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Kapitel

bakgrundsbeskrivning
med

Syftet

delbetänkande:

åt
”Arbete
i delbetänkandet
konstaterade
Sysselsättningsutredningen
åt
bereda
att
90
att
SOU 1975:
alla
sysselsättning
svårigheter
påtagliga
även under senaste högkonjunkturen.
Utredningförelåg
handikappade
en skrev:
av möjligheterna
att åstadkomma
förbättringar
viktigt
av deras sysarbetsmarknaden.
dessa grupper
Lösningen
på
arbete
åt alla skall
för
att
målet
en
är
förutsättning
selsättningsproblem
Det

är därför

att stödja
kunna

uppnås.
I detta betänkande

behandlar

sysselsättning
handikappades
marknaden
sammanhängande
detaljförslag
och
mentet

senare
AMS

kommer
och

utredningen
i ett vidare -perspektiv.
att utformas

i vissa

fall

av

hela frågan om de arbetsoch med den övriga arbetsatt
förutsätter
Utredningen
av

särskilda

arbetsmarknadsdeparte-

organisationskommit-

téer.

De arbetshandikappade
Enligt

AMS

definition

fysiskt,
psykiskt,
har eller förväntas

är

p. g. a.

som

en

arbetshandikappad
person
eller
socialmedicinskt
förståndsmässigt

handikapp
ett arbete

få svårigheter
att erhålla
eller bibehålla
använarbetsmarknaden.
på den reguljära
Sysselsättningsutredningen
som hos
der samma definition
De arbetshandikappade
i betänkandet.
kalarbetsvården
fått fördjupad
arbetsförmedlingen
utredning
genom
till
ca
arbetsvårdssökande
Antalet
uppgår
av
delas in i åtta olika delgrupper
arbetshandikappade
hörselär hjärt-,
lung- och kärlsjukdom,
arbetshandikapp.
Grupperna
arskada, synskada,
rörelsehinder,
psykiska
övriga
fysiska handikapp,

las

arbetsvårdssökande.

70 000/år.

De

förståndshandikapp
betshandikapp,
för
Arbetsmarknadssituationen

samt

socialmedicinska

arbetshandikappade
av arbetsmarknadsverket.

handikapp.
främst
framgår
statiDenna

den statistik
som görs
genom
stik är dock ofullständig
och ger endast en ögonblicksbild
För att
tionen
och strömmarna
genom olika institutioner.

av
få

situa-

en mer

10

SOU

Sammanfattning

bild
av
fullständig
måste också statistik

de

arbetsmarknadssituation

arbetshandikappades

om

och

från handiuppgifter
anser att det finns
stort

förtidspensionering
tas med. Utredningen

kapporganisationerna
behov av att få fram

heltäckande

1978: 14

av de arbetshandi-

undersökningar

arbetsmarknadssituation.

kappades
Resultaten

av arbetsvården

För

1977 uppskattas
perioden
att knappt
april 1976-mars
10 procent
de arbetshandikappade
hade fått arbete
arbetspå den reguljära
marknaden.
Den utveckling
mot minskad
andel arbetsplacerade
på den
arbetsmarknaden
som konstaterats
reguljära
sedan 1960-talet
tycks fortsätta. De synskadade
och socialmedicinskt
möter
de
handikappade
av

största

svårigheterna
på arbetsmarknaden.
arbetsvårdssökande
kan avregistreras
att han har fått arbete eller
utbildning

En
därför
kan

också

arbetsförmedlingen
i någon form, men han
avanledningar.
Negativa
-anstaltssjukvård

av s. k. negativa
bl. a. arbetsoförmåga
med förtidspensionering.

avregistreras
är

registreringsorsaker
vård ofta kombinerat
Vem

från

är arbetshandikappad

att ge en klar och entydig definition
av arbetshandikappade
Svårigheten
samman med att det inte finns några entydiga
kriterier
som avgränsar gruppen
Olika
individers
i
arbetshandikappade.
arbetsförmåga
en viss arbetsuppgift
kan variera p. g. a. olika arbetshinder.
Det är vikhänger

att arbetshandikappade
tigt att understryka
inte är en lätt definierad
minoritet
utan att ett stort antal människor
på arbetsmarknaden
är eller
riskerar
t. ex. med stigande ålder att komma
i en situation
där de
kan behöva särskild
hjälp och stöd för att få arbetsuppgifterna
anpassade efter sin förmåga
eller möjligheter
att utveckla
sin förmåga.
Arbete

åt alla

Förvärvsarbetet
men

spelar

upptar
en central

endast
roll

en mindre

för

att

forma

del

av en människas
för

förutsättningarna

livstid,
sociala

aktiviteter
utanför
arbetet etc. Sysselsättningsutredningen
relationer,
uthar förmåga
går ifrån att nästan alla människor
att bidra till den gemensamma produktionen
av varor
och tjänster.
Att bidraget
varierar
är
Det
är
då
svårt
att se någon bestämd gräns för hur liten en
självklart.
persons
samhället
alltså
med

arbetsförmåga
att försöka

ha rätt
mycket

till
stor

selsättningsterapi
de i den ordinarie

Utvecklingen
Det

finns

kappades

klart

skall

vara

för

att det inte

lösa sysselsättningsfrågan
någon form av sysselsättning.

skall

vara

aktuellt

för

i vid

i arbetsförmågan
nedsättning
men sedan i glidande
skala

Alla skall
mening.
När det gäller personer
närmast
i form av sysöver

till

fullt

deltagan-

produktionen.

på arbetsmarknaden
negativa

möjligheter

att

drag när det gäller
få arbete på den

av de handiutvecklingen
arbetsmarknaden

reguljära

Sammanfattning
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ingen hänsyn
Detta förhållande

företagen.

efde ar-

om

förändras

måste

lösas.

kunna

skall

sysselsättningssituation

betshandikappades

och

till

eller

liten

syssel-

i företag,
myndigheter
samhällsekonomiska

och effektivitet

lönsamhet

tar

som

av de förklaringar

Några
är:

diskuterar

sättningsutredningen
Sättet att mäta
organisationer
fekter utanför

åren.

10-15

de senaste

under

hand pensionei första
socialförsäkringssystemet,
Förbättringar
som
den
för
till
a.
också
bl.
förändring
grund
ligger
ringsmöjligheterna,
av ekonomiska
som tidigare
Människor
har skett på arbetsmarknaden.
försöka
svåra förhållanden
att under mycket
göra en
skäl var tvungna
rimmed
att
för att försörja
arbetsinsats
sig, har nu fått en möjlighet
välja att inte arbeta.
förutsättningar
liga ekonomiska
av

till utslagningen
förklaring
med nedsatt
att sysselsätta
personer
righeterna
Att
uteslutas.
inte
kan
sådan effekt
göra det

en väsentlig

tycks emellertid
för Sverige utan
där inte
det

dåligt
förekommer

finns

Snarare

yrkesskador.
Första ledet

De

utslagningen.
lång arbetslivserfarenhet
skäl inte kan ha kvar. Det

att förbättra
tidigt
Det

anpassning

och

emellertid

inte

solidariska

löne-

i rationaliseringen

och

den

och

har

är därför

förhindra

haft

arbete

ett

vara

måste

arbetsvården

söker

som

ofta

söka

att

visar
omfattande

en

skett

åt arbetshandikappade
arbete genom

arbete

för

i en politik

förhindra

olika

att

förklaringarna

specifik
att man

Statistiken

solidarisk
en medveten
lönepolitik.
har
och skogsbruket
jordbruket
denna till
hänföra
Man kan knappast

inom

politiken.

har

arbetsförmåga.
till huvudförklaringen

bedrivit

t. ex.

utslagning.

att

Någon

är inte
Utvecklingen
underbyggt.
trots
västländer
också i flertalet

vara

svå-

och

arbetsmarknaden

från

som

framhållas

ibland

brukar

låglönesatsning

Fackföreningsrörelsens

som

de

att insatser

nödvändigt
sätts

på ett

in redan

utslagning

av
för

stadium.
räcker

med

Ambitionen

arbetshandikappade.
hällets
möjligheter
bland
arbetslöshet

att
de

erbjuda

att

arbeta

arbete

med

också

vara

så att

man

måste

t. ex.

arbetshandikappade

de öppet arbetslösa
samatt förbättra
kan

bland

fram

få
de

dold

förtidspen-

sionerade.
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Utslagningen

från

arbetsmarknaden

U tvecklingstendenser
en process
beskriver
utslagning
uttrycket
mening
ett
förvärvsarbete
eller
erhålla
inte
kan
behålla
en person

I en vidare
att

arbetsmarknaden.

reguljära

Utredningen
till att gälla

utslagning
gränsat begreppet
soner som har haft ett förvärvsarbete

har

i detta

som

gör
på den
besammanhang

den process som gör att perdet och
inte längre kan behålla

erhålla ett nytt.
bra sysselsättningsutveckling
sett haft en mycket
Sverige har totalt
har ökat sin sysselsättningsgrad
under de senaste tio åren. Kvinnorna

inte heller

mycket

kraftigt.

För

männens

del,

framför

allt

i åldrarna

55-64

år

ll
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och i sysselsättningssvaga
minskat.
En

av landet,

har

andelen

i förvärvsfrekvens
för ensamstående
minskning
också konstateras
i storstadsområdena.
Allvarliga

lertid
kan

delar

här

antas

finnas

med

för män finns

vecklingen

i bilden.

i statistiken
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sysselsatta
män

kan

sociala

dock
emel-

problem

av sysselsättningsutSpegelbilden
över förtidspensionerade.

F örtidspensionering
De förtidspensionerade

har ökat kraftigt
sedan slutet av 1960-talet.
Ani åldern
16--64
år har ökat från
förtidspensionärer
145 000 år
1967 till 247 000 år 1976. Av de sist nämnda är 33 000 under 40 år.
I en rapport
till sysselsättningsutredningen
om förtidspensionering,
eller arbete?
SOU 1977: 88, visas ett klart
Berglind:
”Förtidspension
samband
mellan
och sysselsättningsmöjligheter
förtidspension
i olika
län och kommuner.
Områden
som domineras
av jordoch skogsbruk
och som samtidigt
har en svag industriell
har också hög
utbyggnad
andel förtidspensionärer,
Skillnaderna
mellan
kommunerna
kan förtalet

klaras

genom
stadsområdena

andel ogifta
arbetslöshetsnivå,
av sjuklighet.
omfattning
visar också att vid en nordisk

Rapporten
när det gäller andelen
och
läge, stor arbetslöshet
lägst

också

i befolkningen
jämförelse

och

ligger

i stor-

Sverige

förtidspensionerade.
stort inslag av jord-

Dåligt
sysselsättningsoch skogsbruk
tycks
att ett land har stor andel

vid internationella

förklara
jämförelser
Den väl utbyggda
förtidspensionerade.
i Svearbetsmarknadspolitiken
också en väsentlig
rige är troligen
till den lägre andelen förförklaring
tidspensionerade.
kan

Förtidspensionärerna
ligaste

för

sjukdomsgrund

cirkulationsorganens
I storstadsområdena

också

pensionering

gjort

pensionerade

studier
män

missbruksproblem

upp på diagnosgrupper.
är rörelsehinder.
Därefter

sjukdomar,
psykoser och neuroser.
finns alltså en klar tendens till
också i yngre åldrar.

sättning bland män,
tillsammans
med socialförvaltningen,
nämnden

delas

av situationen

minskad

Sysselsättningsutredningen

försäkringskassan
i Uppsala.
Ett

och
urval

Vanföljer
sysselhar

länsarbetsav förtids-

har gjorts.
Andelen
med psykiska
handikapp
som bidragande
diagnoser är mycket stor.

och

F örsörjningssituationen
Också

kan ge vissa ledtrådar
socialhjälpsstatistiken
när det gäller
att
tendenserna
till ökad utslagning
från arbetsmarknaden.
Antalet
ensamstående
män med socialhjälp
har ökat med 80 % från 1966 till
1975. Särskilt
i storstadsområdena
är denna utveckling
nu
markant,
också i yngre åldrar än tidigare.
Genom
att sammanställa
med uppgifter
om
folkräkningsuppgifter
och långtidssjukskrivning
förtidspensionering,
socialhjälp
kan man få
en uppfattning
om försörjningssituationen
och utslagningen
i olika ålDe äldre männen och också i stor
dersgrupper.
äldre kvinutsträckning
norna i hela landet dominerar.
Men det tycks också finnas en tendens
förklara
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till
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och

av medelålders

utslagning

i storstadsområdena.

Ökningstakten

och arbetsmarknadspolitiska

i första hand män
yngre personer
Sociala
är här oroande.
problem
följs

problem

här åt.

A rb etsmi l jän
som arbetssom förekommer
de personer
på arbetsförmedlingarna
I de unstor andel lång arbetslivserfarenhet.
har mycket
vårdssökande
och
beträffande
halvskyddad
skyddad
gjort
utredningen
dersökningar

Av

och Skövde, Skyddad
verkstad,
i Göteborg
halvskyddad
som
% en arbetslivserfarenhet
SOU 1977: 44, har 42-50
anser att deras
10 år och mer. Mer än 50 % av de intervjuade
arbete.
eller skada orsakad av något tidigare
beror på sjukdom

sysselsättning
verksamhet”
omfattar
situation

Arbetsmiljön
som

förslitning

kan
leder

eller
till skador,
direkt
sjukdomar
ge upphov
till utslagmedverka
dels indirekt
utslagning,
och nödvändiga
anpassningmedge den önskvärda
dels
till

ning genom att inte
en av arbetsförhållandena.

