertid inte till att
arbetsgivaravgiften totalt sett behöver ökas. Behovet av avgifter skulle
tvärtom kunna reduceras genom minskade kostnader. framför allt i socialförsäkringssystemet. Utredningen föreslår inte någon formell samordning
av arbetsgivaravgiften för hela arbetsvården med avgifterna för långtidssjukskrivning och förtidspensionering. I stället föreslås att riksförsäkringsverket får till uppgift att i samband med budgetarbetet redovisa kostnadsutvccklingcn för långtidssjukskrivning och förtidspensionering separat och
alt också göra prognoser för utvecklingen av dessa kostnader. En sådan
särredovisning av kostnadsutvecklingen gör det möjligt för regering och
riksdag att vid sin bedömning av behovet av resurser till den förebyggande
verksamheten göra den mot bakgrund av behovet av arbetsgivaravgifter
som helhet.
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Bilaga 2

Remissyttranden över delbetänkandet (SOU 1978:141 Arbete åt handikappade
Handikapp och arhete
Den som p. g. a. fysiskt. psykiskt, förståndsmässigt eller socialmedicinskt handikapp har eller förväntas fä svårigheter att fä eller behålla ett
arbck på reguljära arbetsmarknaden. är idag arbetshandikappad enligt
AMS definition. Sysselsättningsutredningen har i sitt delbetänkande använt samma avgränsning av begreppet. Meningarna om denna definition
av begreppet arbetshandikapp går starkt isär bland remissinstanserna. Den
stöds av bl.a. Ribförhundet för social och mei1tal hälsa och gleshy1-:dsdelewaio11l'!I. SCB framhåller nödvändigheten av att utveckla begreppet, eftersom det f.n. är otillräckligt som grund för statistikproduktion. Flera av
handikapporganisationema anser begreppet arbetshandikapp vara omöjligt att definiera. DHR tar helt avstånd från definitionen och menar att i
denna inbegrips stora grupper som inte nödvändigtvis är handikappade i en
arbetssituation. I den omfattas också grupper som kan fä sysselsättning genom andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder än rent arbetsvårdande.
HCK betonar att möjligheten att arbeta till största delen är beroende av arbetsuppgifterna och arbetsmiljön och att det idag är arbetslivets utformning som avgör vem som betraktas som arbetshandikappad. Synskades
rik.1:fi"irb1111d finner det ointressant att definiera ordet "arbetshandikappad'". då arbetshandikapp inte är något som finns hos individen. utan snarare är en effekt av brister i omgivningen. Statens lwndikupprild ser uttrycket som ett administrativt samlingsbcgrepp. som bör användas med
stor försiktighet. De handikappades sysselsättning ffir enligt handikapprådet inte ses som ett individuellt vårdproblcm utan som en fråga om arbetslivets utformning. Även LO menar att arbetshandikappade inte utgör en
klart avgränsad grupp. utan att handikapp är ett förhållande mellan individen och det omgivande samhället. Som arbetshandikappade bör därför enligt LO räknas endast de som har en nedsatt produktionsförmåga även sedan man gjort allt som går att göra för att anpassa arbetet till människan.
SAF menar att utredningen har koncentrerat sig alltför mycket på individens svårigheter och begränsningar. istället för att diskutera hur man bäst
tar tillvara olika personers möjligheter och faktiska arbetsförmåga. För att
understryka det relativa i situationen och därmed markera ett positivt synsätt. bör enligt SA F begreppet ·'betingat arbetsför" användas.
Utredningens förslag om ett bättre informationssystcm vad gäller resultaten av arbetsvården. stöds av remissinstanserna. Un1-:a Synskadade betonar vikten av en grundlig och regelbunden uppföljning av de arbetsvårdssökande. Detta i syfte att dels bedöma resultaten av olika åtgärder. dels i
tid klara av problem som uppstår på arbetsplatsen och förhindra ny utslagning.
Att systematiska samhällsekonomiska bedömningar bör föregå beslut
om nedläggning av en arbetsplats. tillstyrks av bl.a. AMS. LRF. Df!R.
Syns/.:.aclade.1· Ri/.:..1:f(irb11ncl. SSU. FPU. LO. TCO och SACO/SR. LO menar att det utifrån samhällsekonomisk synpunkt är slöseri att ställa människor utanför arbetslivet. då försörjningen ändå måste bekostas ur produktionen. TCO framhåller att strukturförändringar och rationaliseringar också har positiva sidor och ibland är nödvändiga för att trygga framtida sysselsättning. men au dessa måste genomföras i socialt acceptabla former.
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För att få fram tillförlitliga samhällsekonomiska kalkyler är det. enligt
RRV och SIND nödvändigt all utveckla och standardisera metodiken för
sådana beräkningar. Kompetens måste också byggas upp hos det eller de
organ som skall ha ansvar för utveckling och tillämpning av kalkylerna.
PA-rådet föreslår företagsekonomiska redovisningsmodcller där samhällsoch regionalekonomiska ""vinster"" vägs in. HCK menar att företagens
brist på långsiktig planeringoch strävan efter kortsiktigt höga vinster måste
ersättas av en ekonomi som i första hand ser till de totala samhälleliga effekterna av olika verksamheter. För att uppnå detta krävs en övergripande
kontroll från samhällets sida. SAF betonar å andra sidan att företagens lönsamhet måste tillåtas nå en rimlig nivå samt den privata kapitaltillväxten
främjas inom företagen. detta i syfte att säkra en nödvändig ökningstakt av
investeringarna och därmed sysselsättningstryggheten.
Anpas.rnings1·erksamhet
Flera remissinstanser, däribland po.w·erket, 1·iig1•erket, SPN, ÖB,
AMS, LO, TCO, DHR och FPU tillstyrker förslaget att anpassningsgrupperna skall ses som länken mellan företagens personalpolitik och ätgärdsplanering samt vara det centrala organet för arbetsanpassning. LO och
TCO kräver i detta sammanhang statligt bidrag för utbildning av fackliga
ledamöter i anpassningsgrupperna. De framhåller vidare att verksamheten
för att bli effektiv, inte enbart bör fä ökade resurser. utan också vidgade
befogenheter. Detta kan ske bl.a. genom att grupperna för möjlighet att ta
del av företagens personalplanering och inblick i rekryteringsplanerna. Telel'erket och lt{f(fart.fferket är mycket tveksamma till förslaget om anpassningsgruppernas centrala roll. De menar att grupperna bör betraktas som
en resurs i en större arbetsgemenskap, bestående av företagsrepresentanter, hälsoråd. skyddsombud, skyddskommitte osv. Gruppernas verksamhet bör därför integreras i företagens normala personalpolitiska insatser.
RRV kan inte heller helt dela utredningens uppfattning om gruppernas roll.
För att kunna ta ställning till frågan om ett centralt organ för att förhindra
utslagning, efterlyser verket en försöksverksamhct med samarbete mellan
anpassningsgrupper och andra organ verksamma inom området, I.ex. yrkesinspektionen och skyduskommittccr. Vattenfall anser att grupperna
bör uppfattas som hjälporgan (Kh komplement till <len förefintliga organisationen. Arbetsli1·scentr11m finner det orealistiskt att tillskriva anpassningsgrupperna en övergripanuc roll. eftersom det inte föreligger någon uttrycklig skyldighet att inrätta anpassningsgrupper. När uet gäller den löpande bevakningen av arbetsmiljön i vid mening, så har skyddsombuden
och skyddskommitteerna genom lagstiftning den starkaste ställningen.
SAF anser sig inte heller kunna biträda utredningens förslag, utan menar
att anpassningsarbetet i första hand bör åvila den närmaste arbetsledningen och att grupperna är och bör förbli ett samarbetsorgan mellan arbetsgivaren. arbetstagarna och arbetsmarknadsmyndighetcrna.
Förslaget att särskilda direktiv skall utgå till statliga myndigheter om
medverkan i anpassningsarbetet, stöds av bl.a. kriminalwlrdsstyrcl.H'll,
sjö.fart.n·erket, SPN, AMS, HCK och SSU. LO gör dessutom det tillägget
att regeringen varje år för riksdagen skall redovisa anpassningsverksamheten på den statliga sektorn. Denna redovisning bör utgöra underlag för en
åtgärdsuiskussion. Skogsstyrel.1·e11 delar utredningens uppfattning att nu
gällande direktiv till myndigheterna bör kompletteras och förtydligas. men
ställer sig tveksam till rapportering i samband med petita. De uppgifter
AMS kan behöva bör enligt skogsstyrelsen kunna erhållas på ett bättre och
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effektivare sätt. ex. genom specialenkäter eller liknande. Även la111bruksstyre/se11 är tveksam till en rapportering eftersom denna av sekretesskäl
torde få bli synnerligen summarisk. Telever~et menar all anpassningsverksamheten alltjämt bör vara en fråga mellan arbetsgivare och personalorganisationer och att parternas handlingsfrihet inte bör begränsas genom lagregler vare sig beträffande verksamhetens organisation eller dess bedrivande.
Utredningen anser vidare att statliga mynd.igheter bör ha skyldighet att
till arbetsförmedlingen anmäla lämpliga arbetsuppgifter för arbetshandikappade. I detta instämmer AMS, LO. TCO m.tl. RRV pekar pä att man i
sin revisionsrapport föreslagit att särskilda "anpassningsplaner" upprättas
av statliga myndigheter. Dessa planer bör kunna underlätta utredningens
förslag om uppgiftslämnande. Rik.~f'örbundet får 1111·ecklingsstörda barn,
ungdomar och 1·11x11a. menar att möjligheten till nedbrytning av vissa arbetsmoment bör uppmärksammas vid inventeringen av lämpliga arbetsuppgifter. Detta i syfte att tillsammans med information och tekniska
hjälpmedel ge utvecklingsstörda fler valmöjligheter. Styrelsen för l'årdart}änst avvisar bestämt förslag om i'ltgärder. som kan innebära risker för en
återgång till en situation där vissa arbeten betecknades som särskilda handikapparbeten. Domiinn:rket framhäller att de affärsdrivande verken inte
bör åläggas större skyldighet än motsvarande privata företag, men att
verken genom sin anknytning till statsförvaltningen och statens personalpolitiska värderingar kan anse det lämpligt att göra åtaganden utöver vad
privat företagsamhet finner rimligt.
Förslaget om att AMS centralt bör tillsätta särskilda aktivcringsgrupper.
för att utveckla arbetet i anpassningsgrupperna lämnas utan erinran (l\"
.flertalet remissi11sta11scr. Tillstyrker gör bl.a. SPN, AMS. Landsting.'Jförbundet. S\'enska Komm1111förb1111det. LO och TCO. LO ifrågasätter om inte primärkommunal och landstingskommunal verksamhet bör ses som en
gemensam sektor. AMS menar att det framförallt är nödvändigt att utveckla gruppernas organisation och uppgifter inom den offentliga sektorn. Detta mot bakgrund av att möjligheterna till anställning för arbetshandikappade torde vara störst inom denna sektor genom att den är i tillväxt. RRV är
kritiskt mot förslaget och menar att det inte är tillräckligt genomarbetat för
att ligga till grund för ett ställningstagande. En förutsättning för att anpassnings verksamheten skall fä större betydelse är enligt RRV att den först ges
en fastare organisatorisk förankring i arbctsmarknadsverket. t.ex. genom
en särskild anpassningsenhet pä AMS. På regional och lokal nivå, bör länsarbetsnämndernas styrelser och distriktsarbetsnämnderna kunna spela en
betydande roll framförallt med hänsyn till att de redan är etablerade och
partsammansatta. S./ ifrågasätter starkt behovet av ytterligare en organisationsenhet och menar att vad som främst behövs är att AMS satsar tillräckliga resurser för att aktivt delta i befintliga anpassningsgrupper. SAF avstyrker förslaget om en central aktiveringsgrupp på den privata sektorn. då
det enligt deras mening inte finns någon saklig grund för inrättande av en
sådan grupp.
SPN :s roll och ansvar för vissa övergripande frågor bör enligt utredningen närmare preciseras. Denna fräga har endast berörts av SPN som menar
att regering och riksdag redan tagit ställning till att ett centralt omplaceringsorgan är nödvändigt. SPN pekar här på att regeringen i proposition
1977/78: 157 föreslagit inrättandet av statens arbetsmarknadsnämnd. Det är
däremot enligt SPN befogat att försöka finna ändamålsenliga former för
kontakter mellan AMS och SPN. Ett stidant arbete har redan startat genom att en gemensam arbetsgrupp ser över dessa frågor.
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Lagstiftning
Utredningen diskuterar ingäende främjandelagen och föreslär att anvisningar till främjandelagen utfärdas. Dessa bör om möjligt i kvantitativa termer ange företagens och förvaltningarnas ansvar för sysselsättningen av
arbetshandikappade. Förslaget har mött blandat mottagande hos remissinstanserna. Det stöds av flera remissinstanser. däribland statens handikappråd. Srenska Kommunförbundet, DHR. HCK, LO. SRF, Verdandi.
Föreningen S1·eriRes Socialchefen och SSU. DHR menar att det krävs en
uttalad vilja från regeringens och AMS sida för att lagen skall tillämpas.
Denna vilja kan markera's genom att man förtydligar och förstärker de mål
och medel som anger hur lagen skall användas och vilka åtgärder som skall
vidtagas för att säkerställa arbete åt alla. HCK föreslår att AMS förutom
detaljerade föreskrifter tillsätter en utvärderingsgrupp med uppgift att analysera effekterna av en konsekvent tillämpning av lagen. AMS påpekar att
riktlinjer gällande olika arbetsgivares ansvar för anställning av arbetshandikappade redan har utarbetats av styrelsen och publicerats som riktlinjer
för anpassningsverksamheten. En komplettering av främjandelagen med
omplaceringsförordningen skulle enligt SPN ge starkare påtryckningsmöjligheter inom den statliga sektorn än främjandelagen ensam kan ge. TCO
anser att en kvotlagstiftning är diskriminerande och skulle uppfattas negativt av såväl arbetsgivare och befintlig personal som av arbetssökande.
Förutsättningarna för en god arbetsgemenskap grundläggs inte genom kvotering. Skulle det visa sig att tillämpningen av främjandelagen inte fär avsedd verkan, kan frågan om kvotering åter bli föremål för prövning. SAF
motsätter sig att lagen skärps och menar att den redan nu tillämpas på det
mest ändamålsenliga sättet. samt att det förefaller som om utredningen vill
tona ned betydelsen av samförståndslösningar till förmån för myndighetsutövning. Även MUF avvisar en skärpning. eftersom man enligt förbundets åsikt inte kan komma till rätta med problemen genom tvång.
Utredningen föreslår vidare, att fyra länsarbetsnämnder på försök förstärks med två tjänstemän vardera. för att arbeta med främjandelagens tilllämpning. Positiva till förslaget är bl.a. ÖB. kriminafr1/rdsstyrel.1·en och
SACO/SR. Även AMS instämmer, men pekar samtidigt på att försök med
aktivering av främjandelagen kräver utökade utredningsresurser samt personal för aktivering av arbetsförmedlingens insatser i anpassningsgrupperna. En förstärkning med två tjänstemän måste därför betraktas som otillräcklig. LO och sllltens handikapprild menar att försöksverksamheten inte
får bli ett skäl för andra länsarbetsnämnder att inte tillämpa lagen. Den gäller och bör tillämpas effektivt i hela landet. HCK vill att särskilda tjänster
inrättas på samtliga länsarbetsnämnder med uppgift att syssla enbart med
tillämpning av främjandelagen. TCO tillstyrker förslaget om att under en
försöksperiod förstärka fyra länsarbetsnämnder. men delar inte utredningens uppfattning när det gäller att lägga arbetet med lagens tvingande delar
skilt från den ordinarie förmedlingsverksamheten. Även Landsting.~för
bundet menar att diskussioner och överläggningar i frågor som rör de
tvingande delarna, bör skötas genom kontakter mellan landstingen och de
lokala förmedlingstjänstemännen. RRV. arbe1sli1•sce111rum och SSU finner
det egenartat och omotiverat av utredningen att föreslå en försöksvcrksamhet kring en lag som funnits sedan 1974. SSU förordar att lagen snarast
omarbetas för att stärka de tvingande momenten. som enligt förbundet uppenbarligen varit för svaga. Anställningskyddskommitten framhåller att
den inom ramen för sina direktiv avser följa utfallet av sysselsättningsutredningens föreslagna och redan vidtagna åtgärder. Kommitten säger
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vidare att i den mån statsmakterna finner det angeläget att föreslå lindringar i främjandelagen, för att underlätta anstiillningsmöjligheterna för olika
·grupper, ilr det särskilt viktigt att sysselsättningsutredningcns förslag om
förstärkning av länsarbetsnämndernas resurser och ökade satsningar på
anpassningsgruppernas verksamhet genomförs.
Fiirhiittrande bidrag