En rad arbetsmiljöstudier
antas ligga till grund för

under

senare

år visar

som

på faktorer

kan

arbetsrörel-

Tunga lyft, enformiga
utslagning.
som i hög
är exempel
på fysiska arbetsmiljöfaktorer
också
de
senare
år
har
På
besvär.
psykologiska
grad ger arbetstagarna
i ari arbetsmiljön
och sociala inslagen
Inflytande
uppmärksammats.
är av
och arbetsmetoder
över arbetstakt
betslivet och självbestämmande
damm

ser, buller,

att uppleva arbetsglädje.
Upplevelsen
betydelse för möjligheterna
och gemenskap
liksom
samarbete
i arbetet
och mening
av överblick
av stor betydelse.
är andra faktorer
med arbetskamrater

central

vid

U tslagningen

Volvo

Sysselsättningsutredningen
med
försöksverksamhet
ken och Volvo
SOU

betsföra

har

tillsammans

med

Volvo

på Volvo

anpassningsgrupperna
från försöket,
I en rapport
Skövdeverken.
en särskild
1977: 89, redovisas
uppföljning

en
genomfört
Torslandaverar”Betingat
vid Skövde-

Var femte
vars anställning
arbetsföra
upphört.
avden period
Under
uppföljningen
förtidspensionerad.
som slutat sin anställning
arbetsför
sett blev var tredje betingat
utslagen
definisom använts.
eller utslagningshotad
Enligt
enligt den definition
som utslagen.
bedömts
tionen har inte någon av de förtidspensionerade

verken

de betingat

bland

av dessa blev

är främst unga män, invandej förtidspensionerade,
utslagna,
De från föoch
kort
rare med
problem.
psyko-sociala
anställningstid
är svenhar
är
äldre,
längre anställningstid,
retaget förtidspensionerade

De direkt

skar

och

arbetshinder.
fysiska
mellan
arbetshandikapp
och
mellan
sjukfrånvaro

har

sambandet
sambandet

I
och

Volvoundersökningen
utslagningsrisk

klart,

framgår
liksom

Långtidssjukdom
arbetshandikapp.
och hög korttidsarbetsföra
bland
sex gånger så vanligt
betingat
har
och korttidsfrånvaro
Både långtidsså vanlig.
frånvaro
dubbelt
med
i arbetet liksom
med svårigheter
starka samband
p. g. a. sjukdom
är

den allmänna

trivseln.
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och förslag

överväganden
Att

förhindra

vaste

sättet
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att

från

är i många fall det effektiarbetsplatser
från arbetsmarknaden,
inte minst
utslagning
och sociala handikapp.
eller
Förebyggande

utslagning
förhindra

för

med psykiska
grupper
rehabiliterande
måste
åtgärder

sättas

in

på ett

så tidigt

stadium

som

möjligt.
De största

vid företagsnedläggelser
eller driftsminskningar
problemen
när företagen
en stor andel äldre arbetskraft
uppstår
och
sysselsätter
den lokala
arbetsmarknaden
där företaget
finns är begränsad.
I detta
fall blir också ofta de företagsekonomiska
som ligger bakom en
kalkyler
avvikande
från vad en samhällsekonomisk
företagsnedläggning
mycket
om det inte borde
kalkyl skulle ge till resultat. Det bör därför diskuteras
finnas

möjligheter
innan

dömningar

att göra mer
en nedläggning

finansieringsmetoder
ingripandet
De förtidspensionerade
tycks

samhällsekonomiska
besystematiska
och med vilka
görs och i vilka former
skall ske.

komma
från yrken med förhållandevis
och
med små företag och/eller
fysiska
få yrken
näringsgrenar
Särskild
borde ägnas åt hur utslagning
representerade.
uppmärksamhet
i dessa branscher skall mötas.
stora

krav

har i hög grad bidragit
till att minska utslagTrygghetslagstiftningen
ningen för äldre och arbetshandikappade.
En företagshälsovård
inriktad
och arbetsplatsanpaspå förebyggande
sad verksamhet
har mycket
De långtidssjukskrivna
viktiga
uppgifter.
bör kontinuerligt
som gör det
följas upp och behov av arbetsanpassning
att
efter
slut återkomma
till arbetet diskuteras
möjligt
tillsjukdomens
sammans med anpassningsgrupperna.
Ett samlat

resurserna
grepp om de arbetsmiljövårdande
på arbetsplatär nödvändigt.
bör vara det centrala
Anpassningsgrupperna
organet för att leda arbetet med att förhindra
Inte bara arbetet
utslagningen.

serna

med individuella
fall är viktigt,
utan också systematiska
av arbetsplatsernas
krav på fysisk och psykisk
förmåga
terna att påverka dessa krav.
Det

bör

särskilt

observeras

att

och

från

tjänstemannaarbetsplatser

ter även om anställningstryggheten
bör också
uppmärksamhet

Större

förekommer

utslagning
och

statliga
där traditionellt
riktas

kartläggningar
och möjlighe-

mot

också

från

kommunala

myndighesett är mycket
stor.

den

psykiska

miljön

på

arbetsplatserna.
Det
skall

kommer
kunna

Detta

fackliga

gäller

att krävas

arbeta

betydande
med förhindrandet

personal

förtroendemän,

resurser

om man
på arbetsplatserna
av utslagningen
sätt.
på ett riktigt

inom

hälsovård,
kuratorer,
arbetsledare
etc.

stora ekonomiska
Utslagningen
representerar
att bekämpa
den måste ses i relation
till detta.
lyses hur ojämnt
regionalt
förtidspensioneringen

produktionstekniker,
värden.

Insatserna

för

I ett räkneexempel
beär fördelad.
Utgångs-

har varit att ta fram det län som har den lägsta andelen förpunkter
i varje åldersgrupp.
Vidare
har antagits
tidspensionerade
att alla andra
län skulle kunna
Resultatet
av
uppnå denna lägre pensioneringsgrad.
är att man med de gjorda
skulle ha ca
räkneexemplet
antagandena

SOU
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färre

77 000

Sammanfattning

1975,

förtidspensionärer
år till
antalet

genomsnittliga
är ca 11 år.
sionärema
Om
kronor

att en förtidspensionär
för
efter skatt) i utgifter

antar

man
(netto

den

blir
ringssystem
jarder kronor.

som

pensionsåldern

kostnaden

årliga

har

Det
beräkningsår.
de 77000
förtidspen-

varit

för

kostar

i genomsnitt
stat, kommun
för

75 000

och

personer

ca 20 000

socialförsäkca 1,5 mil-

har utgått från halvskyddad
sysmellan
vara
ett
Detta
kostnadsmässigt
mellanting
sägas
selsättning.
och ekonokostsamma
och de mindre
helt skyddade
sysselsättningar
av alternativkostnader

Beräkningar

kan

som innebär

insatser

miskt

mer gynnsamma
med
arbetsmarknaden

introduktionstider.

olika

på den reguljära
har antagits vara

placering
Lönen

45 000 kronor/år.
mellan

Skillnaden

blir

sysselsättning

utgifter
kronor.

arbetsmarknadsstyrelsens
till 100 miljoner

uppgår

skapande åtgärder kostar knappt
individen
För den enskilde
1000

efter

kronor/månad

skillnaden

mellan

den

tillskottet

tillskottet

skulle

Kapitel

3 Yrkesinriktad

och

för

programmet
1 miljard
kronor.
skulle

halvskyddad
till att
relateras

skall

rehabilitering

Hela

och
för

kronor.

öka

med

antas

vara

konsumtionsökningen

produktionstillskottet
och den statliga
lönekostnaden

3,3 miljarder
alltså vara stort.

stödåtgärder

sysselsättnings-

Om

skatt.

totala

nen blir

resurser

och

förtidspensioneringsalternativet
Detta
kronor/år.

2,5 miljarder

det samhällsekonomiska

Också

rehabilitering

subventio-

-

uppgifter,

organisation

att stärka ställninghar till uppgift
rehabiliteringen
yrkesinriktade
som har svårt att få eller behålla ett arbete på arbetsen för personer
detär yrkesinriktad
denna definition
rehabilitering
marknaden.
Enligt
till
insatser
avser såväl
arbetsvård
samma som arbetsvård.
Begreppet
Den

som ingrepp på arbetsplatsen.
individen
kan utredas och kartoch arbetshinder
arbetsförmåga
Detta kan ske genivåer och med olika resursinsatser.

stöd för den enskilde
Den

enskildes

läggas på olika
nom samtal på arbetsförmedlingen,

arbetsprövning/träning
och träningskurser
utrednings-

genom

redande
Vid
strävar

i psykologiska
anlagsundersökningar.
eller
arbetsvårdsinstitut
kommunala
på
med
och
ALU-kurser)
yrkesförbe(OT

eller på arbetsplatser.
vid AMU-center
praktikinslag
med träningskurserna
och i samband
arbetsvårdsinstituten
man

och psykiska
betshandikapp

att systematiskt

träna

Ett
arbetskapacitet.
är utbildningsinsatser

i

efter-

fysiska
personers
upp handikappade
arsätt att söka kompensera
vanligt
till yrken där det
och omskolning

med en
någon roll. I samband
genom olika arbetsmarkkompenseras
arbetstekniska
hjälpåtgärder som bidrag till arbetsbiträde,
nadspolitiska
vid denskall medverka
etc. Anpassningsgrupperna
medel, näringshjälp
primära

inte
arbetshandikappet
kan handikappet

arbetsplacering

na anpassning

av arbetsuppgifterna.

spelar

15
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vårdssökande
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är att försöka
finna en arbetsplats
för den arbetsuppgift
som så långt som möjligt
är anpassad till hans förutsättönskemål.
för detta är platsförmedling,
ackviHjälpmedel

och
ningar
sition hos arbetsgivaren,

kontakter
med anpassningsgrupperna
och slutolika påtryckningsmöjligheter.
ligen främjandelagens
Av de personer
som kommer
till arbetsvården
för rehabilitering
går
ca 17 % till arbete på den reguljära
arbetsmarknaden
och 4 % till halveller prövning
och träning.
skyddat arbete ibland efter utbildning
Drygt
30 % går till skyddad
sålesysselsättning.
Arbetsplaceringarna
uppgår
des till drygt 50 %. Resten försvinner
på olika sätt från arbetsvården,
t. ex. genom förtidspensionering.
sedan tillbaka
till arbetsvården.

Arbetshandikappade

En del av dem som försvinner

kommer

ungdomar

från arbetslivet
drabbar
allt yngre
Utslagning
Därtill
åldersgrupper.
kommer
att många av de arbetshandikappade
har
ungdomarna
aldrig
förvärvsarbetat.
Efter ett omfattande
och rehabiliteringsarutredningsbete förtidspensioneras
av ungdomarna
efter kort
eller ingen
många
tid. Knappt
25 000 ungdomar
yrkesverksam
i åldern 16-34
år är förBland de nybeviljade
tidspensionerade.
pensionerna
cent huvuddiagnosen
neuroser m. m.”.
”psykoser,

ha omkring

40 pro-

Förutom

de psykiskt
och sociamedicinskt
arbetshandikappade
de utvecklingsstörda
och gravt rörelsehindrade
ungdomarna
att komma
ut på arbetsmarknaden.
Gemensamt
svårigheter
för

har

främst

stora
dessa

är att deras

måste innehålla
en samordning
arbetsrehabilitering
som angriper
deras totala situation.
rehabiliteringsresurser
Genom ett initiativ
från sysselsättningsutredningens
sida och med me-

grupper
av olika
del

från

Allmänna

arvsfonden

bedriver

kommun
1977Södertälje
insatser
för ungdomar
med
speciella
socialmedicinska
Ett antal ungdomar
har placerats
arbetshandikapp.
på
inom
beredskapsarbeten
fritidskommunförvaltningen.
socialarbetare,
och arbetskamrater
främst
s. k. faddrar
pedagoger,
psykologer
etc.
1978

en försöksverksamhet

stöttar
ungdomarna.
ute i samhället
samt

med

Förutom
studie-

arbetserfarenheter
och fritidsaktiviteter

att bryta ungdomarnas
isolering.
I samband
med försöksverksamheten
belysa de finansiella
band med försöket

årsperiod.

Resultaten

rehabiliteringsinsatser
Sämsta utfall för
med

bästa utfall

nas försöket

utan

ge ett

effekter

som

har

antas
vara

en fristående

de rehabiliterande

få på den offentliga
ekonomin
i en rapport,
Finansiella
presenteras
för 22 ungdomar
i Södertälje.
i samband med projektet
ungdomarna
betydande

För

den offentliga
finansiellt
överskott

träning
för

inslag

ekonom

insatserna

kan

projektet.

social

viktiga

sökt
i sam-

under

en

kalkyler
har

10för

totalt

jämförts
beräk-

(ca en halv

miljon

att få ett bättre

infor-

sektorn

kronor).