Bidrag föreslås enligt sysselsättningsutredningen utgå med 75 c;; av den
totala lönekl)Stnadcn vid utbildning och praktikanställning av arbetshandikappade. Möjlighet skall vidare finnas att jämka till 100'/i. vid grava handikapp. Förslaget lämnas utan erinran av flertalet rcmissinstanscr. Tillstyrker gör bl.a. ÖB, AMS, Synskadade.i· Rik.1ji'irh1111d. La11dsti11g.1fiirlmndd.
LO och SAF. Unga Synskadade vill alt procentsatsen skall vara flexibel
och inte knytas till den enskildes handikapp, utan till dennes produktionsförmåga i den speciella arbetssituationen.
AMS. UJ. 1CO, SAF, Hiirse{främjandet. statens l'iig1·erk. Sy11skades
Rik.1ji:irb1111d. Landsti11g.~fi'frh11nde1 m ..fl. uttalar sig positivt om de föreslagna bidragen till faddrar/handledare, vilka skall stödja den arbetshandikappade på och utanför arbetsplatsen. Statens vägverk ser en utvidgning av
verksamheten som angelägen. Synskadades Riksförbund menar att handledarna kommer alt få en viktig roll när det gäller att lösa svårigheter som
kan komma upp i relationerna till arbetsledare och arbetskamrater och att
de bör rn utbildning för sitt arbete. Synskadadcs Riksförbund pekar också
pä att personer med mycket grava handikapp kan behöva stöd även på sin
fritid. Ytterligare försöksvcrksamhct bör bedrivas. Landstingsförbundet
stöder fortsatt och utvidgad verksamhl!l med handledare, men anser rent
principiellt att direkta statliga bidrag inte bör utgå till anställda för introduktion och inskolning av arbetshandikappade.
Utredningen föreslår höjda bidrag till arbetstekniska hjälpmedel och särskilda anordningar. Remissinstanserna har inte haft nf1got att invända mot
förslagen. Synskadad1'.1· Rik4örb1111d framhåller att det bör finnas möjlighet till undantag från begränsning av bidragsbeloppct när särskilda skiil
föreligger. Dessutom bör bidraget indexregleras så alt det följer kostnadsutvecklingen. Unga Synskadade anser alt stöden skall utgå såväl vid
praktik- och vikariattjänstgöring som vid fast anställning.
Pörslaget om ändrade bidragsbcstilmmelser för arbetsbiträden stöds av
bl.a. ÖB, S1·enska k11mm11t{/i.irh11ndl't, SACO/SR. SAF. S1·erige.1· Diirn.1·
rik.1:fi'irln111d, FUR och Stat.1:fi'iretag AH. Socialstyre/sen pekar på vikten av
att bidraget även kan utnyttjas av psykiskt sjuka och socialt handikappade.
OcksåAMS menar att alla handikappgruppcr skall ha rätt till arbetsbiträde
då det föreligger behov av det. samt att hiinsyn mästc tas till egenföretagare eller motsvarande där arbetsbiträdet inte har sin anställning knuten till
cl! företag. Samma frågor uppmärksammas av statens handika111mld, och
Unga Synskadade. som anser att reglerna mflste utformas så all de inte
förutsätter ett anställningsförhållande för den som skall fungera som arbetsbiträde. Detta kan uppnås genom att bidraget utgår i förhflllandc till
antalet arbetade timmar. En knytning till lönen begränsar enligt bl.a. Synskadades Rik.1:fi'irh11nd användningen av arbetsbiträde. RRV föri:slår att bidraget skall utformas så flexibelt all det blir möjligt för en enda person att
på heltid ägna sig åt en hel grupp arbetshandikappade. DHR säger alt kostnaderna inte får vara maximerade, utan att anslag måste utgå efter individuell prövning. då omfattningen av den hjälp arbetsbiträdet lämnar är mycket skiftande. Arbetsplatsens utformning och arbetets karakUlr spelar här
8 RibJage11 /978/79. I .rn111/. Nr 73
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stor roll. S1·e11ska ko1111111111fiirh1111det förutslitter att bidragsbeloppet fortlöpande anpassas till förändringarna i den allmänna kostnadsnivån och SAF
menar att det maximala beloppet bör utgå endast i nödfall.
Vidare föreslår utredningen att halvskyddad sysselsättning och bidrag
till arbetsbitr~ide skall kunna kombineras för gravt handikappade personer.
Förslaget tillstyrks eller lämnas utan erinran av llertalet remissinstanser.
RR\/ framhåller i sammanhanget att de flesta individinriktade bidragen bör
släs ihop till ett bidrag. att utgå till företagen och användas i enlighet med
en plan för anpassningsverksamheten vid företaget.
De pågående försöken med att ge bidrag till kollektivt förberedande ätgärder på arbetsplatsen för vissa specifika typer av handikapp bör enligt
utredningens förslag fä fortsätta i två län. Förslaget tillstyrks av AMS,
Sy11skadade.1· Rik.1färb1111d. Rik.1:fi"irh1111det mot Allergi. LRF 111 ..fl. Riksförbundet mot Allergi framhåller allergikerna som en lämplig grupp för en försöksverksamhet, då allergisjukdomarna i hög grad är miljöbetingade och
förorsakar många onödiga utslagningar. LRF menar att bidraget bör utvidgas till att omfatta även egna företagare.

Fört id1pe ns io 11 e rade
Ansvaret för efterkontroll av yngre förtidspensionärer bör enligt utredningen ligga på de rehabiliteringsgrupper för samverkan arbetsformedfingsoeialvärd-sjukvård. försäkringskassa. som f.n. håller på att byggas upp.
Förslaget stöds av många remissinstanser. däribland .wcialstyrl'lsrn. SÖ.
statens handikappråd. Styrelsen för \/tlrdarOiinst, Lundsting.1förh11nde1.
LO. TCO. DHR. HCK. Symkadade.1 Rik.\:fårh1111cl. och Arhet~Tårdsche
.f(•rnus Fiirening. HCK menar att även de ungdomar som går i utbildning
eller uppbär sjukbidrag bör omfattas av förslaget. SACO/SR som är tveksamt till förslaget förordar att ansvaret iiven fortsättningsvis bör ligga kvar
pa fors~ikringskassan. RFV framhåller att f.n. sker kontakter i genomsnitt
vart tredje år och det är lämpligt att dessa. liksom enligt nuvarande praxis.
bedöms med hänsyn till förhållandena i var:ie enskiit fall. Verket avser
emellertid att i samband med utarbetandet av nya föreskrifter rörande rehabiliteringsgruppema. beakta frågor som gäller rehabilitering av personer
som fött förtidspension eller sjukbidrag.
Utredningen föreslar. att förtidspensionerade. oavsett i\ldcr. som tar ett
arbete skall ha rätt till vilande förtidspension under viss tid. Remissinstanserna är här eniga med utredningen. DHR menar. att lika viktigt som det är
att lämna en pension. är det att fö garantier för alt kunna återfå den även
efter en relativt lång tid i arbete. Osäkerheten inför detta kan göra att
många tvekar att ta ett erbjudet arbete. LO och TCO föreslår att nuvarande
regler för deltidspension tas till utgångspunkt för ett nytt förtidspensionssystem. På så sätt skulle flexibiliteten öka att anpassa pensionen till arbetstagarnas önskemål och förutsättningar. RF\/ påpekar att det n:dan nu finns
regler som innebär att förtidspension som upphör kan återfås genom ett
förenklat förfarande inom en treårsperiod. Verket menar att dessa regler
inte är strikt begränsade till äldre personer. utan kan tillämpas även i fråga
om yngre förtidspensionärer. Denna möjlighet bör enligt verket komma till
användning i större utsträckning än vad som sker nu.
För att inte förlora ekonomiskt ph en i'ttergång till arbete föreslår utredningen att RFV får i uppdrag att konstruera ett system. som dels kompenserar förlust i de fall lön av arbete understiger tidigare pension. dels stimulerar till arbete. Fleriulet remissinstanser tillstyrker eller lämnar förslaget
utan erinran. Lundstingsj('irbundet menar att det är viktigt att frågan om
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samordning av löneförmåner och andra förmäner klarläggs vid återgång i
arbete. Sy11skudades Rik.\(örhund finner utredningens tankar om garanti
för inkomstförstärkning intressant. En person som önskar ftterfå sin pension, maste garanteras att evenLUellt mellanliggande år med lägre pensionspoäng än tidigare inte kommer att medföra lägre förtidspension än vid
första pensionstillfället. DH R anser att viss del av pensionen bör utgå även
vid arbete, för att ge vederbörande bättre ekonomisk situation än som pensionär. Delpensionen far inte heller medföra förlust av ATP-poäng pa den
totala inkomsten. Fiirsiikri11gskas.w:ji"irh1111det pekar pil att det är vanligt att
även andra socialförsäkringsförmäner än pension är högre än eventuell
lön. Kompensationssystemet bör därför utvidgas till att täcka även sådan
förlust. RFV ä andra sidan menar att förslaget medför en rad betydande
svårigheter och ifrågasätter starkt lämpligheten i att inordna en ersättning
av den här arten i den allmänna försäkringen. Istället anser verket att det
inom det arbetsmarknadspolitiska systemets ram borde skapas ett särskilt
stimulansbidrag för de fall som avses.
Förslaget om att personer som arbetar vid verkstäder för skyddat arbete
skall ha rätt till avtalsenlig lön, tillstyrks av b/.a. La11dsti11g.~fiirh1111dt'f,
som anser att RFV bör ges i uppdrag att tillsammans med de kommande
stiftelserna för skyddad sysselsättning se över bestämmelserna för förtidspensionerade personer som arbetar i skyddade verkstäder. Statens handikapprild och LO tillstyrker också förslaget men betonar att det inte fär leda
till försämringar, utan all hänsyn måste tas till de tilläggsförmåner en pensionär är berättigad till. RFV menar att det finns flera skäl som talar för en
förändring av nuvarande regler. Det kan vara svårt all göra en korrekt bedömning av rätten till förtidspension av en viss storlek för den som arbetar
i skyddad verkstad. Samordningsreglerna medför ocksä att utgående pension verkar reducerande på den sjukpenninggrundande resp. pensionsgrundande inkomst som den försäkrade annars skulle haft av arbetet.
Verket biträder utredningens förslag om att bestämmelserna skall ses
över, samt att inriktningen bör vara att personer som arbetar vid skyddad
verkstad skall fä lön på vanligt sätt.
}'rke sinrikt ad relwhilitering