överväganden
Det

är enligt

och förslag
utredningens

uppfattning

angeläget
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om

mationssystem

Detta

insatser.

arbetsvårdens

av

resultaten

skulle

av de arbetsvårdssökande.

uppföljningar
bygga på regelbundna
att arbetsvården
förutsätter
En förbättrad
rehabilitering
yrkesinriktad
ansvaret
för den
och
att
en
mer
sammanhållen
får resurser,
organisation
En grundläggande
inom systemet blir mer enhetligt.
individen
enskilde
kan använda
för
fråga är hur lång tid en arbetsförmedlingstjänsteman
Om de arbetsarbete åt en gravt handikappad.
ett lämpligt
att skaffa
skulle kunna räkna på en veckas arbetsini genomsnitt
vårdssökande
skulle det krävas cirka 2 000 tjänstemän
från arbetsförmedlingen
resurser måste enligt utredningbara för dessa uppgifter.
Förmedlingens
den fysiska
ökas så att det blir bättre balans mellan
ens uppfattning
insatserna
och utredande
de kartläggande
och psykiska
rehabiliteringen,
satser

arbete

å andra

Samma
skilda

de insatser

och

å ena sidan

kan

resonemang
till

arbetsplatsen

sedan

föras

för

görs

att skaffa

om resurserna
behov.

individens

utan

fysiska anpassningen
tion etc.
Det

som

ett

lämpligt

sidan.

också,

för

Detta

introduktion,

att anpassa den eninte bara den
gäller

utbildning

och

informa-

8 kronor/
att ge bidrag
till arbetsgivare,
f. n. möjligheter
och vid s. k. praktikanav arbetshandikappade
utbildning
kan vid utbildning
till 100 procent
av total
jämkas
Bidraget

finns

timme,

vid

ställning.
arbetskraftskostnad

föreslår
att
vid
grava
handikapp.
Utredningen
för både utbildning
och praktikanställning
höjs till 75
grundbeloppet
med möjligheter
att jämka
bidraav de totala lönekostnaderna
procent
till
100
vid
get
procent
grava handikapp.
föreslår
vidare
Utredningen
olika rehabiliterande
institutioner
till

anpassning

att

den

modell

för

samverkan

mellan

som prövats i Södertäljeförsöket
med
vid en vidbör vara utgångspunkt
förhållanden,
för arbetshandikappade
i fem komungdomar

lokala

gad försöksverksamhet
muner i storstadsregionerna.
Fr. o. m.

1 januari
1977 utgår vid halvskyddad
90 % av den totala lönekostnaden

som motsvarar

sysselsättning
bidrag
under det första året

och 50 % under
samt

fysiskt

utredningen
dragsform

de följande
tre åren till arbetsgivare
som anställer
svårt
under
25 år. Sysselsättningspsykiskt
utvecklingsstörda
föreslår
med den här redovisade
att denna bibakgrunden
till

utsträcks

arbetshandikappade
Unga
De har
inte

omfatta

socialmedicinskt

på deras problem.
i åldern 26-35
förtidspensionerade
lösning

yngre
beskrivna
möjligheterna
arbetsmarknaden.
guljära

och

psykiskt

25 år.

är en ökande grupp,
förtidspensionerade
fått
sin
ekonomiska
situation
visserligen

en tillräcklig

även

att även

under

till

ca 25 000 under
tryggad,

men

Utredningen
år omfattas

35 år.

detta

föreslår

är
att

av de ovan

rer som tar ett arbete

vid anställning
bidrag
på den reanser också att förtidspensionäUtredningen
skall ha rätt till vilande förtidspensionering
under

viss tid.

innebära

Detta

skulle

högre

att de som

inte

kan

fortsätta

att

arbeta

återfår

sin förtidspension
genom ett enkelt anmälningsförfarande.
för arbetsförmedling,
och försäkRepresentanter
socialvård,
sjukvård
diskuterar
tillsammans
i s. k. rehabiliteringsgrupper
behov av
ringskassa

rehabiliteringsinsatser
2

när

beslut

fattas

om

förtidspensionering.

Utred-

17

18
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också

att

föreslår

rehabiliteringsgrupperna
med de
rehabiliteringskontakter

ningen

att

i uppdrag

får

ta
och

redan

förtidspensionerade
till arbetslivet.
tillbaka
att komma
möjligheter
Det
med
en
i
och
inte
avslutad
är
arbetsplacering.
Rehabiliteringen
en
förutsätter
i
inne
fortsätta
som
måste
företaget
rehabiliteringsarbete
i
att
medverka
av
rehabiliteringspromöjligheter
företagens
utbyggnad

årliga
diskutera

deras

med bidrag till uppen försöksverksamhet
föreslår
Utredningen
Det
måste ske en beett
antal
av
företag.
på
träningsresurser
byggnad
inom
etc. Försök
kuratorer
ex.
t.
företagshälsovård,
satsning på
tydande
cessen.

den

sektorn

kommunala

och

statliga

med

ar-

för

faddrar/handledare

att arbetsföreslår
har gett goda resultat. Utredningen
med
försök
bedriva
att på riksnivå
får i uppdrag

betshandikappade
marknadsstyrelsen
bidrag till sådana

handledare.

i rehabilimedverkar
och förvaltningar
för prövgenom att ställa platser till förfogande
föreslår
i reell miljö.
att, om det visar
Utredningen
för
detta.
får viss kompensation
Utredningen
företaget
sig nödvändigt,
kan tas fram på friantal träningsplatser
att ett tillräckligt
förutsätter
bör det finnas en beredvillig väg. Om detta inte skulle visa sig möjligt,
för
lagstiftningsåtgärder.
skap
arbete och yrkes1977/78: 30 om skyddat
I regeringens
proposition
Det

att företag

är angeläget

teringsverksamheten
ning och träning

den 13 decemm. m., som antogs av riksdagen
rehabilitering
till sysselsättmed
avsnitt
centrala
lämnas
hänvisning
1977,
öppna
om den
Det
betänkande.
förväntade
frågan
gäller
ningsutredningens
vid arbetsvårdsinstituten.
organisation
rehabiliteringens
yrkesinriktade

inriktad
ber

endast

till

Propositionen

tar

vudmannaskap.
verkan liksom

om
frågorna
institutet
Psykotekniska

ställning

Också

att

instituten

till sysselsättningsutredningen.
lämnas öppna med hänvisning
ställning
och
av OTsom i form
Den prövnings/träningsverksamhet
som
den
har
samma
vid
AMU-center
kurser bedrivs
målsättning
inriktade
därför
tens

vid arbetsvårdsinstituten.
rehabiliteringen
förs samman
att OT- och ALU-kurserna

resurser
föreslår

ALUyrkes-

föreslår
Utredningen
med arbetsvårdsinstituUtred-

som kallas arbetsmarknadsinstitut.
i nya enheter,
vidare att psykologresurserna
knyts till de nya

arbets-

till

länsar-

ningen
marknadsinstituten.
Utredningen
betsnämnderna
intressen.
sökande,
reguljära
satserna
nämnden

hu-

ha statligt

skall

av psykologmedorganisationen
framtida
och Statens arbetskliniks

förordar
men

Därmed

med

att

styrelser,
ett sammanhållet

uppnås
till förmedlingsverksamheten

knytning
arbetsmarknaden.
underlättas
finnas

arbetsmarknadsinstituten

särskilda

därmed

ett eller

Möjligheterna
också. I varje

flera

institut

knyts

med

företrädare

ansvar

för

län

olika

de arbetsvårds-

och anknytning
att avväga de olika

som har

för

skall

under

ansvar

för

till

den

resursinlänsarbets-

ALU-kurser,

dels i institutionell
och prövnings/träningsverksamhet,
miljö
anlagstester
arbetsmarknaden.
den
men framför
allt på träningsplatser
reguljära
på
och utvecklingsarbete
vidare att det forskningsföreslår
Utredningen
institutet
och Psykotekniska
som nu bedrivs
vid Statens arbetsklinik
samordnas
styrelsen

i ett metodutvecklingsinstitut
en självständig
ställning.

med

som knyts till arbetsmarknadsfår en särskild
Institutet
styrelse

SOU

som

1978: 14

svarar

Sammanfattning

för

den

verksamheten.
skall ha
löpande
Utvecklingsarbetet
främst
inriktning,
på frågor om anpassningsproblem
på arbetsav hjälpmedel
etc.
marknaden,
arbete, utveckling
anpassningsgruppernas
en bred

4
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Den

arbetsmarknaden

reguljära

har under 1976 och 1977 haft försöksverkSysselsättningsutredningen
samhet både på den privata
och den offentliga
sektorn
med syfte att
undersöka
att förbättra
de arbetshandikappades
möjligheterna
sysselFörsöksverksamheten

sättningssituation.
arbetsmarknadspolitiska
den samlade bilden

skulle

försöka

utvärdera

både

och

insatser och framför
allt
personalpolitiska
av dessa medel. Huvudintresset
var inriktat
på in-

av arbetshandikappade.
placering
redan anställda
med
personer

Även

för att underlätta

åtgärderna

var

arbetshandikapp

emellertid

för

av

in-

tresse.

Försöksverksamheten

i Volvo

Försöksverksamheten
verkens
terats

vid två Volvoenheter,
genomfördes
och Skövdeverken.
Resultaten

slutmonteringsfabrik
i en särskild
rapport
SOU

betsföra,
Försöken
av att

Volvo

till

sysselsättningsutredningen,

Torslandahar presenarBetingat

1977: 89.

med

inplaceringar
måste dra ner

av arbetshandikappade
sin

personalstyrka
högst
omfatta
några vår- och

endast att
försöksperioden,
1977. Försök
med inplaceringar

kom,

på

grund

under
väsentligt
sommarmånader

med 60 personer
gjordes
i Göteborg.
av
dessa
hade
anställts fram
förmedlingen
Ingen
ber 1977. Anpassningsgruppens
till detta består
motiveringar
av hänvisning
till de ursprungliga
och t. ex. att
handikappen

från

arbets-

till

novem-

i huvudsak
personerna

har hög ålder.
Arbetet
i Volvoförsöken

har i stor utsträckning
koncentrerats
på re197 ärenden har behandlats
i anpassarbetshandikappade.
varav 112 har lett till att man har fått en arbetsplacering
ningsgruppen,
till stånd. Effekterna
av detta kan bl. a. avläsas i en väsentligt
minskad

dan anställda

sjukfrånvaro.
innebära
ett

Värdet

av denna

minskade

har uppskattats
sjukfrånvaro
nettotillskott
250
000
kronor
och
på
185
000
kronor.
Då
har
kostnaderna
för
på

samhällsekonomiskt

en företagsekonomisk
försöksverksamheten

vinst

med anpassningsgruppen
dragits av.
I försöksverksamheten
har också ingått försök med tekniska

ringar
ning.

Också dessa
på arbetsplatserna.
Den samhällsekonomiska
vinsten
den företagsekonomiska

medan

F örsöksverksamhet
I denna
samt

inom

försöksverksamhet

inom

postkontoret

den

statliga

i Jönköping

uppgår

har

har
samt

ingått

föränd-

god ekonomisk
till ca 800000

uppgår
till 50 000 kronor.

statlig-kommunal

sektorn

gett

Piteå

sektor
och Jönköpings

lantbruksstyrelsen,

postgirot,

utdelkronor

postens

kommuner

länsstyrelsen
industrier
och

samt
stats-

19
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kontoret

i

som

arbete,
ungefär
Ytterligare
ning eller i prövning.
skall
Resultaten
längre aktuella.
som

normalt

ett

Under

ett år får ca 10 % arbete

Enkät

om främjandelagen

antal

till

av ar-

”Anställning

i försöksverksamheten

är under
har

ses i relation

bland

förekommer

rapport,

aktuella

varit

resten

fått

hälften

fram

försöksverksamheten

i en särskild
presenterats
SOU 1977: 90.

betshandikappade”,
Av de arbetsvårdssökande
har

av

Resultaten

Stockholm.

1977 har

hösten

i utbildhandläggning,
eller är inte
avskrivits
till

de arbetsplaceringar

arbetsvårdssökande

på förmedlingen.
arbetsmarknaden.

på den reguljära

den 1 juli
trädde
i kraft
utformning
till lagen om anställningstryggett komplement
samkunna markera
skall i undantagsfall
het. Främjandelagstiftningen
för att åstadkomma
löshällets möjligheter
att ingripa med tvångsmedel
Främjandelagen
1974 och kan

i sin nuvarande

ses som

av de äldres

ningar

och de arbetshandikappades
att ge information

Lagen ålägger arbetsgivarna
etc. till länsarbetsnämnden.