Utifran hittills gjorda erfarenheter av det s.k. Södertäljeförsöket. föreslär utredningen en vidgad försöksverksamhet. Denna skall enligt förslaget
omfatta fem orter belägna i storstadsregioner. Flertalet remi.1·si11stanser
ställer sig positiva till förslaget. Av dessa kan nämnas ÖB, socialstyre/sen,
Landstingsförh1111det, TCO, Verdwu/i och S1·e11ska joreni11ge11 fiir studieoch yrkes1·ägled11i11g. Krimi11all'årsstyrelsen vill ha åldersgränsen höjd till
25 år. för att ytterligare kriminalvårdspatienter med allvarliga socialmedicinska arbetshandikapp skall kunna ingå i den föreslagna verksamheten.
Statens Handikappråd och DHR finner det angeläget med försök även för
fysiskt handikappade ungdomar. AMS och Synskadadcs Rik.1;/i'irhum/
framhäller att samverkansformerna bör prövas även på mindre och medelstora orter. HCK anser att medel bör anvisas. så att denna typ av verksamhet kan genomföras i landets samtliga kommuner. LO som ocksti tillstyrker förslaget framhåller angelägenheten av att orsakerna till att de socialt
och psykiskt handikappade ökar blir mer ingående undersökta. SAF som
ärt vek sam till ut vidgade försök menar att ytterligare utvärdering av de pägticndc försöken bör göras, innan nya pabörjas.
Utredningen föreslår vidare, att bidrag, som idag utgår till arbetsgivare
som anställer förståndshandikappade och gravt fysiskt handikappade per-
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soner under 25 år, även skall utgå till gravt socialmedicinskt och psykiskt
arbetshandikappade. samt förtidspensionärer i f1ldern 26-35 år. Delta tillstyrks av bl.a. kriminafrtlrdsstyrelsen. ÖB, staren.~ 1·iig1·erk, LO. TCO,
Verdandi. AMS, SACO/SR och Unga Synskadade anser all den övre åldersgränsen bör slopas. då svårigheten all finna arbete efter 25 resp. 35 ;)r
knappast minskar. Unga Synskadade föreslår vidan: all stödet bör prövas
från fall till fall och denna prövning skall utföras av en nämnd knuten till distriktsarbetsnämnderna där representanter från handikapprörelsen har ett
avgörande inflytande. Socialstyre/sen ifrågasätter om inte ett högre bidrag
kommer all erfordras. för alt stimulera till anställning av förtidspension~i
rer. Även Land.1·tingsj('irh11nder tar upp ål'dersvillkoren och menar alt bidraget hör utgå i samtliga fall oavsett ålder. Styrelsen menar all konsekvenserna av utredningens förslag annars blir. att olika bidragsniv~1er kommer att tillämpas för samma handikappgrupp och det är enligt förbundet
förmodligen inte lättare all rehabilitera och arbetsplacera personer över 25
år. vars arbetshinder är av socialmedicinsk eller psykisk natur. än de som
är yngre med samma problem.
Förslaget om bidrag till arbetsgivare. som ställer platser till förfogande
och bygger upp särskilda resurser för prövning och träning i reell miljö,
stöds av flertalet remissinstanser. diirihland kriminall'llrd.uryrelsen. AMS,
domiim·erker. Land.1·1ing.1fiirh11ndet, DHR. HCK. Fiireningen fiir w1·ecklingssrarda Barn Ungdomar och Vi1Xna. och Arhetsl'llrdscltefemas fi"irening. Va/fenfall understryker vikten av all ekonomisk gollgörelse tillkommer de affärsdrivande verken på samma sätt som det privata näringslivet. rantbruksstyrelsen är i och för sig positiv till förslaget. men menar att
attityderna hos omgivningen måste vara färdigbearbetade innan träningsplatserna besätts. /,()och 7CO anser. liksom utredningen. att beredskap
för lagstiftning genom tillägg till friimjandelagen bör finnas om inte företagen på frivillig väg ställer tillräckligt antal platser till förfogande. medan
Synskadade.i· Rik.1:f('irb11nd. Unga Synskadade och Styrelsen Ji'ir Värdartjiinsr tror all lagstiftning blir nödvändig, för att garantera handikappade
möjlighet till prövning och träning. SAF me:iar ä andra sidan att frivillighet
är en förutsättning för verksamheten och alt tvingande bestämmelser iir
helt oacceptabla.
Remissinstanserna är eniga med utredningen om inrättande av arbetsmarknadsinstitut, med självständig ställning under länsarbetsnämnderna
och med tillgång till arbetsförmedlingens alla instrument. AMS finner det
angeläget att gränsdragningen mellan arbetsuppgifterna i arbetsförmedlingens utredningssektion och del nya arbetsmarknadsinstitulel blir föremål för utredning. Kristianstads liins landsting menar all en anknytning av
den yrkesinriktade rehabiliteringen till de planerade stiftelserna för skyddat arbete borde diskuteras. Socialstyrelsen och Försiikringskassefiirhundet betonar betydelsen av nära samverkan med andra rehabiliteringsorgan
och UHÄ framhåller samarbetet med den medicinska rehabiliteringen.
Samtliga 1111derrcmissinstanscr till UHÄ anser att organisationen med arbetsmarknadsinslitul är riktig och att anknytningen till sjukvtirdshuvudmännen hör ske sft, att medicinsk expertis kan tjänstgöra inom arbetsvården och samordning härigenom ske med den medicinska rehabiliteringen.
HCK framhåller att handikapporganisationerna hör vara representerade i
institutens styrelser. Kriminah·tlrdsstyrelsen menar all della bör giilla även
kriminalvärdens regionala organisation.
Utredningen föres lär vidare, att de psykologiska konsultinsatserna läggs
samman med arbctsprövningsverksamheten vid arbetsvårdsinstituten.
rörslagel tillstyrks av .flertalet re111issin.1·1w1ser. SACO/SR siiger i sitt
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yttninde. att då. den arbetspsykologiska verksamheten sedan länge varit ett
naturligt led i arbetsförmedlingarnas service. framstår det som helt konsekvent att arbctsmarknadsverket tar över ansvaret. PTI menar, att kontakten mellan AMS och de arbetspsykologiska instituten formellt betecknas
som en upphandling av tjänster. men att det i realiteten är AMS som ytterst avgör ekonomiska och andra betingelser för verksamheten. PTI finner det av flera skäl. bl.a. arbetsrällsliga. önskvärt all man inlemmar de arbetspsykologiska institutens personal i arbetsmarknadsverket.
Flera m· de prirnta institlllen önskar bevara de självständiga arbetsformerna. De är dessutom kritiska till utredningens behandling av den förebyggande vå.rden. Malmö Psykologbyril menar t.ex. att förslaget innebär
en klar förskjutning från yrkesvägledning och arbetsförmedling till arbetsvård och arbetsprövning. Delta kommer enligt byrån att innebära negativa
konsekvenser för stora grupper, framförallt ungdomar och kvinnor. som
söker sig ut på. arbetsmarknaden. Några institut, Psykotekniska institutet i
Göteborg AB, Psykologsik yrkesrtldgil'lzing AB och PA-rtldct anser att ytterligare klargöranden och utredningsarbete bör ske innan beslut fattas om
statligt arbetsgivaransvar för psykologinsatserna. Man förordar härvid
ocks försök med andra system för upphandling av psykologtjänster. SAF
tycker att nuvarande system är att principiellt föredra. men att organisationskommitten bör överväga formerna för psykologinsatserna i verksamheten. MUF avvisar helt förslaget.
Till instituten skall också ALU- och OT-kurserna knytas organisatoriskt. SÖ menar att vissa skäl talar emot ell överförande, men motsätter
sig inte att kurserna förs över till en ny huvudman. Därvid förutsätter SÖ
att verksamheten blir lokalmässigt skild frå.n AMU-centren. AMS föreslår
ett successivt överförande av ALU- och OT-kurserna. Styrelsen för Vtlrdartjänst vill gå längre än utredningsförslaget och menar att om alla resurser för yrkesinriktad rehabilitering skall samlas under en huvudman, bör
man överväga att föra över hela arbetsmarknadsutbildningen till arbetsmarknadsinstituten. 1CO framhåller att ansvaret för den pedagogiska
verksamheten skall åvila SÖ. DHR tar särskilt upp OT-kurserna och betonar att dessa bör förläggas till små. friliggande enheter. även om de organisatoriskt lyder under de nya arbetsmarknadsinstituten.
Kriminali·tlrdsstyrelsen. socialstyre/sen. RR\/, AMS. La11dsting.\/i)rb11ndet. S1·enska Komnuu~f"iirhundet. LO, TCO. SACO/SR. PTI. statens
arhctsklinik. DHR och HCK m.jl. stöder förslaget om bildande av ett centralt institut för forskning och metodutveckling. SÖ delar utredningens
uppfattning om behovet av forskning. men anser att de organisatoriska formerna bör övervägas i ett större sammanhang. Fiire11ingen .'freriges socia/clie.fi'r. P A-rådet och Samliiil/s1·etc11skapliga fi1k11/tets11ii111ndcma 1·id
Lunds o~h Uppsala 1111i1·ersitet avstyrker förslaget och menar att forskningen istället bör ligga på universitet. högskolor. arbetspsykologiska institut. eller andra organ ute i landet.
När det gäller förslaget att föra samman prövningsverksamheten vid
statens arbetsklinik och PTI till ett fjärde arbetsmarknadsinstitut. anser
statens arbetsklinik att detta behöver utredas ytterligare. Den praktiska
prövningen bör inlemmas i den centrala organisationen för att ge institutet
den resurstillgång varje forsknings- och utvecklingsorgan enligt klinikens
mening behöver.
PT/ finner förslaget om att föra över viss forskningsverksamhct vid PTI
till flera huvudmän, mindre lämpligt. Personalen bör ha möjlighet att stanna inom universitetet eller övergå till arbctsmarknadsverket.
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Metodutvecklingsinstitutet skall enligt förslaget organisatoriskt vara
knutet till AMS. men ha en självständig ställning under ledning av en särskild delegation. Detta förslag stöds av.flertalet remissi11.1·1anser. RRV och
arbctarskyddsstyrclsrn föreslår dock att institutet får en fristående ställning direkt underställd arbetsmarknadsdepartementet. medan SAF menar
att konstruktionen med ett fristående institut kan innebära all forskningen
avskärmas alltför mycket frtm sitt praktiska tillämpningsområde.
När det gäller styrelsens sammansättning. anser RRV att arbetarskyddsstyrelsen bör vara representerad och LO understryker utredningens förslag om att löntagarorganisationerna skall tillförsäkras inllytandt:. Fiirsiikri11gska.1·sefiirb1111det önskar bli representerat i styrelsen och PTI föreslttr
. all ocksf1 skolans syo-organisation skall ingå. Socialstyrelsen framhåller
vikten av att institutet får en vetenskaplig ledning och att det finns en anknytning till universitetet i syfte att underlätta tillgtingen till kvalificerade
forskare vid institutet.

Skyddat arbete
I fråga om verkstäder för skyddat arbete föresll\r utredningen alt vissa
av dem bör kunna knytas direkt till företagen genom särskilda kontrakt.
Förslaget lämnas utan erinran eller tillstyrks av .flertalet remissinstanser.
däribland krimi11ah-tlrdss1yrelse11, Statens handikappråd. S1·c11ska Kom1111111fiirb1111dct. TCO. SACO/SR. Fiirsiikri11g.1·kas.Hfiirb1111det. SAF. HCK.
LRF och Stat.~företag AB. Landsting~fiirb111ulet menar att tankegångarna
är intressanta. men att det bör bli en fråga för närmare överväganden i de
kommande stiftelserna för skyddad sysselsältning i samräd med arbetsmarknadsverket. AMS delar i princip utredningens förslag. men anser att
definitiv ställning till direkt företagsanknutna skyddade verkstäder. kan
tas först sedan försöksverksamhet ägt rum. Både AMS och Styrelsen för
1·årdartjii11st föreslår däremot en ökad möjlighet till individuell integrering.
med bibehällcn anställning och oförändrade löneförmåner. Synskadadcs
ri/.:~förbund vill ha till sttlnd en försöksvcrksamhct med integrerade skyddade avdelningar inom helt vanliga företag. LO stöder utredningens förslag, förutsatt att det inte utvecklas till ett slags allmän provanställning för
vissa grupper av arbetssökande. Arbn.1Tård.1·c/1c'.frmas fiir<:'11i11g är tveksam till förslaget och förordar istället en utvecklad produktionssamverkan,
samt bättre möjlighet till pryo-placering och anställning med lönebidrag.
Arhetslh·scentrum anser att de arbetsrättsliga konsekvenserna av kontraktering bör utredas närmare innan kontraktformen prövas. Man pekar bl.a.
på all arbetsvillkoren för dem som skulle arbeta i en sådan verkstad bestäms av förhtillandcn vid det kontrakterade företaget. Samtidigt är stiftelsen dessa arbetstagares motpart rent arbetsrättsligt.
Arkivarbete och halvskyddat arbete skall ersättas med anställning med
löncbidrag. enligt utredningens förslag. De remissinstanser som har närmare gått in på detta förslag har i positiva ordalag tillstyrkt förändringen.
Några kritiska synpunkter har dock framförts. SPN bedömer risken som
stor. att man med löncbidragsfinansiering kommer att fä ett stort antal arbetshandikappade som statlig reservarbetskrafi och föreslår istället att
myndigheterna i första hand skall utnyttja tjänster inom ordinarie personalstat. I avvaktan på sådana tjänster. bör inrättande av extra tjänster kunna ske genom anslagsöverskridande. Ö1·erstyrelsen fiir ekonomiskt .fi"ir.1Tar
är tveksam till anställning med lönchidrag inom den statliga sektorn och
anser att ett generellt tillstånd till överskridande av löneanslag vid anställning av arbetshandikappade vore ett mindre hyrf1kratiskt tillvägagtmgssätt.
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SHIO tillstyrker förslaget men betonar del angelägna i all övergången till
del föreslagna systemet blir så smidig att inte plötsliga kostnadsökningar
uppstår.
Utredningens förslag till bidragsnivaer för anställning med lönebidrag
lämnas mestadels lflan erinran av remissinstanserna. HCK varnar dock för
att 100 t;·( bidrag till lönekostnaden för statliga myndigheter kan medföra
svårigheter för den arbetssökande att erhålla en reguljär anställning. Arbetsmarknadsmyndigheterna bör därför enligt HCK vara mycket observanta när det gäller begäran om lönebidrag frän dessa arbetsgivare. Sy11.1"kmlllllc.1" Rikl:fi'jrh11nd menar att viljan all rremiera arbetsgivarn<i inte fär
gå så långt. att myndigheter och företag kan komma att spekulera i lönsamhet när det gäller all anställa arbetshandikappade. Synskadades Riksförbund ser heller inget skäl all särbehandla statliga myndigheter dt1 dessa,
liksom affärsdrivande verk och privata företag. bör ta sitt eget kostnadsansvar för de arbetshandikappade. RRV anser all utredningen inte presenterat tillräckliga skäl. för att lönebidrag skall utgå med IOOl,:f till statliga
myndigheter. RRV förordar istället ett system som präglas av likformighet
över alla om raden på arbetsmarknaden. LO föreslår, all erfarenheterna av
den allmänna bidragskonstruktionen, med 75 'X första året. skall utvärderas för att se om en långsammare avtrappning av bidraget eventuellt är
önskvärd. Möjligheten till förenklade bidragsregler bör också undersökas.
För att underlälla övergången frän gällande regler för arkivarbete till anställning med lönebidrag föreslttr utredningen att 100% statsbidrag bör utgå till dem som för närvarande har arkivarbete hos allmännyttiga organisationer. Meningarna om det riktiga i el! 90 r,>(-igt bidrag och övergängsbestämmelser gar starkt isär bland remissvaren. LO befarar att övergtmgen
till 90 'Jf-igt statsbidrag för dessa organisationer kommer att rn negativa
konsekvenser både för de arbetshandikappade och för flera organisationer. dä dessa inte har möjlighet att ta en sf1 stor andel av lönekostnaden
som 10 q. Det bör enligt LO gä att skapa arbetsgivaransvar trots att bidrag
utgår med 10()(_;;: även i fortsällningen. Estniska /..0111mitth1 påpekar att invandrar- och andra minoritetsorganisationer helt saknar ekonomiska möjligheter att betala den föreslagna kostnaden. Lönen bör därför liksom tidigare betalas av arbetsmarknadsverket. för all dessa organisationer inte
skall tvingas upphöra med sin verksamhet. Ocksä VerJwuli avstyrker förslaget, av samma skäl. Det är viktigt anser 7CO att organisationerna informeras i god tid om förändringen, för att fä möjlighet att planera sin ekonomi. Det är också önskvärt all övergången till den nya bidragsformen inte
blir alltför utdragen i tiden, dt1 arbetsgivaransvaret kan förväntas öka först
med det ekonomiska ansvaret.
Utredningen föreslär. att arbetsgivaransvaret som nu t1vilar AMS vad
gäller de arkivarbetsanställda i stället skall avila arbetsgivaren på arbetsplatsen samt all anställda med lönebidrag skall omfattas av kollektivavtal
och erhålla avtalsenlig lön. Förslaget stöds av bl.a. ÖB. kriminah·ilrdsstyrdsen, /,(), TCO, SACO/SR, Försiikringskas.1e.fi"irh1111dC't. llCK, S1·enska
j(")reni11ge11 för studie- och yrkl'.\Tiigledning. TCO anser att kollektivavtal
måste ingå som ett krav i bestämmelserna om anställning med lönebidrag.
SA V ifrägasiiller dock. om inte arbetsmarknads verket alltjämt bör vara arbetsgivare för arbetshandikappade som sysselsätts vid vissa mindre arbetsplatser. typ allmännyttiga organisationer. där kollektivavtal saknas.
LRF är helt avvisande till förslaget. liksom SAF. som av principiella skäl
inte kan tillstyrka ett kollektivavtalsvillkor. SAF finner det däremot rimligt. all företag som ej omfattas av kollektivavtal. tilliimpar sådana löneoch anställningsvillkor som är normala för branschen.
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Rcmissinstanscrna lämnar förslaget att försäkringskassorna. vad gäller
lönebidrag. skall jämställas med statliga myndigheter utan erinran.
Utredningens förslag att överföring av redan anställda till anställning
med lönebidrag skall rn förekomma även inom de affärsdrivande verken,
tillstyrks av bl.a. SAF. Föreningen menar alt denna möjlighet måste finnas
då den stimulerar företagen att anställa exempelvis äldre personer. vars arbetsförmåga efter en tid förväntas bli så nedsatt att de uppfyller kraven för
anställning med löncbidrag. Synskadade.i· Rik.1:fi"irh1111d betonar att överföring som inte lir kopplad till nyanställning bör kunna ske endast under
mycket speciella omständigheter. LO förordar också restriktivitet, men
anser alt nyanställning, noggrann arbetsvårdsutredning samt fackligt godkännande skall vara en förutsättning för överföring. RRV ställer sig också
tveksamt till förslaget, dels med hänsyn till den restriktivitet som bör tilllämpas vid överföringar. dels med hänsyn till behovet av likformighet i
omplaceringsfrågor inom den statliga sektorn. TCO avstyrker helt, med
motiveringen att staten bör agera som mönsterarbetsgivarc och ta sitt ansvar för den anställda personalen.
Utredningen förordar vidare vad gäller lönebidragen att arbetshandikappad som anställts under de senaste sex mfrnaderna, skall kunna föras över
till anställning med lönebidrag. Flertalet remissinstanser har ingenting att
invända mot förslaget. AMS menar att det sannolikt kommer att medföra
vissa förbättringar, även om antalet personer som kan komma ifråga för en
sådan åtgärd antagligen är begränsat. LO tillstyrker. under förutsältning
att de krav som annars gäller ifråga om arbetsvärdsutredning och fackligt
godkännande tillämpas också i dessa fall. TCO anser det vara en tveksam
åtgärd och föreslår att man i alla osäkra fall redan från början går in med löncbidrag som stimulerande ätgärd. RRV anser sig inte kunna stödja förslaget, då det inte framgår av utredningen om arbetsvårdsutredning skall
föregå ett beslut. Verket menar att det finns risk för att företagets egna
ekonomiska hänsyn blir utslagsgivande för tillämpningen.
För att arbetshandikappade i större utsträckning skall kunna anställas
inom det statliga området föreslår utredningen att diskussioner tas upp
med parterna på arbetsmarknaden. dels för att anpassa det statliga tjänsteoch lönesystemet till de arbetshandikappades förutsättningar, dels för att
uppnå att anställning med lönebidrag skall utgöra en merit vid tjänstetillsättningar. Få remissinstanser har yttrat sig om förslagen. SPN menar att
förarbetena till grundlagen ger tillräckligt stöd för att statliga tjänster skall
kunna tillsättas med hänsyn tagen till arbetsmarknadspolitiska skäl. Man
framhåller dock det önskvärda i att en praxis utvecklas. så att myndigheterna för vägledning i sitt rekryterings- och omplaceringsarbete. Unga
Synskadade anser att utredningen borde ha avgivit förslag till lösningar på
den <1ffcntliga sektorn och inte överlf1ta det till parterna på arbetsmarknaden. Regeringen bör nu enligt Unga Synskadade ge klara riktlinjer för hur
den offentliga sektorn skall expamlcra när det gäller anställning av arbetssig om vilka möjligheter det finns för individuell anslutning till de olika
pensionssystcmen.
Utredningen föreslår en 2:'i-procentig tillväxt av anställningarna med lönebidrag under en femårsperiod. Flertalet re111issi11sta11ser tillstyrker förslaget. bl.a. kriminall'tlrdsstyrelsc11. sta/l'ns lwndik11pprild. Sl'enska Ko111111111(/'i_irh11ndet LO. TCO, HCK, Ribfiirbundct mot Allergi, Unga Synskadadl'. Fiireningcn .får ut1·eckli11gssti.irda Barn Ungdomar och V11x11a och
Verd1111di. Många betraktar det dock som en minimitillväxt. AMS påpekar
att arbetsförmedlingen samtidigt måste erhålla tillriickliga resurser, efter-
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som det kommer att krävas omfattande förmcdlingsarbcte att skaffa fram
lämpliga arbetsuppgifter ute i företagen för de sökande. SPN menar att de
statliga myndigheterna bör fä personaladministrativa resurser i en omfattning som gör det möjligt att svara upp mot de ökade kraven. Synskadade.i·
Rik.1fiirh1111d ser det som absolut nödvändigt att öka antalet platser med löncbidrag i snabbare takt, medan Landsting5jvrhundet anser utredningens
förväntningar, åtminstone då det gäller ökningen av anställningar inom
landstingen. vara för högt ställda. Målsättningen bör snarast ses som ett
riktmärke. RRV tycker det är tveksamt om utredningens syften kommer
att infrias med förslaget. då de nya platserna inte ens motsvarar hälften av
vad man i utredningen kallar '"överpensioneringen'". Verket menar också
att utredningen borde gjort en systematisk utvärdering av den halvskyddade sysselsättningen och arkiv arbetsformen med avseende på deras effektivitet som arbetsmarknadspolitiska medel.
Utplaceringsprnccnten vid verkstäder för skyddat arbete bör enligt utredningen höjas till l!l"i·. Vidare bör utbyggnaden av skyddade verkstäder
ske försiktigt och med inriktning på en regional utjämning av platsantalet.
AMS instämmer i utredningens förslag och betonar att utjämningen av den
regionala obalansen är viktig. LO och Kommunförbundet anser också alt
en ökad tillgång på platser bör uppnås genom en ökad genomströmning vid
de skyddade verkstäderna. llCK, Synskadädes Rik.~/örh11nd och Unga
Synskadade menar att ambitionsnivån f()q. är för låg och att man genom
au satsa mer resurser på genomströmning kan fä en successiv avveckling
av den skyddade verksamheten. Landsti11g.~förhu11dct och RRV framhåller
att utgångspunkten för en utbyggnad av de skyddade verkstäderna bör vara behovet av platser i de olika regionerna och inte de regionala olikheterna. RRV pekar vidare pä att när det gäller höjning av utplaceringsprocenten. säger utredningen ingen ledning i hur detta skall gt\ till. Statens handikappråd menar att en ökad utplacering är önskvärd. men beroende av tillgt\ngen pft arbete inom andra sektorer. Styrelsen J("ir 1·årdartjänst menar att
utredningen överbetonat möjligheten att fä arbete på den reguljära arbetsmarknaden. men all detta självfallet skall vara målet. Avgörandet måste
emellertid alltid ligga hos arbetstagaren själv. TCO häller med om all skyddat arbete bör vara av tillfällig karaktär. men utslussningen till den reguljära arbetsmarkna<len fär inte bli ett självändamål. Förväntningarna bör enligt TCO tonas ned. di'l erfarenheterna visar att möjligheten till utplacering
av arbetshandikappade totalt sett är mycket liten. SACO/SR anser att man
måste acceptera all somliga arbetshandikappade kan behöva vara anställda vi<l skyddade verkstäder under mi'lnga år. Accepteras inte det, finns risk
för att de svårast handikappade ställs utanför verksamheten. Vid utbyggnaden av nya verkstäder mi'lste man enligt SACO/SR också beakta behovet av skiftande arbetsuppgifter. SAF framhäller att dd avgörande, för att
kunna placera betingat arbetsföra pi'l den reguljära arbetsmarknaden, är att
skapa grundförutsättningar för en hög efterfrågan på arbetskraft.
Förslaget att den nya organisationskommitten för skyddat arbete (NOSA> ytterligare bör överväga formerna för samverkan mellan arbctsmarknadsverket och de regionala stiftelserna för skyddat arbete, har inte föranlett nägra kommentarer frfln remissinstanserna.
Arbetsrdrcl oc/1 p/at4i.irmedlinx
AMS bör enligt utredningen närmare studera kopplingen mellan arbetsvård och platsförmedling i den nya organisationen. Flertalet remissinstanser har ingenting att erinra mot förslaget, däribland SÖ. LO. TCO.
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SACO/SR, SAF. Fiirsiikri11gskassefiirb1111det. DH R, f/CK och Unga Synskadade. La1uisti11g.~f<Jrh1111det hctonar vikten av att rehahiliteringskedjan

inte bryts p.g.a bristande resurser för arbetsförmedlingsverksamheten
inom arbetsvärden. AA1S framhäller det värdefulla i alt stärka "enhetsansvaret'' men säger samtidigt. att det dels är mycket personalkrävande. dels
kan ha avigsidor av organisatorisk natur. Det kan t.ex. vid prövning av sökande i reell miljö på ett störTe företag innebiira, att ett antal förmedlare
samtidigt har kontakt med samma företags personalfunktion. RRV menar
alt arbets placering på öppna marknaden iir rehabiliteringskedjans svagaste
Hink och att en specifik arbetsplacering bör vara beslutad innan övriga ritgärder sätts in. Rehabiliteringen bör enligt RRV så långt som möjligt vara
förlagd till arbetsplatsen. Arbetsförmedlingens främsta uppgift skulle diirvid bli att ansvara för en sammanhi\llcn anpassnings- och rehabilitcringsplanering. samt kontrollera genomförandet. En sådan ordning skulle innebära en minskad resursinsats frän förmedlingens sida. framhåller RRV.
Argiird.1pri1gram

Utredningens förslag om åtgärdsprogram inom arbelsmarknadsverkct
för arbetshandikappade. tillstyrks av bl.a. AA1S. Synskadade.i· Rik.~fi'ir
hund. LO, TCO och Centerns hi111u~ji"irlm11d. HC K och Unga Synskadade
menar att även om stor hiinsyn måste tas till de handikappades särställning
pt1 arbetsmarknaden. så fär inte planeringsverksamhetcn isoleras utan
måste integreras i den totala sysselsättningspolitiken. Självklart måste
denna planering ske i samarbete med de handikappades egna organisationer. RRV anser att i den planering som görs av anpassningsgrupperna skall
ingå bedömning av åtgärder. dels för redan anställda. dels för dem som står
utanför arbetsmarknaden. Åtgärderna skall kostnadsheräknas och ingå i
länsarbetsnämndernas bedömning av hur stor del som bör bekostas av staten. Planerna bör alltså utgöra ett underlag för arbetsmarknads verkets reguljLira budgetarbete. Statens handikappråd säger att en allmiin sysselsiittningsplanering är nödviindig för att ta företag och förvaltningar att förlindra sin rekryteringspolitik och därmed ta hiinsyn till arbetskraftens faktiska
sammansättning. Enligt SPN är planering en förutsättning för att de föreslagna resursökningarna skall kunna ge effekt. Behovet av insatser måste
· bedömas utifrån synsättet att samhället under alla omstiindigheter har ett
försörjningsansvar för de arbetshandikappade.
Personal till arhl't.mwrk11ad.l'l·cr/.:e1

Förslaget om förstärkning av arbetsförmedlingarnas personalresurser
med 400 tjänster per är under fem år, stöds av .flcrtal<'t rcmissinstanscr.
däribland ÖB. SCB, SPN. skogsstyrel.H'll, s111te11s hanclikappnld. Sl'l'nska
K omm111(/i.irh1111dct. Styrelsen för 1·ärdar(iiinst, LO. TCO. SA CO/SR, Synskadades Rik.lji"irhund. glesbygdsdelegationen och CUF. Socialstyre/sen
hoppas att utökningen <!V arbetsförmedlingens personal även skall medföra
att sjukhus. vftrd- och behandlingsinstitutioncr samt den primärkommunala socialvården skall fä bättre kontaktverksamhet med arbetsförmedlingen. AMS betraktar personaltillskottet som ett minimiförslag. eftersom förbättrade sysselsättningsmöjligheter leder till att allt fler kommer att fraga
efter arbete och förmedlingsservice. Personalutbyggnaden medför också
att nya kontor mt1stc inrättas. Därvid mf1sle enligt AMS viss omorganisation vidtas för att garantera platsförmedlingsfunktionen en rimlig andel av
de totala resurserna.
Kritiska eller tveksamma till de föreslagna personalförstärkningarna är
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bl.a. arhl'larskyddsstyrel.H'll. state11s 11at11n·årcl.1Terk. Stat.1:fi)retag, Cen/erns hinn1!fi"irb11ml. RR\i och SAF. Arbetarskyddsstyrelsen framhåller
att utredningen i stort sett bara föreslagit ökade satsningar på gamla områden, t.ex. personalökningar inom arbetsmarknads verket. Styrelsen saknar
en analys av möjligheten till en större satsning på förebyggande arbetsmiljöiitgärder. För att eventuella resursökningar skall kunna disponeras på
rätt sätt, mflste enligt styrelsen först ansvarsfördelningen klargöras mellan
å ena sidan arbetarskyddsstyrelsen, skyddsinspektionen och skyddsorganisationema i företagen och i'I andra sidan AMS och anpassningsgrupperna. Statens naturvärdsverk menar att omfattningen av personalförstärkningen bör prövas successivt med ledning av gjorda erfarenheter. Eventuellt kan verksamheten byggas ut länsvis i etapper. Land.1·ting.\/i"irb11ndet
ser personalförstärkningar som nödvändiga, men de bör inte ske på grundval av centralt angivna normer. utan genomföras flexibelt utifrån regionernas olika förutsättningar. Stat.1:fiJretag AB iir tveksamt till en så snabb utbyggnad och Celllerns hinn1~fi'irb1111d påpekar risken för ökad byråkratisering vid en så kraftig ökning av antalet tjänster. RRI/ menar att personalökningar och kostnadsberiikningar vilar på relativt schablonmässiga bedömningar och förutsiitter därför. att möjligheten till omdisponeringar av redan
befintlig personal kommer att bli grundligt belyst i utredningens slutbetänkande. Genom en annorlunda arbetsfördelning borde enligt RRV arbetsförmedlare kunna frigöras frän administrativa göromål. RRV tar också upp
frågan om arbetarskyddets roll i sammanhanget. SAF säger i sitt remisssvar. att utredningen i alltför hög grad koncentrerat sig på förslag om expansion av arbetsmarknadsverket. Resurserna för platsförmedlingen måste ökas. men samtidigt effrktiviseras och det vore enligt SAF önskvärt om
man inom verket sökte klarlägga de rationaliseringar och omfördelningar
som är möjliga för att förbättra den platsförmedlande verksamheten.
Fi11ansiering