Den

också

ger

till företag
att ge anvisningar
ligheter
kan
länsarbetsnämnden
ningarna
följs
ärendet kan också slutligen
hänskjutas

sysselsättningsproblem.
om rekryteringspolitik
länsarbetsnämnden

möjanvis-

Om inte
och myndigheter.
lämna
vitesföreläggande
till

och
som

arbetsmarknadsstyrelsen

och myndigheter
att
i sin tur, som yttersta
åtgärd, kan ålägga företag
arbetsförmedinte anställa annan än den som anvisas av den offentliga
lingen.
av
en enkät om tillämpningen
har gjort
Sysselsättningsutredningen
Av svaren på enkäten
till länsarbetsnämnderna.
främjandelagstiftningen
att ålägga föreatt ingen nämnd har använt lagens möjligheter
framgår
har heller
till
länsarbetsnämnden.
Följaktligen
tag att lämna uppgifter
andra möjligheter
till att ge
sig av lagstiftningens
detta
Som
skäl
för
till
företagen.
anger i allmänanvisningar
tvingande
att
till lagen har konstaterats
att i förarbetena
het länsarbetsnämnderna
för
att
tillfredsstälär
bästa
lösningar
garantin
gemensamt
accepterade
inga nämnder

lande

använt

resultat

skall

överväganden

uppnås.

och förslag

innebär

Det
för alla medborgare.
har påtagit sig ett försörjningsansvar
en viss del av den samlade produktionen
att alla får konsumera

oavsett

om

Samhället

efter

de förvärvsarbetar

inte.

eller

person

till

för

konsumtionsandelen

alla

han

garanterade
att bli mindre och mindre.

har

konsumtionsandel

skulle

få efter

hans
inträdet
höjts

konsumtion

nuvarande
i arbetslivet.
tenderar

denna

När

den

skillnad

och
de arbetshandikappade
sätt att fungera
gentemot
mot andra grupper
med svag ställning
på arbetsmarksett ur samhällsekonoalltså att bli alltmer
tenderar
orimlig

Ekonomins

övrigt
naden -

skillnaden

mellan

tjäna på det uppgår
och den konsumtion

för

Denna

som måste göras av en
till produktionen
höjts. Det tillskott
samhället
som helhet skall
för att
som står utanför
arbetskraften

hand

också

SOU
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mins
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den
måste

politiken
sättningarna
effektivitets-

övergripande
Alternativen

ekonomins
En huvudinriktning
offentliga
synpunkt.
därför
vara att försöka
de ekonomiska
påverka

för
och

och
myndigheternas
lönsamhetstänkande

samhällsekonomiska
till

företagens
kommer

på
förut-

så att deras
kalkyler
att ta hänsyn
till de

effekterna.

arbete

arbetsmarknaden
för arbetspå den reguljära
bl. a. olika former
av skyddat arbete och förtidspensionehandikappade,
Dessa kostnader
vilar naturligtvis
ring ger ofta mycket
höga kostnader.
och tas ut i arbetsgivareavgifter.
ytterst på produktionen
Effekten
blir
mindre

effektivitet

i den samlade

mindre
samlad produkproduktionen,
sämre lösningar
för de arbetshanpå företagen,
och deras rätt till meningsfullt
arbete och social gemenskap.
dikappade
Det är därför
att de ekonomiska
sambanden
väsentligt
tydligt
klarläggs.
av kostnaderna
kan ske på flera olika sätt, genom lagFördelningen
tion,

större

kostnader

och/eller

stiftning

uppfattning

avgifter
måste de olika

och bidrag
metoderna

till företagen.
kombineras.

Enligt

utredningens

har uppbyggnaden
av
sysselsättningsutredningens
uppfattning
klara
fördelar.
menar att en effekfrämjandelagstiftningen
Utredningen
tiv tillämpning
av främjandelagstiftningen
är en förutsättning
för att
klara anställningen
av arbetshandikappade.
Olika vägar bör prövas för
att åstadkomma
detta. Det bör finnas någon form av anvisningar
som
Enligt

för i vilken utsträckning
t. ex. olika typer av arbetsgivare
anger riktlinjer
bör anställa arbetshandikappade.
Dessa riktlinjer
bör vara utgångspunkt
för diskussioner
och förhandlingar
mellan arbetsgivare
och arbetsmarknadsverket.
bör vara ett resultat av den planeringsverksamRiktlinjerna
het som närmare
beskrivs i kapitel 6. Anmärkningsvärda
avvikelser
från
dessa riktlinjer
och ovilja
att ange godtagbara
till den anförklaringar
som man för skulle
ställningspolitik
bestämmelser
tvingande
tillämpades.
att dels förstärka
länsarbetsnämndernas

kunna
Försök

leda till

att främjandelagens
med
genomföras

bör också

när det gäller
utredningsresurser
och dels också i dessa försök koncentrera
främjandelagstiftningen
handav främjandelagens
delar till vissa tjänstemän.
läggningen
tvingande

Bättre

bidrag

föreslår
flera förbättringar
av de nuvarande
Utredningen
bidragsformerna till arbetsgivare
som anställer
med arbetshandikapp.
Bidrapersoner
gen till särskilda
och speciella
arbetstekanordningar
på arbetsplatsen
niska hjälpmedel
för varje enskilt
höjs till 50 000 kronor
hjälpmedel
till arbetsbiträde
respektive
varje person. Bidraget
föreslås förändras
så
att det kan utgå med högst 25 % av den totala lönekostnaden
för personer som fungerar
som arbetsbiträde.
Likaså föreslås att det skall kunna
kombineras
med halvskyddad
när det gäller personer med
sysselsättning
och starkt nedsatt
grava arbetshandikapp
arbetsförmåga.
Utredningen
föreslår
vidare
att fortsatta
försök
till kollektivt
förgörs med bidrag
beredande
av arbetsplatser
med sikte på anställning
ombyggnad
av personer med specifika
typer av arbetshandikapp.
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A npassningsgrupperna
räknar
och utredningen
5 000 anpassningsgrupper
nu drygt
6
å
7 000.
växa
till
att
åren kommer
med att antalet inom de närmaste
skiftande.
är
inom många anpassningsgrupper
synnerligen
Aktiviteten
Det

finns

Ett

litet

finns

antal

anpassningsgrupper
och ger
verksamheten

för

ningar

av

ligen

en klar

som
de intentioner
enligt
fungerar
anställnär det gäller
också resultat
förmodI en stor del av grupperna,

arbetshandikappade.
är aktiviteten
majoritet,
förhållandevis

väl

mycket liten. En del anpassningsnär det gäller
omplaceringsverkmed frågan
eller ingen utsträckning

fungerar
grupper
samheten. De sysslar däremot i liten
av arbetshandikappade.
om nyanställning
har
försöksverksamhet
Utredningens
förutsättningen
det finns rimliga
minst

att den viktigaste
understrukit
är att
skall kunna fungera
att anpassningsgrupperna
Detta gäller inte
resurser för verksamheten.
personella

för

möjligheterna
av tid måste

hovet

för

arbetsförmedlingens
till
bedömas i förhållande

tjänstemän

att

delta.

Be-

etc. och

storlek

företagens
av
också en omfattande
förstärkning
utredningen
kunna
för
att
är
En sådan förstärkning
nödvändig
arbetsförmedlingarna.
i annär det gäller insatserna
vissa minimikrav
leva upp till åtminstone
6 föreslår

i kapitel

Utredningen
passningsgrupperna.
att personella
är viktigt
satsningar

understryker
också görs

också

emellertid
från

att

arbetsgivarsidan

det
och

de fackliga
organisationerna.
för att öka de arbetshandikappades
sysselsättDe största insatserna
är inom
Det
sektorn.
inom
den
måste
offentliga
göras
ningsmöjligheter
ökar.
som sysselsättningsmöjligheterna
denna sektor av arbetsmarknaden

från

med partsrepresentasärskilda
föreslår
aktiveringsgrupper
Utredningen
nivå. Aktiveringsgrupper
tion för anpassningsverksamheten
på central
och prilandstingskommunala
skall finnas på den statliga, kommunala,
vata sektorn.

5

Kapitel
Vad

arbete

Skyddat
med

menas

Med

skyddat
som anordnas

skyddat

arbete

arbete?

avses enligt

åt arbetshandikappade
Att
arbetsmarknaden.

reguljära

sådan sysselsättning
gängse definition
som inte kan få anställning
på den
benämns
skyddad
sysselsättningen

är skyddad
hänger samman med att anställningen
och att det inte ställs samma
andra arbetssökande
guljära

från
krav

konkurrens

från

som på den re-

arbetsmarknaden.

Skyddat

arbete

ordnas

i form

av särskilda

arbetsplatser,

verkstäder
arbetsmarkna-

i den reguljära
arbete eller finns insprängt
för skyddat
Det
den där vissa arbeten är förbehållna
personer med arbetshandikapp.
arkivarbete
Vid
arbete.
och halvskyddat
senare gäller främst arkivarbete
vid statliga myndigheter
från arbetsmarknadsverket
utgår bidrag
vid
anordnas
naden. Om arkivarbete

som anordnas

och allmännyttiga
som motsvarar
kommunal

myndighet

organisationer
hela lönekostutgår

stats-

SOU

bidrag
ordnas
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med
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1/3

av totala

lönekostnaden.

arbete kan anHalvskyddat
statliga affärsdrivande
verk, kommuner och landsting.
Statsbidrag
utgår därvid med 75 % av den totala lönekostnaden
under
första
året och med 25 %
året, 50 % under andra
under tredje och fjärde åren. För redan anställda
som överförs
till halvhos enskilda

arbetsgivare,

arbete utgår statsbidrag
med 25 %. Vid statliga
skyddat
affärsdrivande
verk kan dock inte redan anställd överföras.
Bidrag kan också utgå med
90 % under första året och med 50 % under de
tre åren
därpå följande
för ungdomar
under
25 år som har svåra fysiska
eller är
handikapp
psykiskt utvecklingsstörda.

Omfattning

och

arbete
Skyddat
hemarbete
(ca

utveckling
anordnas
16000

marknaden

i form

arbete

15 000

(ca

av skyddat
dels

vid

platser)

arbete

verkstäder

för skyddat
arbete och
i den reguljära
arbetsinsprängt
arbete (ca 11 000 platser)
och arkiv-

dels

av halvskyddat
Därutöver
platser).

finns olika
former
av s. k. sär13 000 personer
är sysselsatta.
ungefär
I regeringens
1977/78: 30 om skyddat
arbete och yrkesproposition
inriktad
m.
m.
föreslås att verkstäder
för skyddat
rehabilitering
arbete,
kontorsarbetscentraler
samt industriella
och hemarberedskapsarbeten
skilda

beten

i vilka

beredskapsarbeten

skall

få ett mellan

staten

i form

och landstingen
delat huvudmannaskap
vissa övergripande
frågor föreslås att

av regionala
stiftelser.
För
en central stiftelse skall inrättas.

Sysselsättningsutredningen
att utreda

Studier

arkivarbetets

av skyddad

har fått

framtida

från
tilläggsdirektiv
och
utformning
inriktning.

och halvskyddad

verksamhet

samt

regeringen

för

arkivarbete

har låtit göra intervjuundersökningar
med
personer som arbetar i halvskyddat
arbete vid Volvo
i Göteborg
respektive Skövde
samt vissa verkstäder
för skyddat
arbete på dessa orter,
”Skyddad
verksamhet”.
verkstad, halvskyddad
SOU 1977: 44. En liknande
har också gjorts bland ca 500
undersökning
utvalda
i
arkivarbete
i Göteborgs
slumpmässigt
personer
och Bohus län
samt Gävleborgs
län. Av undersökningarna
att de intervjuade
framgår
är mycket positiva
till sitt arbete. Mest positiva
är de som har anställOm man kommer
ning i arkivarbete.
från en otrygg
arbetsmarknadssituation
med lång arbetslöshet
eller sjukskrivning
framstår
den skyddade eller halvskyddade
och arkivarbetet
som det enda
sysselsättningen
alternativet
för en trygg arbetsmarknadssituation.

Sysselsättningsutredningen

Ekonomiska
I

aspekter

på skyddat

arbete

Lönar
undersökningen
sig skyddade
Bexelius
och
verkstäder?”,
finns en kostnads/intäktsanalys
av skyddade
verkstäder.
Samtill resultat
mantaget
att de skyddade
ger kalkylen
verkstäderna
samhällsekonomiskt
sett inte är lönsamma
och att man har haft en negativ
under 1970-talet.
utveckling
visar dock att om rehabiliteringsAnalysen
Kjellén,

23

24
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har

I Volvo-undersökningen
utfallet
ekonomiska

också

på samhällsekonomisk

visat

graden hade varit högre så skulle kalkylen
och kostnader.
balans mellan intäkter

vissa

gjorts
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att

försök

kartlägga

arbete
respektive
skyddade
halvskyddat
en inbyggd
finns
Volvo
Skövdeverken
verkstäder.
Vid
halvskyddad
och intäktsredovisning.
verkstad för vilken man har en separat kostnadsför

det

År

1975

en nettokostnad
per halvpå ca 3 000 kronor
företaget
kan jämföras
med
Denna kostnad
efter statsbidrag.
i de skyddade
kostnaden
per belagd plats 1970-75

hade

skyddad
arbetsplats
den genomsnittliga

verkstäderna

den halvskyddade

verkstaden

som
vid

stora

som vid

kronor

till
uppgick
de skyddade

verkstäderna
Underskotten

ca 29 000

exklusive

är alltså
vid

statsbidrag.
10 gånger så
Skövdeverken.

nära

Volvo

och förslag

överväganden

har

Sysselsättningsutredningen
det skyddade arbetet:

sig till

anslutit

tre huvudsakliga

mål

för

åt dem som arbetar
inom
den
sysselsättning
meningsfull
sektorn.
skyddade
den enskili det skyddade
arbetet
förbättra
2. Under
sysselsättningen
för att
samt att i övrigt
bidra till rehabilitering
des arbetsförmåga
1. Bereda

den enskilde

på sikt

skall

få möjlighet

jära arbetsmarknaden.
3. Bidra till att fylla samhällets
diskuterar

-

Utredningen
som den skyddade

man skall
förmåga
arbete.
för skyddat
rimligt

att

behov

också

av varor

vilka

och
-

tjänster.

målgrupper
handikappgrupper
verksamheten
skall vända sig till och vilken arbetsförutsätta
hos dem som skall arbeta på verkstäder

Sysselsättningsutredningen
någon skarp gräns mellan
och mer renodlade
terapiarbeten.

dra

produktion
har till uppgift

på den regul-

att ta ett arbete

att sysselsätta

med

personer

anser

det

att

de

inte

är

verkstädernas

skyddade
De skyddade
verkstäderna
den allra minsta arbetsför-

mågan.
För att de som har

anställning
någon form av skyddad
på sikt skall
är det viktigt
att den skydreguljära
anställningar
till den ordinarie
dade verksamheten
läggs i så nära anslutning
produkföreslår
att man bör
tionen
som möjligt.
Sysselsättningsutredningen
att anknyta
en del skyddade
verkstäder
direkt
till
pröva möjligheten
Verksamheten
administreras
av
de
stiftelserna
för
företag.
regionala

kunna

överföras

till

av platser vid olika
arbete. Bedömning
av behovet
skyddat
för skyddat
arbete liksom anvisning
av arbetskraft
verkstäder
ske genom arbetsmarknadsverket.

former
bör

av
dock

föreslår
vidare att halvskyddat
arbete och
med lönebidrag.
Den nuvarande
anställning
som gäller för halvskyddat
arbete hos enskilda
affärsdrivande
kommuner
och landsting
verk,
föreslås
att lönebidrag
med
myndigheter
utgår

Sysselsättningsutredningen
arkivarbete
ersätts med
bidragskonstruktionen
arbetsgivare,
Vid
kvarstår.
100 % av den

statliga
statliga
totala

lönekostnaden

och

vid

allmännyttiga

organisatio-

ner med 90 %.