Utredningen föreslår i frttga om finansieringen att alla insatser som görs
för att hjälpa de arbetshandikappade till sysselsättning skall finansieras av
en gemensam arbetsgivareavgift. Mt{ioriteten ar remissinstanserna, bl.a.
LO. TCO. SA CO /SR. Landsti11g.~fiJrh1111det. llCK. Synskaclades Rik.1:fi"irh11nd, Unga Synskadade. Föreningen .fi"ir 11tn•ckli11gsstiirda Barn Ungdomar och \i11x11a, FPU, Si·eriges socialdemokratiska ki·im11~f('irb11nd och
RR I/ stöder förslaget och det bakomliggande resonemanget om att ökade
resurser för arbetsvärden leder till minskade kostnader för förtidspensioner och sjukskrivningar. Ce11terns k1·i11111~/i'irh111ul menar att formerna för
finansiering av arbetsvflrden noga måste övervägas. dä ytterligare uttag av
arbetsgivareavgifter kan få en hämmande verkan pä företagens utveckling
och därmed inneära kärvare arbetsmarknadsförhällanden för arbetshandikappade. SAF och Sf/10 anser att kostnaderna bör täckas på annat siitt.
exempelvis genom en höjning av momsen. då höjning av arbetsgivareavgiften skulle fä negativa konsekvenser för sysselsättningen. konkurrenskraften och expansionsförmågan för det svenska näringslivet. lvl V F avstyrker
av principiella skäl förslaget om finansiering genom en arbetsgivareavgift.
RFV bör enligt utredningen fä i uppdrag att separat redovisa kostnadsutvecklingen för långtidssjukskrivning och förtidspensionering. Flertalet remissinstan.H'r lämnar förslaget utan erinran. Bland dem som tillstyrker är
RRV. sllltens Jwmlikapprtld. statens 1·iixrerk. FPU och TCO. De framhåller bl.a. att en sådan redovisning skulle ge riksdag och regering ett förbättrat beslutsunderlag. Synskadades Rik.1förb11nd och Unga Synskadade tror
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inte att dessa åtgärder är tillräckliga för att uppnå detta pedagogiska syfte,
utan menar att man måste finna bättre metoder. RFV påpekar att man redan nu lämnar redovisning av kostnadsutvecklingen inom sjukförsäkringen och förtidspensioneringen, samt långtidsbedömningar och prognoser
för framtida kostnadsutveckling. Där tas emellertid ingen hänsyn till eventuella framtida förändringar i intensiteten av sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Verket bedömer det som i det närmaste omöjligt att göra
tillförlitliga prognoser för att isolerat belysa förväntade kostnadseffekter
inom sjukförsäkringen på grundval av om utredningens föreslagna åtgärder
vidtas eller ej. Prognoserna måste baseras på arbetsmarknadsmässiga förhållanden och bör däJför göras av arbetsmarknadsverket. Utifrån dessa
kan sedan RFV göra alternativa beräkningar av framtida kostnader.
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Bilaga 3
Sammanfattning av nya utredningens om yrkesinriktad rehabilitering m.m.
(NYR) rapport (DsA 1978:3) Arbetsmarknadsinstitut.
Genom beslut den 30 mars 1978 tillkallades en kommille med uppdrag
att föresli\ utformning av och förbereda en ny organisation för den yrkesinriktade rehabiliteringen m.m. med utgångspunkt från riksdagens beslut
(prop. 1977/78:30. AU 1977/78:16. rskr 1977/78:74) och sysselsättningsutredningens betänkande (SOU 1978: 14) Arbete åt handikappade. Utredningen har antagit namnet nya utredningen om yrkesinriktad rehabilitering
m.m. (NYRJ. Med rapport till statsrt1det och chefen för arbetsmarknadsdepartementet den 2 oktober 1978 har NYR slutfört den del av sitt uppdrag
som avsäg en fördjupad studie av organisationens förutsättningar och konsekvenser. Rapporten ger en beskrivning av de verksamheter som föreslås
ingi\ i den nya organisationen. de behov som den förväntas tillgodose och
vissa utvecklingsmöjligheter inom en samordnad organisation. Frågan om
nyll huvudmannaskap och organisationens principiella utformning har utretts. Förslag avges· enligt sysselsättningsutredningens riktlinjer till organisation av arbetsmarknadsinstitut och institut för metodutveckling. forskning och personalutbildning.
Här återges rapporten i sammanfattning. NYR är enhällig i sina förslag
men särskilt yttrande har lämnats av experten Karl-David Lundgren. I
yttrandet hävdas främst att praktisk verksamhet även bör ingå i det centrala metodutvecklingsinslitutcts organisation. medan NYR förordar att det
praktiska utvecklingsarbetet helt förläggs till fåltorganisationen.
ARBETSMARKNADSINSTITUT

Organisation
Arbetsmarknadsinstitut inrättas i enlighet med sysselsiittningsutredningens förslag genom en samordning av verksamheterna inom nuvarande
arbetsvärdsinstitut, kurserna Omställning och träning och Arbetsliv och
utbildning i arbetsmarknadsutbildningen vid AMU-center samt arbetspsykologiska institut.
Organisationen ska omfatta ett eller flera institut i varje län. En spridning efter behov på mindre enheter i anknytning till arbetsförmedlingens
distriktsorganisation eftersträvas. Även om endast något eller några institut i varje län till en bör:ian får en fullständig resurstilldelning ska de mindre
enheterna kunna erbjuda såväl väglednings- som rehabiliteringsmöjligheter. I fråga om kursen Omställning och träning. som har specifika målgrupper och flera län som upptagningsområde. bör integration i arbetsmarknadsinstituten eftersträvas. I det fortsatta organisationsarbetet får
dock hänsyn tas till de förutsättningar som gäller för varje kurs och för olika målgrupper. En väsentlig utgångspunkt ärt.ex. att dövblinda och döva
och andra grupper som kräver samhörighet inte srlittras. en annan att alltför stora institutioner för vissa grupper har en ogynnsam inverkan.
Arbetsmarknadsinstituten ska ha statligt huvudmannaskar och inordnas
i arbetsmarknadsverkets organisation. De resurser som samordnas står till
arbetsförmedlingens förfogande. Huvudskälet till ett inordnande i arbetsmarknadsverkets organisation är att det ger en nära anknytning till arbetsfölTlledlingen och arbetsmarknaden och markerar verksamhetens arbetsförberedande funktion.
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Inom varje län ska finnas en styrelse och en länsansvarig chef för arbetsmarknadsinstitulen som under länsarbetsnämnden svarar för verksamheten. Genom styrelsen markeras en viss självständighet för instituten inom
verkets organisation. Styrelsen ska ha en bred representation för att främja
verksamheten och tillgodose olika intressen. Den föreslås fä följande sammansättning:
Länsarbetsdirektören (ordförande). företrädare för arbetsmarknadens
parter. handikapporganisationer, kommuner. landsting, kriminalvård. försäkringskassa och AM U-ccntcr inom länet. Föredragandena vid länsarbetsnämnden i arbetsvårds- och yrkesvägledningsärenden adjungeras.
Representation i styrelsen för de anställda erbjuds. Länsansvarig chef för
arbetsmarknadsinstituten är ledamot och föredragande i styrelsen.
Till den länsansvariga chefen för arbetsmarknadsinstitutcn är knutna en
särskild tjänst för utbildnings- och utvecklingsfrågor samt två beredningsgrupper. en för personalutbildning med företrädare för institut och personalorganisationer. och en för metodutveckling med företrädare för institut,
länsarbetsnämnd och personalorganisationer. I de större länen kan flera
tjänster för dessa arbetsuppgifter vara erforderliga.
Vid varje institut ska finnas en planeringsgrupp med företrädare för institutet och arbetsförmedlingen.

Administrati<m
Den länsansvariga chefen för arbetsmarknadsinstituten svarar för planerings- och samordningsuppgiftcr och har särskilt ansvar för personalutbildning och metodutveckling. I större län ska denna tjänst vara fristående
(dock eventuellt med lokalanknytning till ett av länets institut) medan i övriga län den länsansvariga chefen samtidigt är föreståndare för ett av instituten. Till chefen knyts ett mindre kansli för länsövergripande uppgifter.
bl.a. tjänsten med särskilt ansvar för personalutbildning och metodutveckling.
Chefen är föredragande i styrelsen för länets arbetsmarknadsinstitut i
friigor som rör arbetsmarknadsinstitutens verksamhet och sammanställer
bl.a. underlag för anslagsframställning. Institutets löpande personal- och
ekonomiadministration ska anknytas till länsarbetsnämndens organisation
vilket förutsätter viss förstärkning av denna. För varje institut utses en
föreständare som har eget budgetansvar och ansvar för institutets verksamheter.
Frågor om deltagarurval och resursutnyttjande i anknytning till arbetsförmedlingens verksamhetsplanering behandlas i den nämnda planeringsgruppen. Bcslutsordning och former för den löpande in- och utskrivningen
bör närmare utredas i samverkan mellan NYR och den nya huvudmannen.
Vnksamht't och metodik
Verksamheten ska ha en bred inriktning mol såväl yrkesobestämda som
arbetshandikappade arbetssökande.
Samordningen av nuvarande resurser för vägledning och rehabilitering
bör syfta till en integrering så att förutsättningar skapas för utveckling av
nya arbetsformer och ny metodik. En individuell probleminventering och
planering ska ligga till grund för väglednings- och rehabilitcringsarbetet
m:h en basorganisation av små arbetslag (2-4 personer) bör förutom att
svara för direkta vägledningsinsatser ha ett sammanhållet ansvar för genomförande och uppföljning av den individuella planen. Nuvarande prövnings- och träningsavdelningar sammanförs och förändras till ett flexibelt
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stationssystem för teoretiska och praktiska övningsuppgifter och andra aktiviteter av uppbyggande och motivationsskapande karaktär. Väsentligt
utrymme ges för gruppverksamhet i anslutning till vad som i NYR:s rapport beskrivits som fysisk, psykisk och social träning.
NYR förordar vidare en kraftig ökning av utåtriktad verksamhet i form
av praktik och s.k. prövning/träning i reell miljö. I det fortsatta organisationsarbetet får förutsättningarna för sådan verksamhet närmmare utredas. Det gäller tillgången på praktik- och prövnings/träningsplatser, även
inom den skyddade verksamheten och arbetsmarknadsutbildningen vid
AM U-centcr. Vidare gäller det metodiken för ackvisition av sådana platser
m.:h för introduktion och uppföljning pä arbetsplatserna. Frågan om ekonomisk ersättning eller annan kompensation till arbetsgivare skall i detta
sammanhang övervägas. Till den utfi.triktade verksamheten hör också institutets insatser på arbetsförmedlingen, främst i form av psykologmedverkan. och samarbetet med övriga myndigheter och organisationer. I det
fortsalla organisationsarbetet bör former för psykologmedverkan utredas
och prövas tillsammans med den nya huvudmannen. Samverkan med övriga organ i rehabiliteringsarbetet bör i större utsträckning ske i form av gemensamma projekt nära utsatta individers eller gruppers miljöer.
De i rapporten föreslagna arbetsformerna och metoderna bör ses som ell
riktningsgivande underlag för fortsalla överväganden i anslutning till organisationens genomförande.

Personal och personalutbildning
All personal inom nuvarande verksamhet bör i princip erbjudas fortsatt
anställning i den nya organisationen. Beträffande viss personal med rent
produktionsinriktade uppgifter vid arbetsvårdsinstituten bör dock särskilda förhandlingar upptas.
All personal med heltidstjänst bör ha normalarbetsvecka. Särskilda förhandlingar bör upptas beträffande personal med lärartjänst.
En förutsättning för att även p<'.t sikt tillförsäkra vcrksamhetenkvalificerad personal är all anställningsvillkoren generellt anpassas till vad motsvarande uppgifter på andra områden erbjuder.
Personal som har arbetsuppgifter med likartad inriktning bör sammanföras till en personalkategori med gemensam benämning. Här avses bl.a.
prövningsledare rn.:h avdelningsinstruktörer vid arbetsvårdsinstitut, pryoläraie och ADL-assistenter vid OT-kurser, handledare vid ALU-kurser
och provledare inom den arbetspsykologiska verksamheten.
Psykologtjänsterna förutsätter kompetens motsvarande legitimerad psykolog.
I fråga om läkarresurserna föreslås att möjligheter hålls öppna till olika
former av anställning eller köp av tjänster från landstingen.
Behovet av förmedlingspersonal inom verksamheten uppskattas till ca
260 hcltidstjänster.
Med hänsyn till verksamhetens speciella inriktning och omfattning - ca
2000 anställda - krävs en kraftig satsning på personalutbildningen, inte
minst i igångsättningsskedet. NYR förordar att det centrala institutet för
metodutveckling och forskning (se nedan) får ansvar och särskilt anslag för
personalutbildningen.
Beträffande framtida grundutbildning och nyrekrytering av personal bör
vissa ställningstaganden ske inom kommitten under det fortsatta organisationsarbetet.
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Lokala och utrustning
Särskilda förhandlingar pågfir i lokalfrågorna. Härutöver får i det fortsatta organisationsarbetet beaktas de krav på lokalutrymmen o..:h lokaldisposition som den föreslagna samordningen av flera verksamheter ställer. Behovet av särskilda förläggningar (internat) och andra fom1cr av boende för
deltagarna under institutsvistclsen bör utreuas tillsammans med den nya
huvuumannen.
Behovet av nya lokaler för att kunna genomföra den föroruaue decentraliseringen till minure enheter i varje län behöver närmare utn:das.
Genom förhanulingar ska avgöras i vilken utsträckning utrustning m.m.
kan övertas av den nya organisationen fri\n nuvarande huvuumän.
Särskilt utrustningsanslag får under det fortsatta organisationsarbetet
beräknas för arbetsmarknausinstituten och det centrala institutet för metodutveckling och forskning inom ramen för huvudanslaget till verksamheten. Såväl centralt som regionalt krävs särskilda administrativa resurser
hos den nya huvudmannen för inköp och distribution av apparatur. hjälpmedel. material m.m.
Med den ökade inriktningen på prövning och träning i reell miljö och en
mindre produktionsstyrd intern verksamhet hör kostnaderna för maskiner
m.m. kunna nedbringas. Samtidigt kräver en decentralisering av verksamheten vissa nytillskott.
2 CENTRALT INSTITUT FÖR METODUTVECKLING. FORSKNING OCH PERSONALUTBILDNING

För metodutveckling. forskning och personaluthildning inom verksamhetsområdet inrättas ett centralt institut som bygger på en sammanslagning
av delar av statens arbetsklinik och Psykotekniska institutet vid Stockholms universitet och motsvarande resurser i övrigt inom de nuvarande
verksamheterna. D.:t centrala institutet knyts till AMS men fär .:n självständig ställning genom en delegationsstyrelse. I denna styrelse löresh'is
generaldirektören för AMS bli ordförande och institutets för.:str111dare ledamot och föredragande. Styrelsen i övrigt ska ha en bred samhällelig
representation med företrädare för arbt:tsrnarknadens parter. handikapprörclsen. arbetarskyddsstyrelscn. socialstyrelsen. kriminalvårdsstyrclsen.
riksförsäkringsverket. skolöverstyrelsen. universitets- och högskoleämbetet. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförhundct.
Till institutet ska knytas tvtl hcredningsgrupper. en för personalutbildning och en för metodutvccklin,g. med företriidare för AMS. personalorganisationerna och institutet.
Institutet ska förutom föresttmdare och kansli bestä av två enheter. enför personalutbildning och en för metodutveckling och forskning. Inom
den senare enheten ska finnas expertis med särskild erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete samt vetenskaplig expertis. bl.a. tre professorer
med bakgrund i ämnesområdena psykologi. sociologi och medicin och med
anknytning till fakultet i form av delad tjänstgöringsskyldighet. Arbetet
inom enheten organiseras som projekt verksamhet. Förutom administrativt
anslag bör institutet ha särskilda anslag för personalutbildningsverksamhetcn och för metodutvecklings- och forskningsverksamheten.
Till projektarbetet ska kunna knytas personal från fåltorganisationen och
utomstående experter.
Institutet har ansvar för personalutbildning och metodutveckling inom
den regionala organisationen. I fråga om näraliggande personalutbildning
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för förmedlingspersonalcn samverkar institutet med AMS personalutbildningsscktion. I metodfrågor samverkar institutet med enheter inom AMS
avdelning för arbc1smarknadsservit·e. som utfärdar föreskrifter och anvisningar för fältorganisationen. NYR förordar att frågor gällande arbetsmarknadsinstituten samlas inom en enhet inom AMS. som bör fä viss personalförstärkning även för den centrala administrationen.
Verksamhetens inriktning har sin tyngdpunkt i mctodutve1.:klingen. Denna förutsätts i hög grad äga rum i form av försiiksverksamhet. uppföljningar o. dyl. vid de regionala arbctsmarknadsinstituten. För all uppnI\ huvudsyftet att friimja 01.:h stödja den praktiska verksamheten är det av vikt att
personal inom fältorganisationen engageras redan på planeringsstadiet.
Ömsesidighet i styrningen av institutets verksamhet bör eftersträvas och
kan bl.a. ästadkommas genom de centrala och regionala beredningsgruppcrna. Även den av det centrala institutet bedrivna pcrsonaluthildningcn
kan delvis ses som ett led i ut vccklingsarbetet.
Verksamhetsomn1det kan avgränsas till att gälla problem för individen i
svåra val-. omställnings- och anpassningssituationer på arbetsmarknaden
och kunskaper och metoder för alt lösa sftdana problem. Tillämpningen innet'atlar arbctsmarknadsverkets interna vägledningsoch rehabiliteringsinsatser. dess externa samverkansformcr i dessa frttgor samt förhi'tllanden på
arbetsmarknaden med tydlig relevans för rehabiliterings- 01.:h vägledningsarhctct.
En viktig uppgift för insti1u1ct är självfallet även dokumcnlation av utvecklings- och forskningsinsatscrna och övrig forskningshcvakning och
forskningsinformation. Dokumentationsfrågorna måste närmare utredas
under det fonsatta organisationsarbetet.
NYR föreslår en organisation med 41 tjänster. fördelade med 9 tjänster
inom institutcls kansli, 9 inom pcrsonalutbildningscnheten och 23 inom
metodutvecklings- och forskningsenheten. Såväl institutets storlek som föreslagna särskilda anslag bör ses mot bakgrund av fältorganisationens omfattning - ca 2 000 anställda - 01.:h de större krav på tidsödande utåtriktade kontakter som verksamhetens inriktning medför. Ett avgörande skäl för
dimensioneringen är givetvis också att utvecklings- och forskningsarbetet
inom detta område varit starkt eftersatt och saknar förankring i någon annan institulion.
NYR förordar att det centrala institutet förläggs till de lokaler som nu
disponeras av Psykotekniska institutel. De ligger i anknytning till bl.a. Arbetslivscentrum och STU :s miljölaboratorium (Styrelsen för teknisk utveckling) och kan ge möjligheter till samarbete och gemensamt utnyttjande
av vissa servicefunktioner. t.ex. dokumcntationstjänst.
3 VISSA FÖRSLAG INFÖR ORGANISATIONENS
IKRAFTTRÄDANDE
I det föregående har pI\ flera punkter hänvisats till överväganden eller åtgärder som mäste följas upp i det fortsalla organisationsarbctcl. NYR vill
här erinra om vissa förutsättningar som bör beaktas inför genomförandet
av den nya organisationen.
I riksdagens beslut den 13 december 1977 (prop. 1977/7!UO. AU
1977 /78: 16. rskr 1977 /78:74) har fastställts att den samordnade organ isat ionen ska finansieras pä samma sätt som arbetsmarknadsutbildningen. dvs.
över arbetsmarknadsutbildningsfondcn. NYR vill understryka vikten av
all resurstilldelningen till verksamheten ges sädana former att en smidig
9 Riksd111:c11 1978/79. I sam/. Nr 73
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anpassning i förhällande till arbetsförmedlingens behov möjliggörs pi\ samma sätt som gäller för resurserna till arbetsmarknadsutbildningen. Den nya
organisationen har till uppgift att ta sig an dem som är sämst ställda på arbetsmarknaden och svårigheterna för dessa utsatta grupper har nära samband med förändringar i arbetsmarknadsläget såväl lokalt som totalt. En
utjämning av resurserna för verksamheten bör också ske så att län som nu
har ett påtagligt sämre utgångsläge fär en viss förstärkning redan vid organisationens ikraftträdande.
Enligt riksdagens beslut ska toralkostnaderna för den nya organisationen ligga inom den ekonomiska ram som i nuvarande penningvärde gäller
för verksamheten. Det faller silledcs inte: inom NYR:s uppdrag att föresltt
förändringar som går utöver denna ram. Under utredningsarbctet har
NYR konstaterat bristamle resurser pti detl<I område och uttalade krav ptl
förstärkningar saväl fran AMS och andra myndigheter och organisationer
som från handikapprörelsen. Den nu föreslagna samordningen bör enligt
NYR:s bedömning kunna medföra en kvalitativ förstärkning av verksamheten. Däremot kan den inte i nämnvärd grad ge kvantitativa tillskott. Organisationen blir alltjämt klart otillräcklig i förhållande till de behov som
gett sig till känna och som kan förväntas ytterligare öka. I synnerhet mot
bakgrund av den ambitionsnivä för sysselsättning1.:n m:h för den yrkesinriktade rehabiliteringsverksamheten som kommit till uttryck i syssclsättningsutredningens betänkanden finner NYR det därför ändå angeläget att
framhi\lla att den nya organisationen inte kommer att kunna tillgodose det
faktiska behovet av sådana insatser som organisationen ska svara för.
NY R avser att i det fortsatta utredningsarbetet försöka närmare precisera
detta behov.
Speciella svi'lrigheter kan förutses inför överförandet av den arbets- psykologiska verksamheten till den nya organisationen. Underlaget för de arbetspsykologiska institutens sysselsättning är helt beroende av de löpande
uppdragen frftn arbetsmarknadsvcrket. Det är för den nya organisationen
av största vikt att instituten inför en eventuell avveckling inte tvingas skära ned personalresurserna. Dels skulle det kunna innebära en betydande
förlust av speciellt kunnig personal. dels skulle det på många häll medföra
svt1ra rekryteringsproblem. Med de förutsättningar som nu gäller spelar
psykologerna en nyckelroll i flera av de verksamheter som ska ingti i organisationen. En nedskärning av institutens kapacitet skulle dessutom drabba den löpande service till arbetsförmedlingen som pi1 grund av begränsad
anslagstilldelning redan nu är otillräcklig. NYR vill framhålla att det är
nödvändigt att AMS för tilldelning av medel för den arbetspsykologiska
verksamheten så att den kan bibehtillas i minst nuvarande omfattning fram
till den nya organisationens ikraftträdande.
Det fortsatta organisationsarbetet kommer att kräva omfattande informationsinsatser för vilka vissa medel redan avsatts. Eftersom det gäller att
en ny organisation med en integration av olika verksamheter och i betydande utsträckning nya arbetsformer och arbetsuppgifter sammanföra personal från helt skilda organisationer och med mycket olika bakgrund är det
självklart att även stora utbildningsinsatser måste göras. NYR har tidigare
understrukit personalutbildningens särskilda betydelse i den nya organisationen. Om organisationen ska kunna fungera tillfredsställande från ikraftträdandet är det dock enligt NYR:s bedömning nödvändigt att kraftfulla utbildningsinsatscr kommer till ständ redan under sista halvåret 1979.
Av samma skäl är det en absolut nödvändighet för en smidig och effektiv organisationsförändring att vissa nyckeltjänster besätts i förväg, senast
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den 1 juli 1979. Det gäller i första hand länsansvariga chefer för arbetsmarknadsinstituten och vissa tjänster inom AMS samt chefstjänster och
viss expertis vid det centrala institutet där ju en helt ny verksamhet ska inledas.
4

KOSTNADSBERÄKNINGAR

Totala kostnader för arbetsmarknadsinstituten
Anslag (eller motsvarande) 1978/79 för yrkesinriktad rehabilitering
varav:
arbetsprövning/triining <landstingens och
kommunernas andel ca 103 milj. kr.; anslaget
C 5 51.6 milj. kr.
Statens arbetsklinik (anslaget C4)
ALU-kurser (anslaget B2 Bidrag till arbetsmarknadsutbildning)
OT-kurser (anslaget C5 Särskilda åtgärder
för arbetsanpassning)
Psykologinsatser (anslaget BI Arbetsmarknadsservice programmet Arbetsmarknadsinformation 26.4 milj. kr och H 2 Bidrag till
arbetsmarknadsutbildning 11 milj. kr.)
Pris- och löneomräkningar redovisade av AMS
och SÖ i anslagsframställningar för budgettiret
1979/80
Kostnader för utökning av antalet elevveckor
vid OT-kurser enligt AMS. anslagsframställning
för 1979/80
Utökad omfattning av psykologinsatser föreslagen i AMS anslagsframställning för budgetåret 1979/80
NYR:s förslag om länsvis utjämning av resurser
Summa (avrundad)

Milj. kr.
ca400

155
4
98
105

37.4

13

48,8

4,9
23
490

Kostnaden för verksamheterna inom den yrkesinriktaue rehabiliteringen
med nuvarande organisation har beräknats till 400 milj. kr. Av detta belopp
utgör statens andel 300 milj. kr. och 100 milj. kr. kostnader för kommuner
och landsting. För statens kostnauer gäller att det ~ir fråga om anslagen för
budgettiret 1978/79. De kommunala kostnaderna uttrycks i ett uppskattat
prisläge 1978-07-01.
I sina anslagsframställningar för budgetåret 1979/80 har AMS resp. SÖ
redovisat pris- och löneökningar för ifrb.gavarande verksamheter med ca
13 milj. kr. varvid kostnaden skulle uppgb. till 413 milj. kr.
Vidare har AMS i sin petita för 1979/80 föreslagit vissa omfattningsförändringar för OT-kurscrna som innebär en kostnadsökning på 48.8 milj.
kr. samt för psykologverksamheten en ökning på 4,9 milj. kr.
Vissa förändringar planeras också inom landstingen fram till är 1980,
bl.a. ett arbctsvårdsinstitut i Kalmar och en arbetsprövningsavdclning i
Uppsala. Den i viss mån ojämna fördelningen av resurser i relation till bl.a.
folkmängd och arbetssökande som idag finns mellan länen behöver också
utjämnas. Bland annat behöver resurserna förstärkas i S, T och BO län.
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Sammanlagt skulle planerade förändringar och en mer likartad fördelning
av resurser kosta uppskattningsvis 23 milj. kr. varvid totalkostnaden för
yrkesinriktad rehabilitering skulle uppgä till 490 milj. kr. per budgetår i nuvarande pri slägc.
En mer detaljerad kostnadsredovisning kan göras först när det praktiska
arbetet med att utforma arbetsmarknadsinstitutcn ute i länen kommer
igång.