Anställning

med

lönebidrag

kommer

följaktligen

att

kunna

ske

hos
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över
arbetsgivare
Det grundläggande

hela

arbetshandikappades
arbetsmarknaden.

att få
möjligheter
De som har anställning

av samma
därmed

arbetsmarknaden,
med anställning

men

olika

bidragsformer.
är att öka de

lönebidrag

på den reguljära
anställning
med lönebidrag
skall omfattas
anställda
och får
på arbetsplatsen

kollektivavtal

som övriga
som de övriga.
anställningsförmåner
bör anpassningsgrupperna
myndigheterna

även samma

Vid

de statliga
att de som är anställda

för

med

med

syftet

vid

myndigheten.
hur många som fått
Utredningen
totala lönekostnaden
annars

arbeta
tjänst
redovisa

att

åläggas

tjänst.
vidare att lönebidrag
om arbetshandikappad

sex månaderna

derbörande

aktivt

får reguljär

årligen

annan

föreslår

senaste

efterhand

med lönebidrag
bör också
Myndigheten

visar

sådan

inte kan behålla

bör utgå med 75 % av den
som har anställts
under de

i arbetsförmågan
begränsning
sin anställning.

till anställning
av redan
anställd
Överföring
25 % bör även kunna ske vid statliga affärsdrivande

med

lönebidrag

att vemed

verk.

bör också kunna utgå med 90 % första året och 50 %
Lönebidrag
tre åren för ungdomar
under 25 år med psykiska
de därpå följande
eller
socialmedicinska
samt för yngre förtidspensionerade
i åldern
handikapp
26-35

år.

För

som vid övergången
till formen
de personer
har arlönebidrag
kivarbete
vid allmännyttiga
föreslås att 100 % statsbidrag
organisationer
avseenden
de villkor
och förmåner
som följer
utgår men att i övriga
med anställning

med lönebidrag

tillämpas.
anser att anställning
Sysselsättningsutredningen
viktig
väg för att öka sysselsättningsmöjligheterna
De förbättrade

pade.

sysselsättning
ningsalternativ
med lönebidrag
ler
men

kostnaden
måste

insatser

är ett sätt att försöka

bidragsmöjligheterna
åt personer
som i dag
t. ex. förtidspensionering.
innebär

med lönebidrag
är en
för arbetshandikap-

är hänvisade
En

till

utbyggnad

andra
av

bereda
försörj-

anställning
när det gäl-

att man gör väsentliga
besparingar,
Behovet
av utbyggnad
är stort
skall få tid att göra nödvändiga

för

förtidspensionering.
ske successivt
för att man

föreslår
på bl. a. arbetsplatserna.
Utredningen
med lönebidrag
med 25 % per år under

anställningar
vilket skulle

innebära

en ökning

från

en utbyggnad
av
en femårsperiod,
f. n. ca 25 000 till ca 75 000 plat-

ser.
av verkstäder
för skyddat
arbete bör ske försiktigt.
InUtbyggnaden
måste
främst
vara
att
få
en
av
riktningen
regional
utjämning
platsantalet
och att tillgången
på platser ökas genom förbättrad
utplaceringsverksamhet.

För

att

detta

skall

kunna

bör
arbetsförmedlingsinsatserna
derna bör det finnas tillgång
till

Kapitel

6

organisation,
De mål
sättning

Arbetsvârd
resurser

genomföras
förstärkas.
Vid

att
utredningen
verkstäskyddade

de

en arbetsfönnedlare

och

arbetsförmedling

och

finansiering

som utredningen
ställt
kräver
organisatoriska

anser

upp

för

per

100 anställda.

-

de arbetshandikappades
sysseloch resursförstärkningar

förändringar

25

26
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som är direkt

relaterade

sysselsättning

måste

Kravet

fråga.

resursmässig
att förbättra

till

målen.

i första

möjligheterna
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Frågan om de arbetshandikappades
alltså ses som en organisatorisk
och

hand

på större resurser har som huvudsakligt
syfte
till individuell
av de arbetshanbehandling

dikappade.

för

Planering

arbetshandikappade

skäl för att diskutera
de arbetshandikappades
av planering
är att de åtgärder som måste vidtas
är alternativ
gärder för att förhindra
utslagning

Ett

i termer
sysselsättning
ofta är alternativa.
Åttill

senare

rehabilite-

av olika slag är alternativ
ringsinsatser.
Tidigare
rehabiliteringsinsatser
till behov av större insatser i ett senare skede. Uteblivna
arbetsvårdsinsatser

leder

Uteblivna

till

ökade

av sjukskrivning
på den
sysselsättningsmöjligheter

har

ofta

alternativ

att

kunna

lösa

därför

utbyggd
de

skyddad

eller
reguljära

förtidspensionering.
arbetsmarknaden
i olika

sysselsättning

miska

För

det
arbetshandikappades
sysselsättningsproblem
att få en så fullständig
överblick
som möjligt
av beoch de alternativa
som kan förekomma.
lösningar
att belysa vilka mänskliga,
sociala
som följer av olika alternativa
lösningar.

konsekvenser

vara inriktningen
på planeringsverksamheten.
En åtgärdsplanering
för arbetshandikappade
kalt nytt. I de flesta avseenden är det fråga
av vad som kan anses normalt

förstärkning

former.
är

nödvändigt
av åtgärder
är då också viktigt

hoven
Det

behov

och

ekono-

Detta

skall

innebär

om
för

inte något radien systematisering
och
en statlig budgetbehand-

ling.
Den

är de arbetshandikappades
naturliga
utgångspunkten
efterfrågan
arbete.
kan
Denna
från uppgifter
om antalet
uppskattas
efterfrågan
på
är
som
föremål
för
olika
arbetsvårdande
arbetshandikappade
personer
från de arbetshandikappades
åtgärder och uppgifter
egna organisationer.
Man bör beakta att de förbättrade
kommer
sysselsättningsmöjligheterna
att leda

till

att fler

arbete. Planeringen,
som av förklarliga
efterfrågar
bör innehålla
en bedömning
av i vilken
summarisk,
och i vilka former
de handikappade
kan få sina behov
utsträckning
Ett annat självklart
och önskemål
för planetillgodosedda.
underlag
skäl

blir

relativt

är situationen
ringen för de arbetshandikappade
på den reguljära
marknaden
dvs. i företag och hos offentliga
arbetsgivare.
bör knyta an till den verksamhetsplanering
Åtgärdsplaneringen
finns
görs

De

arbetssom
som

till

inom arbetsmarknadsverket.
förslag
åtgärdsprogram
som med sin förankav distriktsarbetsnämnderna,
upp behandlas
och hos kommuner
skall medverka
hos arbetsmarknadens
parter

ring
vid genomförandet
skall sammanställas

av

verksamheten.

länsvis

marknadsstyrelsens
petita.
centralt
skall
har fastställts

till
Förslagen
åtgärdsplanering
som
för arbetsoch slutligen
underlag
tjäna
ramarna
för
När
arbetsmarknadspolitiken

tjäna som utgångspunkt
nering och åtgärdsprogram.

där

gärdsplaneringen

har

sålunda

dessa fördelas
för
Den
två

kommande
från

den

mellan

län

och

distrikt

och

verksamhetsplabudgetårs
nivån uppbyggda
åtlokala

huvudsakliga

syften:
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1)

att utgöra en del av det material
beslut om resurser och

2)

att

som

ligger

till

för

grund

av de konkreta
för genomförandet
vara vägledande
bäst skall utnyttjas.
dvs. visa hur resurserna

politiska

insatserna,

också som en vikhar emellertid
för arbetshandikappade
Planeringen
av arbetsav
för
behovet
dra
att
anställningar
upp riktlinjer
tig uppgift
Dessa
av
arbetsmarknaden.
olika
sektorer
riktlinjer
på
handikappade
som
vid diskussioner
som stödjepunkter
användas
skall sedan kunna
med

kan begära
arbetsförmedlingen
som främjandelagstiftningen

företagen
ålägger

gärder
vidta.

En avgörande
förutsättning
att planeringen
ger underlag
och om resurser
tionsnivån

för

att

eller de ytterligare
arbetsmarknadsverket

insatserna

skall

bli

åtatt

effektiva

är

beslut på riksnivå
om ambipolitiska
för att uppnå
denna.
härför
Underlaget
måste emellertid
tas fram på den lokala nivån där man har fortlöpande
om åtgärdsbehovet.
med arbetshandikappade
och kunskaper
kontakt
är nödvändigt

Det

ett mer

och
att planeringen
arbetar med både ett kortsiktigt
I
handlar
det
det
kortsiktiga
perspektiv.
perspektivet
resurser bäst skall utnyttjas.
I det mer långsiktiga
skall

långsiktigt
om hur befintliga
tas till utvecklingen
ställning
också

ger
kvenserna.

för

för

underlag

av resurserna.

bedömning

av

de

Det långsiktiga
perspektivet
samhällsekonomiska
konse-

Organisation
Arbetsförmedlingarna
av hela
samordning

och

lånsarbetsnämnderna

får

en central

roll

för

arbetsvårdsverksamheten.

Planeringsfunktionerna
i den nya organisationen
Det gäller att bedöma behovet av
viktiga.
olika
former
av utredningsoch rehabiliteringsinsatser,
göra prioriteatt ge underlag
för att ta fram platser med
ringar mellan dem, liksom
samt beställning
av platser i verkstäder
för skyddat
arbete.
lönebidrag
blir

En annan

är anpassningsviktig del i den nya arbetsvårdsorganisationen
Ett ansvar för att bygga upp, initiera
och utbilda
anpassbör liksom
nu ligga hos arbetsmarknadsverket.
ningsgrupper
Sysselsätt-

grupperna.

föreslår
ningsutredningen
betydande
verksamheten
med anpassningsgrupper.

personalförstärkningar,
Dessa resurser

inte att vara

bl. a. för
kommer

ändå

måste

ocktillräckliga.
Arbetsförmedlingens
representanter
så i fortsättningen
i första hand koncentrera
av
arsig på anställning
I
vissa
kan
emellertid
situationen
vara
sådan
betshandikappade.
företag
att insatser för att få förändringar
till stånd och att förhindra
utslagdet mest angelägna.
En allmän regel bör
ning är ur helhetens
synpunkt
då inte hindra att arbetsförmedlingen
ibland koncentrerar
sig på sådana
insatser.

Också

de personella

andra prioriteringar
blir nödvändiga,
t. ex. när det gäller
insatserna
inom olika sektorer
av arbetsmarknaden.

Länsarbetsnämnderna
bl. a. för de delar
Vid

får i fortsättningen
av arbetsvårdsverksamheten

viktiga
planeringsuppgifter,
som skall omorganiseras.

en förstärkning
av arbetsmarknadsverkets
personalresurser
på det
sätt som utredningen
föreslår
i fortsättningen
finns det också skäl som
talar för att några tjänstemän
kan specialisera
sig på de större handi-
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särskilda
kappgruppernas
samheten på förmedlingarna

Resursbehov

och

behov.

skulle
Uppgiften
med specialisthjälp.

vara

att

1978: 14

verk-

stödja

kostnader

för möjligheterna
att uppnå de mål som ställts upp för sysselåt arbetshandikappade
är de resurser som kan sättas in. Utredningen menar att det inte är frågan om att göra marginella
resursförutan att mycket
insatser måste till. Det kommer
stärkningar
väsentliga
att krävas betydande
av anslagen till arbetsmarknadspolitiken.
ökningar
Genom
ökade insatser
inom
arbetsvården
kan man som visats göra
stora besparingar
inom
andra
delar av ekonomin,
t. ex. socialförsäkAvgörande
sättning

Det är alltså inte fråga om att öka samhällets
ringssystemet.
totala kostnader för de arbetshandikappade
utan att skifta
över resurserna
till
åtgärder som ur såväl sociala som ekonomiska
är mer angesynpunkter
lägna.
För att studera
för arbetsvården
har en samkostnadsutvecklingen
av de olika kostnaderna
manställning
gjorts i tabell 6.3.
Ökade resurser har främst inriktats
för skyddat
på verkstäder
arbete,
särskilda
och arkivarbeten.
beredskapsarbeten
Arbetsförmedlingens
personalresurser
för arbetshandikappade
har i detta perspektiv
varit små
och relativt
konstanta.
Personalkostnaderna
har ökat med 0,015 av avmedan kostnaderna
totalt har ökat med 0,75. Personalgiftsunderlaget
kostnaderna

Behovet

svarade

alltså

för två procent

av personalförstärkningar

De ökade

föreslagits
nadsverkets

av kostnadsökningarna.

i arbetsmarknadsverket

ambitionerna

för de arbetshandikappades
som
sysselsättning
en mycket
av arbetsmarkväsentlig
förstärkning
resurser på denna grupp. Även om motiven
personella
för
av arbetsmarknadsverkets
liksom
för övriga förbättpersonal
förutsätter

en ökning
ringar som utredningen
i första hand är hänsynen
föreslår,
till
skilde individen,
det
ändå
framhållas
att en sådan
förtjänar
också har mycket
klara
samhällsekonomiska
och finansiella
inom arbetsmarknadsverket
Satsningen
på ökade personalresurser

arbetshandikappade
som kan göras.

är antagligen

en av de mest lönsamma

den

en-

satsning
motiv.
för

de

investeringar

har

för behovet
gjort vissa kalkyler
av personal
för arDessa har t.ex. utgått
från att varje arbetsvårdssökande skulle kunna få en vecka avsatt i
genomsnitt
på arbetsförmedoch att varje anpassningsgrupp
lingarna
i genomsnitt
skulle få tillgång
till en arbetsförmedlare
under två dagar per månad.
beUtredningen
traktar
detta som ett minimibehov.
Utifrån
dessa kalkyler
bedömer
till sammanlagt
sysselsättningsutredningen
personalökningsbehovet
drygt
2 000. Utredningen
föreslår
att 400 tjänster avseende insatser för arbetsUtredningen

betsförmedlingarna.

tillförs
handikappade
arbetsförmedlingen
Därtill
kommer
att det vid
årsperiod.

förstärkning

med

med centralt

35 tjänster.

cirka

325

tjänster

under en femvarje budgetår
länsarbetsnämnderna
krävs
en

och

vid

arbetsmarknadsstyrelsen
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har en klar inriktning
på insatser som skall göras
Personalökningarna
och i direkt
kontakt
med den ari verksamhetens
förgreningar
yttersta
Det betyder
att personalen
kommer
att spridas över
betshandikappade.
hela landet

på olika

Det

arbetsförmedlingar.
Det
i landet.

finns

för

närvarande

att

det

i genomsnitt

innebär

230 förmedlingskontor
finns cirka
18 tjänstemän.
Den årliga
förmedlingskontor
två
föreslås utgör i genomsnitt
knappt
tjänster
per kontor.
till cirka
för personalökningarna
beräknas
Kostnaderna
under

första

cirka
per
som

ökning

48 miljoner

budgetåret.
av anställning

föremed lönebidrag
som utredningen
i kapitel
skulle
under
5 med en 25-procentig
årlig
utbyggnad
med ytterliåret kosta 200 miljoner
kronor.
Vid full utbyggnad
bli cirka
gare cirka 50 000 platser efter fem år skulle kostnadsökningen
1 630 miljoner
kronor.
Detta skulle emellertid
kalenligt utredningens
Den

utökning

slagit
första

av en minst lika stor minskning
av andra kostnader.
kyler motsvaras
Om man i endast cirka en tredjedel
undvika
av fallen
förtidslyckas
är utbyggnaden
helt självfinansierande.
genom lönebidrag
pensionering
Kostnaderna
för övriga förslag som utredningen
lägger är under första

budgetåret
den under
motsvarar

cirka
det

30 miljoner
första

kronor.

budgetåret

en arbetsgivareavgift

Sammanlagt
uppgår
cirka 278 miljoner
på cirka 0,17 %.
till

alltså

kostnavilket

kronor,

Finansiering
Som

för

utgångspunkt

om

diskussionen

utredningen

kostnadsutvecklingen
Den sammanlagda
sjukskrivning.
mer än
till långtidssjukskrivna

och

förtidspensionering
långtidsför sjukpenning
arbetsgivareavgiften
90 dagar och förtidspensionerade
har

från

cirka 3,7 % år 1970 till cirka
till mer än tre procentenheter.
har tidigare
understrukit
Utredningen

ökat

redovisar

finansieringsfrågorna

för

6,81 % år 1976.

Ökningen

upp-

går alltså
miska
för

sambanden

markeras.

arbetsvårdsverksamheten

kunna
till

måste

rationella

göra
att det finns

olika

bör

val

mellan

att

Det
ha

som

olika

de finansiella

och

ekono-

framtida

finansieringssystemet
att man skall
utgångspunkt
utan

handlingsalternativ

hänsyn
bör samtiSystemet
mellan
ökade kost-

finansieringsförutsättningar.
syfte. De olika sambanden

digt ha ett pedagogiskt
nader för förebyggande
och minskade
åtgärder
bör markeras som utgångspunkt
för den politiska

kostnader

i andra

led

debatten.

föreslår
att de samlade
arbetsvårdsinsatsema
inklusive
Utredningen
verkstäderna
för skyddat arbete får en gemensam
i en
finansieringskälla
för arbetsvård.
leder emellertid
arbetsgivareavgift
Utredningens
förslag
inte

till

avgifter
framför

att arbetsgivareavgifterna
skulle tvärtom
kunna

totalt
reduceras

sett

behöver

genom

ökas.

minskade

Behovet

av

kostnader,
inte någon

allt i socialförsäkringssystemet.
föreslår
Utredningen
av arbetsgivareavgiften
för hela arbetsvården,
med
samordning
för långtidssjukskrivning
och förtidspensionering.
I stället
avgifterna
föreslås
att riksförsäkringsverket
får till uppgift
att i samband
med

formell

redovisa
budgetarbetet
och förtidspensionering

för långtidssjukskrivning
kostnadsutvecklingen
och
att
också
för
separat
göra prognoser

ut-
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av kostnadsav dessa kostnader.
En sådan särredovisning
för regering
och riksdag att vid sin bedömutvecklingen
gör det möjligt
av resurser
till den förebyggande
verksamheten
ning av behovet
göra
den mot bakgrund
av behovet av arbetsgivareavgifter
som helhet.
vecklingen

SOU
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Bakg rundsbeskrivning

El

är en person som p g a fysiskt, psykiskt,
Arbetsandikappad
eller socialmedicinskt
har eller
förståndsmässigt
handikapp
förväntas
få svårigheter
att få eller behålla ett arbete på den
arbetsmarknaden.
reguljära
Utvecklingen
tyder på en fortsatt
minskning
de arbetshandikappade
som får anställning
guljära arbetsmarknaden.
Det

finns

ett

stort
av

dersökningar
situation.
Sättet

att

mäta

behov

de

av att

lönsamhet

och

digheter
organisationer
till samhällsekonomiska
effekter
måste

förändras

om

skall kunna

sysselsättningssituation

liten

re-

heltäckande

effektivitet

tar

av

den

på

un-

arbetsmarknads-

arbetshandikappades

och

förhållande

få fram

av andelen

i företag.
eller

utanför

ingen

företagen.

mynhänsyn
Detta

de

arbetshandikappades
lösas.

Alla människor
skall ha rätt till någon form av sysselsättsvårt att se någon bestämd gräns för
ning. Det är därför
skall vara för att det
hur liten en persons arbetsförmåga
lösa sysför samhället
att försöka
inte skall vara aktuellt
i vid mening.

selsättningsfrågan

1.1

Syftet

med

delbetänkandet

Sysselsättningsutredningen
kandet Arbete
åt alla
o ch

skrev
(SOU

om de arbetshandikappade
1975: 90):

i delbetänatt

bereda

han-

var
den senaste högsysselsättning
konjunkturen
påtaglig. Detta trots att det var god tillgång på arbete och
Det är därför
brist på arbetskraft.
att åstadkomma
mycket
angeläget

dikappade

äldre

Svårigheten
även under

av möjligheterna
att stödja dessa grupper
förbättringar
naden. Lösn ingen av deras sysselsättningsproblem
är
för att målet arbete åt alla skall kunna uppnås.”
Många

av de problem

som är aktuella

för

på arbetsmarken förutsättning

de arbetshandikappade

på
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arbetsmarknaden

har

Det gäller
ningar.
den yrkesinriktade

under

t. ex.

de senaste

åren

av olika

behandlats

av de

organisationen
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utred-

verkstäderna,
verkanpassningsgruppernas
skyddade

och
rehabiliteringen
har gett bidrag
till förståelsen
av de
utredningsarbete
aktuella
för de arbetshandikappade.
problemen
Ingen av utredningarna
har emellertid
haft till uppgift
att behandla
hela frågan om de arbetsi ett vidare och med den övriga arbetshandikappades
sysselsättning
-marknaden
Det står också klart som
sammanhängande
perspektiv.
av
det
ovanstående
citatet
att
om den högre ambitionsnivån
framgår
som sysselsättningsutredningen
har slagit fast i ett första delbetänkande
samhet.

skall

Detta

kunna

uppnås,

handikappades
sett att frågan

måste

också

ambitionerna

när det gäller

de arbets-

har ansysselsättning
höjas. Sysselsättningsutredningen
om de arbetshandikappades
är
av
sysselsättning
avgöranför att nå utredningens
mål.
övergripande

de betydelse
Ett delbetänkande

har varit nödvändigt
eftersom
är mycproblemen
och på olika områden
kräver fördjupad
diskussion
också
om t. ex. organisation
och huvudmannaskap
för de olika
verksamheterna. Delbetänkandet
är dock skrivet med utgångspunkt
från det vidare
ket omfattande

som är aktuellt

i sysselsättningsutredningen.
av de arbetshandikappades
göra en sammanfattning
situation
med
från en helhetssyn
arbetsmarknaden
bepå
utgångspunkt
alltför
att
in
i
olika
gränsar samtidigt
möjligheterna
långt
gå
detaljer.
förutsätter
här att detaljförslag
senare utformas
av arbetsUtredningen
perspektiv

Ambitionen

att

och arbetsmarknadsstyrelsen
marknadsdepartementet
särskilda organisationskommittéer.
I det första kapitlet
översikt
av
ges en allmän

och i vissa fall

av

för de
utvecklingen
under 1970-talet.
Här förs också en mer principiell
arbetshandikappade
diskussion
om de arbetshandikappades
situation
sett med utgångspunkt
från målet arbete åt alla. Kapitlet
slutar med en genomgång
av de huatt behandlas
som senare kommer
i betänkandet.
vudproblem

1.2

De

arbetshandikappade

definition
arbetsmarknadsstyrelsens
pad som på grund av ett fysiskt, psykiskt,
medicinskt
har eller förväntas
handikapp
Enligt

är en person

arbetshandikapeller social_förståndsmässigt
få svårigheter
att erhålla eller

behålla

ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsframhåller
att ett handikapp
alltså inte utan vidare leder till
styrelsen
att den sökande skall betecknas som arbetshandikappad.
Detta sker först
efter

en bedömning
arbetsmarknad.

av den sökandes

utsikter

på en viss avgränsad

får fördjupad
En del arbetshandikappade
utredning
inom arbetsförmedlingen.
Dessa benämns

betsvården
sökande.

Arbetshandikappade
dast som arbetsvårdssökande.

registrerades

i AMS

m. m. genom arhär arbetsvårds-

tidigare

statistik

använder
i åtta
Arbetsmarknadsstyrelsen
sig av en uppdelning
av
är
delgrupper
arbetshandikapp.
Grupperna
hjärt-,
lung- och
sjukdom,

hörselskada,

synskada,

rörelsehinder,

övriga

del-

fysiska

enolika
kärl-

handi-
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samt
förståndsmässiga
arbetshandikapp
I avsnitt
1.2.2 ges en mer utförlig
arbetshandikapp.
av de olika
I fortsättningen
av bebeskrivning
handikappgrupperna.
tänkandetexten
kommer
att utnyttja
utredningen
sig av den gruppering
kapp, psykiska
socialmedicinska

arbetshandikapp,

av

som arbetsmarknadsstyrelsen
arbetshandikapp
avsnitt 1.3.1 återkommer
vi till en mer principiell

tionen

av arbetshandikappade.
den summariska
ovan
beskrivningen
av arbetshandikapp
ger en fingervisning

Redan
perna

på arbetsmarknaden
Det gäller
sammansättning.