Kostnader för centralt institut för metodutveckling, forskning och personalutbildning

Admi11i.1lralio11skos/1111der
Lönekostnader (9 personer i kansliet samt arvoden
till delcgationsstyrelsen l
Lokalkostnader <inklusive lokalvård)
Resor
Expenser <inklusive trycksaker)
U thild11ingsk11st 11wfrr
Lönekostnader (9 personer vid personalutbildningsenhetenl
Utbildningsanslag (intcrnatkostnader. kursmaterial.
föreläsararvoden m. m.)
U11 'e(·k/ingskostnader
Lönekostnader (23 personer vid enheten för metodutveckling och forskning!
Utvecklingsanslag (projekteringsmedel. experter
etc.l
Summa

Milj. kr.
1.2
0.6
0.3
0.6

I. I
4

3.7
2
13.5

En mer exakt beräkning av lönekostnaderna kan göras först efter förhandlingar om löneinplacering av befattningshavarna vid institutet.
Lokalkostnaderna utgår ifri\n ett övertagande av nuvarande Psykotekniska institutets lokaler.
Om även de gemensamma administrationskostnaderna (2.7 milj. kr.) fördelas pä Utbildningskostnader resp. Ut vecklingskostnader blir kostnaden
6 milj. kr. för utbildning och 7,5 milj. kr. för utveckling.
Det har inte varit möjligt att fä exakta uppgifter om nuvarande kostnader
för personalutbildning inom samtliga verksamhetsomri\den. men en välgrundad uppskattning ger ca 5 milj. kr. Härav faller 2 milj. kr. på CH. 1.5
milj. kr. på den arbetspsykologiska verksamheten. ca I milj. kr. på AVI
och ca 500000 kr. på ALU. En viss uppräkning - NYR föreslår 6 milj. kr.
- motiveras av de krav verksamheten ställer och av att personalutbildningen varit delvis eftersatt inom arbetsvårdsinstituten och otillräcklig
inom ALU-verksamheten.
Nuvarande kostnader för metodutveckling och forskning innefattar delar av verksamheterna vid statens arbetsklinik och Psykotekniska institutet. beräknat till I milj. kr. av institutens totala omsättning pa 8 milj. kr..
anslag till metodutveckling inom den arbetspsykologiska verksamheten
med ca 1.5 milj. kr. (därvid oberäknat utvccklingsinsatscr som bekostats
av instituten själva) samt vissa utvecklingskostnader inom OT med ca
800000 kr. och ALU med ca 200000 kr. I sysselsättningsutrcdningens be-
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tänkande (SOU 1978: 14) Arbete ät handikappade bedömdes behovet av ett
intensifierat metodutvecklingsarbete kräva ett tillskott med ca 4 milj. kr.
N YR vill särskilt framh1'llla såväl personalutbildningens som metodutvecklingens betydelse för en väl fungerande praktisk verksamhet. De bör
ses som ett naturligt led i denna verksamhet och därför beräknas som en
nödvändig del av de totala kostnaderna.
Nuvarande utbildningskostnadcr
Milj. kr.
OT
Psykologverksamheten 1.5
ALU
0.5
AVI
I
Summa
5
NYR:s förslag
6
Ökning enligt NYR: +I

Nuvarande utvecklingskostnader
Milj. kr.
I
STAK. JYrJ
Psykologverksamheten 1.5
OT
0.8
ALU
0.2
3.5
Summa
7.5

+4

Fiirberedelsck11stnader

NYR har planerat särskilda insatser i fråga om infonnation och utbildning inför organisationens genomförande. Vissa medel har avsatts i kommittens budget men härutöver erfordras ca 50000 kr. för skriftlig information (bros1:hyr m.m.) om NYR:s arbete. Muntlig information kommer att
ges i anslutning till att NYR medverkar i det regionala organisationsarbetel.

För att möjliggöra att en samordnad verksamhet kan bedrivas från den I
juni 1978 krävs enligt NYR:s bedömning förutom infonnation även utbildningsinsatser för den personal som ska ingfl i den nya organisationen. Personalen kommer att ställas inför nya samarbetsformer och delvis ny verksamhetsinriktning. Därför bör under hösten 1979 flterkommande sammankomster läggas upp under exempelvis 2-3 dagar och vid ungefär fem tillfällen. Till detta krävs utarbetande av studie- och diskussionsmaterial. regional planering samt viss central utbildning av handledare. Räknat på hela
personalstyrkan. 2000 anställda. behövs 100-150 utbildningsgrupper för
att vai:je grupp inte ska bli för stor. Medel för central planering av utbildnings- och informationsinsatser har beräknats i kommittens budget. För
materialkostnader och viss expertmedverkan vid utarbetandet av utbildningsmaterial beräknas 75 000 kr. och för central utbildning av ca 35 handledare under en vecka behövs likaledes 75 000 kr. I dessa kostnader ingår
ej lönekostnader för deltagarna.
NYR har även förutsatt att vissa nyckeltjänster bör tillsättas i god tid före den nya organisationens ikraftträdande. senast den I juli 1979. Här avses samtliga länsansvariga chefer samt chefstjänsterna och viss expertis
vid det centrala institutet. förslagsvis fem tjänster och en tjänst som kanslist eller motsvarande. Under första delen av budgetåret 1979/80 bör särskilda medel anslås till detta. Kostnaden för sex manader uppgår till ca 2
milj. kr.
Den nya verksamheten kommer under första halvi'tret 1980 dessutom att
kr'dva viss komplettering av maskiner och annan utrustning i de lokaler
som ska användas. Närmare beräkningar kan ske först sedan det regionala
organisationsarbetet kommit igång. Det belopp det här blir frftga om torde
kunna avräknas mot den investeringsram som AMS idag disponerar gemensamt för arbetsvårdsinstitut och verkstäder för skyddat arbele.
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Bilaga 4

Sammanfattning av utredningens om näringshjälp betänkande (SOU
1977:22) Arbete med näringshjälp, med remissyttranden.
Genom beslut den 4 september 1975 bemyndigadt: regeringen chd'en för
arbetsmarknadsdt:panemcntet att tillkalla en sakkunnig med uppdrag all
utreda frt1gor om niiringshjlilp m.m.
Enligt sina direktiv skulle utredningi;:n företa en översyn av näringshjälpen och därvid bl.a. överviiga i vad mån utbyggnaden av andra arbetsmarknadspolitiska fttgärder för arbetshandikappade pftverkat behovet av
näringshjiilp som siirskild arbetsvftrdsåtgärd. På grundval av utvärderingens resultat skulle utredningsmannen överväga dels huruvida näringshjälpen borde behttllas som särskild stödform inom arbetsmarknadspolitiken.
dels i vilken form och utsträckning andra nu existerande stödf1tgärder kan
komma till användning. Samspelet mellan arbetsmarknads verket och företagarcrörcningarna i lirenden rörande stöd till mindre företag skulle särskilt
studeras.
Utredningen har i m<\i 1977 avgivit betiinkandet (SOU 1977:22) Arbete
med näringshjälp.
Över betänkandet har röljande anmodats avge yttrande:
Socialstyrelsen. riksförsäkringsverket (RFV). statskontorct. riksrevisionsverket ( RRV ). riksskatteverket, lantbruksstyrelsen, efter hörande av
lantbruksnämndema i den omfattning styrelsen fann liimpligt. AMS. efter
hörande av länsarbetsnämnderna i den omfattning styrelsen fann lämpligt.
statens industriverk !SINDJ. statens handikappråd, socialutredningen.
sysselsätt ni ngsutn:dn ingen.
Beretts tillfälle avge yttrande har Svenska kommunförbundet. LandstingsförbundeL Sveriges Hantverks- och Industriorganisation, I SHIO ),
Lantbrukarnas Riksförbund, (LRFJ. TCO. LO. SACO/SR. SAF. Företagareföreningarnas Förbund. Företagareföreningen i Jönköpings län. Förctagareföreningen i Kalmar liin, Företagareföreningcn i Malmöhus län. Företagareföreningen i Viirmlands län, Företagarcföreningen i Giivleborgs
Hin. Företagareföreningen i Viisterbottens Hin. Handikappförbundens
Centralkommitte, (HCKJ. De handikappades Riksförbund. (f)HRl. AB
Handelskredit. AB Järnhandelskredit. AB Svensk Hotell och Restaurangkredit. AB Textilkredit, Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam),
Kiosk- och Servieehandelns Kreditinstilllt
St11111m11(/tlftning m· utredningens .fors/ag

Utredningen om näringshjiilp föreslår att näringshjälpen med delvis ny
utformning behålles som ett bland andra selektiva arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel. Stödet skall enligt utredningsförslaget kunna beviljas arbetshandikappad för att starta verksamhet som egen företagare. Det skall
kunna utgå som elt niiringshjälpslån om högst 100000 kr.. utformat som ett
partiellt avskrivningslän.
Företagareföreningarna föreslås medverka på ett mera omfattande siitt.
bl. a. med utredning. uppföljning och rådgivning.
Man rörcsltir att stöd till fortsatt drift ej skall kunna utgå i framtiden.
men att i stiillet anstfind med amortering skall kunna lämnas i särskilda fall.
Vid länsarbetsniimnderna bör en siirskild tjänsteman ansvara för n~i
ringshjälpsfrågorna.
Utredningen har uppskattat att antalet näringshjälpslån kommer att upp-
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gil till 300 pa år. Kostnaderna för stödet beräknas uppgå till I 8 milj. kr.
Därtill kommer 1.5 milj. kr. för utökad medverkan av förctagareförcningarna. Vid kostnadsberäkningarna har hämyn ej tagits till att medel ätergår
till stats verket i förrn av räntor och amorteringar.
Rem issyt I m 1uie 11

Remissinstanserna är helt eniga i sin tillstyrkan av att n1iringshjiilpen bisom arbetsmarknadspolitiskt hjälpmedel.
RRV. Fiiretagari:/i'ir('11i11gar11as .fi'irh11ml och Kiosk- och Sen·iC'l'lw11de!11.1· krediti11stit11t AB betonar dock att problem kan uppstå om stöd Himnas till etablering i branscher som ej har utrymme för nyetablering samt att
Je som beviljas stöJ måste ha pcrsl1nliga och ..:konomiska förutsiittningar
att driva verksamhekn. Sysselsiitt11i11g.rntred11inge11 framh:'.iller att stödet
måste utformas så att arbetshandikappade ej dras in i orealistiska projekt.
Dock pekas pä behovet att liven ta sociala hiinsyn vid bedömningen av nliringshjälpsärenden. Denna aspekt tas upp av bl.a. socialstyrelsc11. stmens
handikaf'flråd. HC K. DH R. Fiiretagarc:f'iireningama.1· .fi'irh1111d. [,(). LR F.
f-"o/ksa111 samt.flera lii11s11rbet.rnii1111ulcr.
beh~1lles

Ma/gmpp

Enligt
nuvarande
bestämmelser
i arbetsmarknadskungörclsen
( 1966:368. omtryckt 1977: 141 l kan niiringshj1ilp för att bö1:ia verksamhet
som egen företagare utgti till handikappad. medelålders eller äldre arbetstagare som inte kunnat få liimpligt arbete pa Jen öppna arbetsmarknaden.
Utredningen föreslär att mttlgrnppen som helhet i stiillct benämns arbetshandikappade. med motivering att man inte vill utpeka slirskilda grupper.
Flertalet remissinstanser 1ir positiva till detta förslag. bl.a. SAF. socialstyre/sen. RFF, lantbmk.rniilll111len i Giitehorgs och Boh11.1 /iin. liinsarbet.rniimndema i Siidcr111anlands. Blekinge. Ä/l'.l-!JOrg.1·. Skarahorgs.
\/iirmlands. Örl'hro. Kot'f){lrberg.1 och Norrhottens liin.
Soda/styrelsen och RFV anger att man föruts1itter att förslaget innebär
cn vidgning av möjligheterna att erh1tlla stödet. Socialstyrelsen framh~illcr
att det även bör kunna utgå till flyktingar och andra invandrare som har
svttrigheter pi'l arbetsmarknaden. /'lera /iinsarhetsniimnder bl.a. i Östergiit/ands. JiinkiitJings. Gotlands oC'lt M11///lölt11s lii11. betonar att medelålders och lildre arbetssökande liven i l'ons1ittningen bör kunna beviljas näl'ingshjälp.
Statskontoret anser att anviindningen av begreppet "arbetshandikappad" bör begränsas sä mycket som möjligt.
Stiidets 11(/imnning

Utredningen diskuterar tre alternativ vad gäller stödets utformning. Ett
av dem innebär en fördubbling av nuvarande stödbelopp som lir 15 000 kr.
som bidrag och högst 30 000 kr som län. En annan möjlighet lir att öka
stödbeloppen i något lägre grad. Utredningen stannar dock för det tredje
alternativet som innebär att stöd i form av n1iringshjälpsli'ln skall kunna utgå med högst 100000 kr. Det skulle utformas som ett partiellt avskrivningslån med amorterings- och räntefrihet under Je tre första åren. Under vart
och ett av de tre inledningsi'm::n skulle en tiondel av lånet avskrivas. Avsk1iivningsdelen skulle Järigenom bli proportionell mnt storleken av stödet.
Behovet av en höjning av stödbeloppet understryks av bl.a . .rncia/styre/-
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sen. AMS. LO, TCO, LRF ochjlera lii11sarbets11iim11dcr.
Statsk.ontoret anser att underlaget för att bedöma förslaget i fr1\.ga om
stödbclopp och lånekonstruktion är otillräckligt. RRV anser att man bör
eftersträva en större överensstämmelse mellan näringshjälpen och andra
stödformer, t.ex. halvskyddad sysselsättning. Liknande tankegångar förs
fram av ett par lii11sarhet.rniim11dcr. bl .a. nii111ndc11 i Viisternorrland.\· liin.
som även pekar på att andra stödformer ger förhållandevis högre kostnader för samhället.
En stark remissopinion viinder sig mot den föreslagna utformningen av
det partiella avskrivningslånet. Det som flertalet instanser invänder mot
är. att avskrivning föreslås ske med en procentuell andel av lånebeloppet.
Därigenom gynnas mera kostnadskrävande projekt på bekostnad av företag med lägre lånebehov. För vissa stödtagare med lånebehov upp till
50 000 kr. innebär förslaget en försämring jämfört med nuläget. då upp till
15 000 kr kan beviljas som bidrag. Påpekanden av delta slag görs av bl.a.
socialstyre/sen. RR \/. A MS. S1·ensk.a Komm111(/i"irhundet. LO, Fifretagan:/iire11in1:amas .fi"irh1111d. HCK. DHR. Folksa111 och ett antal liinsarhetsniimnder.
I stället förordas från remissinstanserna ett system med en fastbidragsdel eller en garanterad avskrivningsdel som inte bör understiga det nuvarande bidragsbeloppet på 15 000 kr. Flera lii11.wrhets11iimnder talar för en
bidragsdel på upp till 25-30 000 kr.
Aterbetalning m· 11iiringsl(iiilpslä11
Utredningen föreslår att niiringshjälpslånet skall vara ränte- och amorteringsfritt under den första treårsperioden. Efter det tredje året återstår
70 % av lånet jämte ränta att amortera pt\. sju år. Räntan föreslås utgöra diskontot + 3 (;,.
R R \/ påpekar att den föreslagna riintenivån innebär ett ytterligare bidrag
om totalt 5 milj. kr. Om ett stl.dant system väljes bör AMS dels redovisa beräknad kostnad för räntefriheten i sina anslagsframställningar. dels i efterhand följa upp den verkliga räntekostnaden.
En rad n'missi11sta11ser framför farhågor beträffande stödtagamas möjligheter att klara av r~intor och amorteringar med den utformning förslaget
har. Man pekar särskilt pä de svårigheter som kan uppstå för sökande med
ringa restarbetsförmåga. som har rörelseinkomsten som ett komplement
till hel eller delvis pension och som skulle kunna utestiingas från stöd genom att de får siirskilt svårt att klara lånekostnaderna.
Socialstyre/sen och liinsarbct.rniimnden i GatehorRs och Bol111s liin anser att amorteringsdelen helst bör vara räntefri. En längre periods amorterings- och räntefrihet eller en betydande generositet med betalningsanstånd förordas av bl.a. AMS och liinsurhetsniimnderna i Östergötlands
och Mal111iih11s liin samt av LO.
Längre amorterings- och avskrivningstider än de föreslagna förordas av
LRF och bl.a. lii11sarhl'fs11iimnderna i Sijcfermanlands, Österi;ötlands,
.li.inkiipings. Hallands. Örebro och Viistma11la11ds liin samt av de la11/hmk.s11iim11der som har yttrat sig.
Utredningen föreslär att amorteringsanstånd skall kunna beviljas stödtagare som behöver tillfälligt stöd p.g.a. sitt arbetshandikapp. Amorteringstidcn skall då förlängas i motsvarande omfattning. En förutsättning för
amorteringsfriheten bör dock vara att företaget härigenom bedöms kunna
bestå. Förutsättningarna för detta bör prövas av företagareföreningarna innan man beslutar om en sådan speciell insats.
Förslaget om anstånd tillstyrks av AMS. SAF. HCK och liin.rnrhets-
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11ä11111derna i hl.a. Kronohl'l'g.1·. Kalmar. Bll'kinge. Jiinkiipings. llallands.
Viirmland.1·. Örehro. Viistmanlands och K<1f1f1<1l'hcrgs liin. Nägra liin.rnrhct.rnii111nder och lanthmk.1·m/111nder föreslt'tr att lånet utformas som ett annuitetslån.
St1)d ti/l.fill't.Wll drifi