är

kappade

måste

Samtidigt

handikappades
arbetsmarknaden.
de

stödja

såväl

sig av. I
om defini-

av de olika
om

huvudgrupde arbetshandi-

att

en grupp
med synnerligen
skiftande
av arbetshandikapp
som graden.

arten

också

hela

handikappet
och
yrkesinriktning
Detta

använder
diskussion

tiden

relateras

förutsättningar
tillsammans
att

innebär

för

till
att

den

de åtgärder
arbetsmarknaden
i mycket

arbetshandikappade
på
måste individanpassas.
När

man

därför

arbets-

ta arbete
som

på
kan

stor

ut-

diskuterar

i
åtgärder
att stödja de arbetshandikappade
är det i stor utsträckom hur man skall skapa förutsättningar
ning frågan
ekonopolitiskt,
miskt och organisatoriskt
för att kunna få utrymme
för sådana individNär vi därför
i fortsättningen
anpassade
diskuterar
åtgärder.
gruppen
sträckning

för

utredningen

arbetshandikappade
på arbetsmarknaden

som
för

helhet
att

och

de skall

vilka
kunna

förändringar
få arbete

som

måste

så är det

ske

utifrån

dessa grundläggande
förutsättningar.
Om man vill beskriva
situationen
huvudsak
som

för arbetshandikappade
är man i
som görs av arbetsmarknadsverket,
dels de arbetshandikappade
arbetssökande
och dels de
för särskilda
t. ex. prövning
och träning.
Denåtgärder,

hänvisad

beskriver

som är föremål

till

den

statistik

na statistik

är ibland bristfällig
och den ger endast en ögonblicksbild
av
när det gäller arbetssökande
och strömmarna
arbetsgenom
och olika institutioner.
Därför
måste denna statistik
förmedlingen
kommed statistik
om förtidspensionering
pletteras
och uppgifter
från handisituationen

kapporganisationer

handikappades

1.2.1
Antalet
Därefter

att

Arbetshandikappade
aktuella

kulminerade
första

för

har
hand

skapa

en mer

fullständig

bild

av de arbets-

sysselsättningssituation.

arbetssökande

arbetsvårdssökande

1971. Då fanns

ökade kraftigt
under 1960-talet
det 97 500 arbetsvårdssökande
under

och
året.

skett en viss nedgång.
Denna nedgång beror antagligen
i
av arbetssökandestatistiken
vilket
på omläggning
inneburit
i prövning/ träning och arbetsmarknadsutbildning
inte längre

att personer
finns med. Arbetsförmedlingarna
försöker
också undvika
av
registrering
i så stor utsträckning
som möjligt.
Det är alltså troligen
arbetshandikapp
inte frågan om någon reell nedgång av antalet
vid
arbetshandikappade
utan snarare en fråga om hur dessa sökande redoarbetsförmedlingarna
visas. Många
får hjälp
vid arbetsförmedlingarna
arbetshandikappade
utan att registreras hos arbetsvården.
Vissa

aktuella

en redogörelse
3

om de arbetsvårdssökande
kan hämtas från
uppgifter
från arbetsmarknadsstyrelsen
som avser tolvmånaderspe-
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1975. Fr. 0. m. juli 1975 finns ny statistik
maj 1974-april
som också kan användas.
vid arbetsförmedlingarna
verksamheter
om det
ur denna få uppgifter
att direkt
inte möjligt
emellertid
under ett år. Uppskattningar
pekar
antalet arbetsvårdssökande
70 000. Det måste
antalet arbetsvårdssökande
uppgår till knappt

över

rioden

framhållas

att all statistik

på detta

område

måste

tolkas

med

Det

är

totala
på att
också

försiktig-

het.
Under
aktuella

tolvmånadersperioden
arbetsvårdssökande

ket kan jämföras

till

med att andelen

antalet
1975 uppgick
maj 1974-april
vil86 000. 35 % av dem var kvinnor,
kvinnor

är 42 %. För-

i arbetskraften

förskjutits
ganska litet under den senaste
delningen
på handikapp
av andelen
en
skett
dock
Det
har
minskning
långsam
tioårsperioden.
och sociala har
som de psykiska
med fysiska arbetshandikapp
samtidigt
har

ökat.

Män under 25 år

29,6

13,7

m
Figur 1.1. Arbetshandikappade arbetssökande 1977 - fördelade efter kön, ålder
och arbetshandikapp.
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Under
medan

1975/76 uppgick
de fysiskt handikappade
till 57 %
budgetåret
de 1971 var 59 % av samtliga.
Fördelningen
på huvudhandiår 1977 framgår
av figur 1.1. Här bör bl. a. observeras
den höga

kapp
andelen

socialmedicinska

handikapp

bland

i synnerhet

män,

de under

25 år.
Det

bör

handikapp.

att uppgifterna
understrykas
Det är vanligt
att personer

avser
har

registrerat

huvudarbets-

flera

Unarbetshandikapp.
av t. ex. personer
med ryggskador
har visat att dessa handersökningar
i många fall är förenade
med andra t. ex. psykiska
dikapp
eller sociala
handikapp.
visar stora regionala
variapå huvudarbetshandikapp
särskilt
de socialmedicinska
gäller
arbetshandikappen.
är drygt 21 %, men i Göteborgs
Riksgenomsnittet
och Bohus län har
t. ex. 39 % av de registrerade
socialmedicinska
arbetshandikappade
Fördelningen
tioner.
Detta

handikapp.
Av redogörelsen

från

1975 framgår
att drygt 20 %
maj 1974-april
är under 25 år. Drygt 25 % är mellan 25 och
34 år, 20 % mellan 35 och 44 år och resten ca en
över 45 år.
tredjedel
Också här finns
förhållandevis
stora variationer
i åldersfördelningen
mellan olika handikappgrupper.
av de arbetsvårdssökande

Det
takt

är också

med

rades

ungefär

sor.

av intresse

att se hur de handikappade
kommer
i konden äldre arbetsvårdsstatistiken
remitteEnligt
en tredjedel
av samtliga
av sjukvård
och försäkringskasen tredjedel
kom via arbetsförmedlingen
till arbetsvår-

arbetsvården.

Ytterligare
den. 4%
kom

från

kriminal-,
18 % kom

från

socialvården

och

finns

inga sådana

uppgifter.

1.2.2

Resultaten

Tabell

1: 1 visar

eller

nykterhets-

på eget initiativ.

7 %
ungdomsvård,
I den nya statistiken

av arbetsvården
av arbetsvårdssökande

från 1960-1974
arbetsmarknaden.
Det
placeringar
på den reguljära
av tabellen
att andelen
framgår
har sjunkit
arbetsplaceringar
kraftigt
under 1960-talet
och att den 1974 var så låg som cirka 12 procent.
Det
är emellertid
svårt att tolka denna statistiska
serie. Det är delmycket
vis fråga om nya grupper
av handikappade,
definitionerna
har förändoch

också

utvecklingen

antalet

rats etc. De ökade
ning
mer

att bereda arbetshandikappade
svårigheterna
anställarbetsmarknaden
på den reguljära
som statistiken
tyder på, stämemellertid
också med de bedömningar
som görs av arbetsvårds-

tjänstemän.
Antalet

utplacerade
arbetsmarknaden
på den reguljära
vara
tycks
konstant
11 000 personer
även om konjunkturtopparna
omkring
1965 och 1970 också kan avläsas i
Förklaarbetsplaceringsstatistiken.
ringen till att t. ex. konjunkturvariationerna
inte har slagit igenom mer
kan möjligen
markant
vara att de personella
resurserna
vid förmedlingarna
ger vissa kvantitativa
av antalet
begränsningar
arbetsplacerelativt

Mot bakgrund
av svårigheterna
ringar.
ovan bör man emellertid
vara försiktig

att tolka
med

statistiken

sådana

som påvisats

slutsatser

på grund-
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Tabell 1: 1 Arbetsvårdssökande
arbetsmarknaden
År

och antal

ArbetsvårdsSokande

1960
1965
1968
1970
1971
1972
1973
1974

31
67
86
95
97
94
94
89

Källa:

Placeringar

359
819
184
599
464
660
686
622

på den reguljära

arbetsplaceringar

i arbete

Antal

Procent

10 622
15 446
11 727
12 435
10 438
10 874
11451
ll 262

34
23
14
13
I1
11
ll
12

AMS.

dock
ti11 frågan
om
återkommer
Utredningen
betydelse för placeringsresultaten.
hur de arbetshandikappade
fördelas på olika åtgärds1975.
grupper under maj 1974-april
En stor del av de åtgärder
som vidtas för de arbetshandikappade
är
val

av

detta

material.

personalresursernas
Tabell
1: 2 visar

arbetsmarknadsutbildning
leder naturligtvis
åtgärder

samt

och arbetsträning.
Dessa
arbetsprövning
i sin tur i viss utsträckning
till arbete. När

finns det uppgifter
för hela landet
det gäller arbetsmarknadsutbildning
arbetsmarkvisar i vilken
som genomgått
personer
utsträckning
får
arbete
3
månader
efter
slut. Uppnadsutbildning
utbildningstidens
från
1972
som
redovisats
i
SOU
1974:
79
för
arbete
gifter
”Utbildning
som

visar

att

deltagare
som 1972

de arbetshandikappade
i mindre
utsträckning
i arbetsmarknadsutbildningen
får arbete. Av

utbildningen.
utbildning
nat innebär
(även
kursens
När
Tabell

kurs-

avbröt
arbetsmarknadsutbildning
som genomgått
61,5 % av de handikappade
yrkesinriktad
fick arbete 3 månader
efter utbildningens
slut. Sammanräk-

påbörjde

icke

det

att av dem

yrkesinriktad)

som
hade

skrevs
cirka

in vid
25 %

alla
arbete

typer av utbildning
3 månader
efter

slut.
det

gäller

arbetsprövning

1: 2 Arbetsvårdssökande

och

fördelad

Riket

arbetsträning
på olika

åtgärder

finns

siffror

(avrundade

AMS.

som
tal)

1975

Maj 1974-april

Aktuella arbetshandikappade
”Började arbetsmarknadsutbildning
arbetsprövning
arbetsträning
arbete i reguljära marknaden
arbete
halvskyddat
“
verkstad för skyddat arbete
arkivarbete
”
beredskapsarbete
Fick näringshjälp
till egen rörelse
av negativ orsak
Avregistrerades
Källa:

än andra

de handikappade
nära en fjärdedel

Antal
personer

Procent av
aktuella

86 400
18 300
3 800
5 100
10 900
2 900
3 900
3 200
6 000
350
24 700

21
4
6
13
3
5
4
7
29

SOU
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l: 3 Avgång från arbetsvárdande

Halvskyddat
arbete

Verkstad
för skyddat
arbete och
hemarbete

Arkivarbete

Arbetsprövning
och arbetsträning

Summa

ll

800
l 300

19 100
2 400

18 000
2 900

9 800
7 200

58 700
13 800

16
1
5
5
11
15
48

9
1
3
3
17
27
40

16
4
1
2
7
41
31

10
4
17
10
12
1
47

för dem som slutar under ett år. Resultaten
belyser situationen
presenteras i tabell
1: 3. Som synes är antalet placeringar
på den reguljära
arbetsmarknaden
I tabell
1: 3 redovisas
också avganska blygsamma.
och arkivarbete.
gången från skyddat arbete, halvskyddad
sysselsättning
Vi

återkommer
Fr. o. m. den

till

en diskussion

1 juli

1975 finns

av resultaten

i kapitel
3 och 5.
en ny arbetssökande-

det som nämnts

statistik

vid arbetsförmedlingarna.
Det framgår
där att av de aktuella
en månad placerades
cirka 2,5 % i arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
70 % kvarstår
emellertid
vid arbetsförmedUngefär
vid månadens
slut och då fortsätter
alltså utredningsarbetet
lingarna
och

under

placeringsåtgärderna
rorna
för en månad

under
kan

nästa

månad.

därför

som

inte,
som mått

Detta

bör

ibland

observeras.

förekommer

Siffi den

allmänna
användas
debatten,
på hur många av de arbetshansom får arbete på reguljära
dikappade
marknaden.
Det bör noteras att andelen kvarstående
sökande
arbetshandikappade
varje månad inte är större än för övriga sökande vid arbetsförmedlingen. Deras anmälningstider
är dock i allmänhet
av
längre. Detta framgår
tabell 1: 4. Det bör där också observeras
att skillnaderna
skulle ha varit
större om inte gruppen
socialmedicinska
hade draarbetshandikappade
De kortare
git ned genomsnittet.
för denna grupp är
anmälningstiderna
skenbara.
Det beror på att de i större
och
utsträckning
avregistreras
Tabell 1: 4 Anmälningstid
rundade tal)

Samtliga kvarstående
arbetssökande
därav:
Arbetshandikappade
Därav
fysiska
psykiska
förståndsmässiga
socialmedicinska

för kvarstående
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under 1976

åtgärder

Antal berörda personer under året
Antal som slutat under året
Därav 3.”,i
reguljära marknaden
arbete
halvskyddat
skyddad verkstad, arkivarbete
arbetsmarknadsutbildning
förtidspension/sjukbidrag
ålderspension
annan orsak

-

och arbete

Handikapp

arbetssökande

i oktober

1977 (av-

Antal

3-6
%

90 400

17

16

18 100

20

25

11 000
2 900
600
3 500

20
21
21
18

28
23
26
18

mån

6%

mån

ll
3
10
7
12
15
43
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Figur 1.2 Beräknat antul handikappsökzitzde
perioden april 1976-nmrs 1977 samt procenruel/a tmdelerz som
fått arbete på den
reguljära arbetsmarknaden resp. hulvskytldat
arbete under perioden.

andel som fått arbete

sedan

åter

Detta

anmäls.

med

kontakten

förlorar

Placeringsresultat
ses över en längre

arbete

i sin tur

beror

beroende

dem,
mot

måste

på att arbetsförmedlingen
på deras sociala situation

bakgrund

av vad

som

framhållits

ofta
etc.
ovan

period.

mars 1977 pekar fram
1 april 1976-31
perioden
på
skulle stanna vid drygt 6 000 arbetsplacerade
Detta skulle
av de arbetshandikappade.
arbetsmarknaden

för
Uppskattningar
emot att årsresultatet
den reguljära
ge en placeringsandel

arbetshandikappade
på under 10 % av de aktuella
mot minatt den utveckling
skulle i sin tur innebära
sedan
konstateras
som
arbetsmarknaden
skad placering
på den reguljära
olika
för
av uppskattningarna
Resultaten
fortsätta.
skulle
1960-talet
socialmedioch
1.2.
i figur
redovisas
Synskadade
handikappgrupper
på arbetsmarkcinskt handikappade
tycks möta de största svårigheterna
året.

under

Detta

naden.