Under senare år har omkring 30-4o<.l av näringshjälpsärcndena avsett
stöd till fortsatt drift av egen rörelse. Utredningen föreslår att möjligheterna till stöd för redan etablerade rörelser skall upphöra. De sökande får i
stiillet utnyttja vanliga kreditinstitut eller de särskilda li'tncformer som tillskapats för småföretagare.
Flertalet rcmissinstanscr uttalar sig mot detta förslag. Bland dem som
anser att stödet till fortsatt drift skall hibehållas är AMS. ett stort antal
lc'insarbetsniimndl'r. statens handikappråd. S1·cnska Ko111m11nfiirh11ndet.
Fiirctugan'.fi'ircningarnas Fiirl'f1ing. SH 10. HCH. Dl/ R och Folksa111.
Nägra ar re111issin.1·t1111scrna föreslår att sti.idmöjlighcten maximalt skall
kunna uppgå till den del av högstbeloppet 100000 kr., som inte tagits i anspråk från bö1:ian.
Socialstyrel.1·cn och syssdsiittning.1·11tredningcn ställer sig tveksamma
till utredningens förslag om borttagande av stödet, men vill inte motsätta
sig detta.
RFV och Landsting.1Ji'irh11ndct anser att visst utrymme bör finnas för
stöd till fortsatt drift.
SAF och liinsarhct.1·nii111ndana i Hallands. Skaraborgs och Kopparbergs liin tillstyrker förslaget att stöd till fortsatt drift upphör.
Statskontorl't anser all tillrlickligt underlag saknas för en bedömning av
förslaget.
Krm· 1nl säkahet.fi'ir 11t'iringsl!ic'il{lslcln

Utredningen föreslår att förelagd skall lämna viss säkerhet för statens
fordran. i första hand i form av företagsinteckning.
Förslaget fär stöd av flera liinsarhetsnii111nder, bl.a. i Stockholms. Jiinkiipings. Kronobergs, /Jallands. Viirmlands och Kopparbergs liin. samt
av sysselsiitt 11i11g.1·11tredningl'n, SA F och .f('iretagarl'fiirl'ningama i Jiinkiiping.1· och Malmii/111.1· !t'in.
Förctagan:fi'ireningama.1· Fiirh1111d framhåller att företagsintcckning inte
torde kunna erhållas i vissa fall och heller inte pantbrev i de fall stödtagaren inte har industrifastighet. Man anser att säkerheter inte bör uttas för
mindre lån på förslagsvis upp till 2.'i 000 kronor. Den administrativa handläggningen skulle också underHittas om man avstod från att ta ut speciella
säkerheter för den stora mängden mindre lån.
LRF anser all kravet på slikerhcter kan leda till en väsentlig minskning
av antalet sökande som har möjlighet alt starta ett företag med näringshjälp.
Beskattning

Utredningen anser att dess förslag till konstruktion av näringshjälpcn
bör underlätta en enhetlig skattcmiissig behandling.
I denna fråga stiger RSV i sitt remissyttrande all 1973 års lagstiftning om
den skattemi1ssiga behandlingen av statsbidrag innebar att klarhet vanns i
fråga om hur bl.a. näringshjiilp skall behandlas vid beskattning. Man hänvisar till vissa anvisningar till 19 § kommunalskattelagen ( 1928:370) i fråga
om niiringshjälpen. Om ntiringshjälpen skulle utformas enligt utredningens
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för~lag föreslår RSV att visst förtydligande tillägg till dessa anvisningar
skall göras.
RS\/ 111talar också. alt skäl saknas att införa slirskilda föreskrifter om
uppgiftsliimnande frftn arbetsmarknadsverket till taxeringsmyndighcterna.

A rskril"lling av .fiirdran
Niiringshjiilpsutredningen anser att de nuvarande möjligheterna till avskrivning av statens fordringar bör finnas även för stödformt'n näringshjälpslån. J..ii11s11rhet.rnii11111de11 i Skarahorgs liin tillstyrker förslaget om
niiringshjUlpslftn med hänvisning till nämndens möjligheter att bevilja omfattande amolleringstillstånd och till rätten alt skriva av vissa fordringar.
Avskrivningsfrågorna har inte berörts av remissinstanserna i övrigt.
M eifrerk1111 a1· jöretagarc'.flirt.'ninganw

Utredningen föreslf1r att företagareföreningarna i ökad omfattning anlitas av llinsarbctsnämnderna i näringshjälpsärenden. Utöver medverkan
med företagsekonomiska bedömningar skall de också svara för utanordning av lfrn. rådgivning. uppföljning. företagarutbildning. fortbildning
m.m. För sina tjänster skall företagareföreningarna ersättas av arbetsmarknadsverket. Ett centralt avtal bör om möjligt slutas mellan AMS och
liimplig företrädare för föreningarna.
Förslaget om ökad medverkan av företagareföreningama tillstyrks av
.wc:ialstyrelsen •.1·t11tsko11toret. RR \/ . .flertalet liinsarhet.rniimndcr. SIN/).
statens ha11dikap11rcld. syssc/sä1111i11gs11tred11ingen. SI/JO. SAF. LO och
f(1/k.1·a111.
Socialstyre/sen pekar på vikten av samråd med de sociala myndigheterna. RS\/ pekar pt1 kontakterna med kronofogdemyndigheterna. SHJO betonar att företagareföreningarna bör kontakta den lokala han I verks- och
industriföreningen eller annat aklllellt branschorgan, så att överetablering
inom viss bransch kan 11ndvikas. SIND fön:slrtr samarbete med verkstiiderna för skyddat arbete i fråga om marknadsföring.
HCK. DH R. LRF och LO för på olika sätt fram uppfattningen att enbart
företagsekonomiska aspekter ej för vara avgörande för bedömningen av
ansökningar.
La11dsti11g.~f(}rb1111det anser att även beslut om näringshjälp skall fattas
av företagareföreningarna och lii11sarhet.rnii111nde11 i Stockholms lii11 anser
att stödmedel bör kunna ställas direkt till företagareföreningarnas disposition och ej rekvireras av dem från länsarbetsniimnderna.
Vissa .fi:iretag1m'.fi'ire11i11gar lir tveksamma till förslaget pä grund av det
tidskrävande merarbete som det innebär. Utredningen har bedömt att det
finns behov av stöd lH:h uppföljning för omkring I 000 företag per år. Man
uppskattar kostnaderna för detta till ca 700 000 kr. Bokföringshjiilp till omkring 200 företag uppskattas till ca 2 000 kr. per rörelse.
Företagareföreningarna betonar att de mäste fä full kostnadstäckning för
sitt arbete.
Fiiretag111"1'.fi'ire11i11garnas ji"irh1111d har samma uppfattning rKh tillligger
attdet ocksä gäller ersättning för administration av lånen. 1:örbundet anser
dessutom att utredningens bcriikningar av tidsåtgång och timcrsättningar
tagits till för lågt. Ersättningen bör indexregleras eller ses över ärligen.
Man anser också att kostnader för bokföring bör vara en normal driftkostnad för företagen. som de själva bör finansiera. Förelagareföreningarna kan heller inte lämna sådan service - den måste köpas från hokföringsföretag och revisorer.
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Pasona/- och 11tbildnin1t4rågor
Vid ett tiotal länsarbetsnämnder finns nu särskild personal som sysslar
med näringshjälpsärenden. Utredningen föreslår att en särskild tjänsteman
för dessa ärenden bör finnas vid varje nämnd. Man pekar också på behovet
av utbildning i dessa frågor för arbetsmarknadsverkets personal.
A MS delar utredningens uppfattning och framhåller att den föreslagna
förändringen av näringshj1ilpen kr1iver ökade personalresurser. Uinsarbe1.rnii111m/erna ansluter sig helt till utredningens uppfattning.
Niiringshjiilp till jordbmksrördsl'
Utredningen föreslår att n1iringshjiilp skall kunna utgå vid start av jordbruksri.irdse. Förutsättningarna skall prövas enligt de villkor som gäller
för jordbruksstöd frän lantbruksnämnden. Man skall kunna betrakta näringshjiilpen som en del av jordbrukarens egen kapitalinsats och som en
kompensation för det hinder arbetshandikappet utgör i yrkesutövningen.
Lantbruksnämnd och länsarbetsnämnd skall var för sig göra en prövning
och sedan gemensamt pröva ärendet i dess helhet. Undantagsvis skall näringshjälp kunna utgå utan att lantbruksn1imnden lämnat stöd. i de fall
etableringen kan ge en godtagbar försö1jning och inga andra sysselsättningsalternativ finns.
Däremot anser utredningen inte att näringshj1ilp skall beviljas i de fall en
yrkesverksam jordbrukare drabbas av handikapp. Man pekar pä möjligheten att bevilja arbetshjLilpmedel och på befintliga stödformer inom jordbruket.
Lantbmksstyrelsen och LRF anser att jordbruket inte bör särbehandlas
ifråga om möjligheter till näringshjälp. Lantbruksstyrelsen pekar på de föriindringar som skett beträffande stödformer på lantbruksområdet och pä
de särskilda regionalpolitiska stödiugärderna. vilka man anser kommer att
minska behovet av näringshjälp för fortsatt drift. Lantbruksniimnderna i
Uppsala och Äh·sborgs /iin anser att näringshjälpslän för start av jordbruksföretag måste bli ett stöd med obetydlig omfattning. bl.a. med tanke
pä de särskilda krav som yrket ställer ekonomiskt. fysiskt och utbildningsmässigt. LiinsarbC't.rniimndl'n i I-la/lands län framför liknande synpunkter.
/:"tt s1or1 an/al lanthruksniimnder tillstyrker i princip utredningens förslag.
Att stöd skall kunna beviljas iiven för fortsatt drift av jordhruksföretag
anser l.RF. /amhmk.rniimndcn i Jiimtlands liin och liinsarhctsniimnderna i
Giir/ehorgs och Jiinkiipings län.
Lantbruksstyrelsens uppfattning att befintliga stödformer ger ett minskat behov av stöd till fortsatt drift av jordbruksrörclse förs också fram
från lanthmk.rnii111nderna i Malmöhus. Gifrleborgs och Västerbottens liin.
Flera lantbruksniimndcr framhåller den betydelse som arbetshjälpmedlen
har i de fall lantbrukare drabbas av handikapp.
K <1st 1wdsb1'riikningar
Utredningens kostnadsberäkningar utgår frän att antalet stödtagare skall
öka från c:a 225- 250 per tir till omkring 300. Man bedömer att stödbeloppet i genomsnitt kommer att ligga kring 60 000 kr. Det budgetmässiga behovet av medel skulle då uppgå till c:a 18 milj. kr. Den faktiska kostnaden blir
Higre eftersom sju tiondelar av länet skall återbetalas på sju ar.
Ersättning för företagareföreningarnas kostnader beräknas till 450000
kr. Beräkningen bygger på antagandet att varje utredning tar omkring nio
tim. och att sammanlagt högst 500 utredningar kommer att göras årligen.
Timersättningen för utredningsarbetet har beräknats till 100 kr.
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Statsko11toret anser att utredningen borde ha analyserat hela den gruppsom kan komma i fråga för stöd och bl.a. också studerat hur stödets storlek kan komma att påverka efterfrågan. hur många avslag som lämnas och
orsaker till detta. Man skulle också ha sett på de totala kostnaderna för att
skapa en arbetsplats genom näringshjälpen och ställt dessa i rclation till
andra stödformer. cxempclvis halvskyddad sysselsättning. Niirings- och
lokaliseringspolitiska effekter borde också ha diskuterats.
Liknande synpunkter förs fram av RR\/, som också anser att man borde
ha undersökt kapitalbehov för att starta företag inom olika branscher.
LRF tror att utredningen underskattat antalet ansökningar om näringshjälp. De kommer sannolikt att viisentligt överstiga de 300 utredningen
räknat med om lånebeloppet höjs och stöd kan beviljas för fortsatt drift.
Man pekar också på att de kostnaderna måste bli lägre än vad utredningen
beräknat eftersom merparten av stödet skall ä.tcrbetalas.
Lii11sarhet.rniim11de11 i Kot'tmrhcrg.1· liin bedömer att man måste räkna
med högre kostnader om bidragsdclcn kommer att uppgå till 30000 kr. h"iretagare.före11i11garna.1· Fiirh1111d anser den föreslagna timersiittningen på
100 kr. vara orealistisk. Den ger inte full kostnadstiickning enligt förbundet, som också anser att tidhcrlikningen lir för snålt tilltagen. Liin.rnrhets11iim11de11 i Östcrgiitlunds län har liknande synpunkter betriiffande utredningstiden per lirende. Även restider. kontakter med länsarbetsnämnden
m.m. måste räknas in i utredningstidcn, säger nämnden.
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