1.2.3

Sysselsättningsläget
kan

Man

inte

från

för

handikappade

arbetsvårdsstatistiken
är för

om

hur

inte

heller

sysselsättningsläget
särskilda
undersökningar
för olika
selsättningsförhållandena

olika
som

få

någon

direkt

handikappgrupper.
mer än punktvis

handikappgrupper.
från
bedömningar

uppfattning
Det finns

belyser sysNågra undersökde handikappades

med
tillsammans
vill dock
här. Sysselsättningsutredningen
skall presenteras
organisationer
heltäckande
och
omfattande
kartläggning
vikten av att en mer
framhålla

ningsresultat

av de arbetshandikappades
Hjärt-,

lung-,

sysselsättningsförhållanden

genomförs.

kärlsjukdom

sjukhör: Förhöjt
hjärtfel,
organiskt
blodtryck,
huvudgrupp
i
benets
pulsådror,
åderförkalkning
i hjärtats kranskärl,
kärlkramp,
Även övriga lungsjukdomar
av tbc-natur.
m. m., lungsjukdom
åderbråck
räknas hit.
t. ex. astma och kronisk luftrörskatarr
har belysts i en stuoch kärlsjukas
sysselsättningsförhållanden
Hjärt-

Till

dom

denna
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Handikapp

die av levnadsnivåregistret
från 1973. Uppgifterna
och kärlsjuka
1966 och 1967. Hjärtutgjorde
enligt
använts cirka tre procent
av befolkningen
i åldern
domen
sjuka
Detta

avser

som

15 till

74 år. Sjukåldrarna.
De hjärt-

till 31 procent.
att i en kontrollgrupp
med motsvarande
kön
förvärvsarbetade
56 procent.
När det gäller
en

med

jämföras

och

åldersfördelning
grupp av svårt hjärtsjuka
i en kontrollgrupp
procent
ålder.

Bakgrundsbeskrivning

förhållandena

de definitioner

är mycket klart överrepresenterad
i de äldre
i levnadsnivåmaterialet
från 1966 förvärvsarbetade
skall

-

förvärvsarbetade
med

endast

motsvarande

mot 49
procent
av
kön
och
fördelning
22,5

De

också i kontrollgrupperna
låga förvärvsfrekvenserna
hänger
med åldersfördelningen.
Motsvarande
förvärvsfrekvens
i hela
15 till 74 år enligt levnadsnivåundersökningen
är cirka 70
populationen
Inte bara förvärvsfrekvenserna
ut de hjärtsjuka
utan
procent.
skiljer
samman

också

den sammanlagda
förvärvsarbetstiden
bland de förvärvsarbetande.
var 1240 timmar
bland de hjärtsjuka
och 980 bland de svårt
medan den i kontrollgrupperna
var mellan
1500 och 1 600
hjärtsjuka
Denna

timmar.

För

lungsjuka

finns

är den

som har

inga motsvarande

siffror.

Hörselskadade
Hörselskadad

måga

i form

av ärftlig

en varaktig
eller

hörselskada

av sin hörselförnedsättning
förvärvad
hörselskada.
Enligt
657 000 hörselskadade
varav 538 000

1970 fanns
låginkomstutredningen
hade lätt hörselnedsättning
och 119 000 svår nedsättning.
En grav hörselskada
som är medfödd
eller inträffar
under de
tidigt
första
levnadsåren
medför
vid språkinlärning.
Till
denna
svårigheter
grupp

hänförs

benämningen
obehindrat,
via hörseln
Den

dem som tidigare
kallades dövstumma.
Numera
används
barndomsdöva.
Man lär sig tala och förstå språk nästan
men har ändå betydande
att ta in information
svårigheter

och uttrycka
grupp som har

sig språkligt.
lätt eller måttlig
även om det medför svårigheter.

hörselskada

kan

spontant

lära

sig språk
I en undersökning
de situationen
mellan

som gjorts av AMS och Hörselfrämjandet
avseen1974 för hörselfrämjandets
alla medlemmar
40 år, ca 500 hörselskadade,
att 70 % av de
framgår

i december

20 och

intervjuade
yrkesarbetade
7 % genomgick
utbildning,

hel-

eller

deltid.

av dessa var

4 %

de flesta

var

.arbetslösa

i den

och
ålders-

Ca 90 % av dem var anställda
gruppen.
på den reguljära
naden och de flesta yrkesområdena
var representerade.

yngsta
arbetsmark-

Synskadade
Hit

räknas

blindhet
och nedsättningar
i synförmågan.
När det gäller de
finns en undersökning
synskadade
i Uppsala
gjord vid lärarhögskolan
1976, De synskadade
i förvärvslivet.
visar indirekt
att
Undersökningen
förvärvsfrekvensen
är mycket
I Synskadades
låg bland de synskadade.
riksförbundets

finns cirka 8000
i åldern
16 till 67 år. Därav
register
1 490, vilket gör en förvärvsfrekvens
på ungefär
18,5
Förvärvsfrekvensen
i totalbefolkningen
i åldersgrupperna
16

förvärvsarbetade
procent.
till 67 år var
skadade

har

ungefär
något

67 procent.
Om man korrigerar
medelålder
än befolkningen

högre

för
skulle

att de synförvärvs-

39

40

Handikapp

och arbete

-

SOU

Bakgrundsbeskrivning

1978: 14

frekvensen

som jämförelse
i stället bli 21,5 procent.
Cirka fyra femteav de förvärvsarbetande
arbetar
arbetsmarknapå den reguljära
den. Då skall det observeras
att det här ingår personer
som sysselsätts i
olika slag av blindvårdsarbeten,
områden
där de synskadade
har förtur
delar

vid

Endast 800 personer
eller drygt hälften
av de sysselanställningen.
har inte pension.
Det kan också konstateras
att någon påtaglig
skillnad
i synskärpa
mellan
de yrkesverksamma
och övriga
synskadade
i undersökningen
inte tycks finnas.
synskadade
Nära
40 procent
av
var barndomsblinda.
samtliga
synskadade
på arbetsmarknaden
Över
satta

70 procent
har fått sin synskada
innan 30-årsåldern.
till
förvärvslivet
efter en synskada
som
gå tillbaka
ålder sjunker markant
efter 50-årsåldern.

att
Benägenheten
inträffat
i vuxen

Rörelsehinder
Till

rörelsehinder

i muskulatur
tism,
ischias,

och

åldrarna

defekter

skelett

t. ex. tuberkulos

i skelett

och rörelseorgan,
och leder,

sjukdomar
och reuma-

i ben

i bl. a. det

centrala
nervsystemet,
spastisk förlamning,
som medfört
olycksfall
rörelseinskränkning.
rörelsehinder
innehåller
flera olika undergrupper.
I arbets-

sjukdomar
diskbråck

Gruppen
Vårdsstatistiken

räknas

och

dominerar

i samband

olika

med

typer

av ryggsjukdomar,
De Handikappades

ofta

förslitning.
40 000 rörelsehindrade

i de äldre

Riksförbund,
en motsvarande

cirka
av
organiserar
till cirka 50 000. En första grov
grupp som uppskattas
uppskattning
tyder på att ungefär
50 procent av dessa har förvärvsarbete.
vissa bedömningar
i Stockholms
läns landstings
Enligt
särskilda
byrå
för rörelsehindrade
100 i en årskull
uppskattas
vara i behov
ungefär

DHR,

av kvalificerad
rande

på grund
gälla för

hjälp
skulle

frekvens

av allvarligt
hela landet

rörelsehinder.
skulle

Om

motsva-

det innebära

att drygt
och det innebär
i sin

500 i varje årskull
skulle ha detta behov i landet
att det skulle finnas cirka 25 000 med motsvarande
den yrkesverksamma
befolkningen.
tur

handikapp

bland

för neurologiskt
Riksorganisationen
sjuka och handikappade
(MS-förmed att det finns ungefär
räknar
bundet)
12 000-15
000 ms-sjuka
i
landet och att samtliga
med neurologiska
och handikapp
är
sjukdomar
cirka 50 000-60
000 personer.
större,
En stor del av dessa
betydligt
är alltså

att betrakta

RBU,
med att

Riksförbundet

som rörelsehindrade.
för

rörelsehindrade

barn

150 cp-skadade
varje år föds cirka
och 25 med muskelsjukdomar.
ryggmärgsbråck
etc.
grupper av trafikskadade

Övriga

det

fysiska

Arbetshinder,

och

räknar
ungdomar
cirka
100
med
barn,

Därtill

kommer

t. ex.

handikapp
som

inte

infektionssjukdomar,
nesomsättningsrubbningar,

kan

noteras

tumörer,

under

allergier
blodbildande

ett till fyra, t. ex.
ämej astma),
diabetes,
organs och blodets sjukdomar,
grupperna

(dock

bukbråck,
njurinflammation,
och hudförgiftningar,
epilepsi
räknas hit.
sjukdomar
Som exempel på hur arbetsmarknadssituationen
kan vara för någon
av nämnda
kan här återges två korta
delgrupper
som
beskrivningar
magsår,

SOU
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och Svenska epilepsiförbundet
för njursjuka
har gjort.
behandlas
njursjuka
genom dels diet dels dialys eller transplantation.
Under
den period
då den njursjuka
har diet förekommer
ofta
svår trötthet
och diverse obehagskänslor
till följd av blodbrist,
ansam-

Riksförbundet
De

och rubbning
av vätskebalansen.
De flesta måste
ling av slaggprodukter
därför under denna period vara sjukskrivna.
som genomförs
Dialysbehandlingen
på sjukhus sker ofta 2-3
gånger
under
timmar
4-6
heltidsdagtid vilket försvårar
per vecka,
per gång
arbete.

kan också

Dialysbehandlingen
att förlägga
möjligheter

dialyserna
trötthet
vilket

medför

behandlingen

ske i hemmet

utanför
medför

att

De njursjuka
som har dialysbehandling
olämpligt.
behov av en flexibel arbetstid och deltidsarbete.
Transplantation

ger

större
Andelen

vilket

ordinarie

medför

bättre

arbetstid.

Dialysfysiskt
tungt arbete är
har följaktligen
stort

till rehabilitering
möjlighet
förvärvsarbetande
bland

än

som

har

till

arbetslivet

trots

att

de har

blivit

medicinskt

dem

de andra

är större än bland dialyspatienterna.
genomgått
transplantation
Ett problem
för de njursjuka
är att de under tidigare
stadium
och sedan inte kan komma
tillbaka
sjukdomen
sjukpensioneras

behandlingsmetoderna.

rehabiliterade

med

av

dialys

eller

transplantation.
Svenska epilepsiförbundet

räknar
med att det finns 50-60
000 epii Sverige. I september
1976 gjordes en enkät bland 158 epilepleptiker
tiker som visade att bland dem som hade aktuella
anfall hade knappt
53 % förvärvsarbete
arbetsmarknaden
och drygt 22 %
på den reguljära
av dem

som var under 65 år hade förtidspension.
19 % av hela grupnekade arbete p.g.a. epilepsi.
pen ansåg sig någon gång blivit orättvist
Främst
nämns
och kommuner
som restriktiva
arbetsstat, landsting
och osäkra arbetsförhållanden
nämnde
14 % av de
givare. Försämrade
som den största svårigheten
med epilepsi.
intervjuade
Psykiska

arbetshandikapp

Till

räknas olika neuroser
och psykiska
psykiska arbetshandikapp
sjukdomar liksom psykisk rubbning
efter skallskada
m. m. Hit hänförs också
för sluten psykiatrisk
vård.
personer som varit föremål
är en försöksverksamhet
som sedan 1974 bedriver
Nackaprojektet
vård i Nacka
öppenpsykiatrisk
vid detta projekt
har
gruppen

tagit
terna

fram

första

statistik

om

avser perioden
besökstillfället.

Tabell

1:5 anger

och

Värmdö

kommuner.

Forsknings-

för

sysselsättningsutredningens
förvärvsarbete
i patientpopulationen.

1975-76,

individer

förvärvsarbetsförhållanden

18 år

och

äldre

i den totala

räkning
Uppgifsamt vid

patientpopu-

lationen.

Tabell
1: 5. Sysselsättningssituation
patienter (procent)
Förvärvsarbetande
Ej förvärvsarbetande
varav sjukskrivna
övriga ej i förvärvsarbete

vid

första

besökstillfälle

57
43
15
28

bland

2646

41

42
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Gruppen
soner med

ej i förvärvsarbete

övriga

innehåller

för arbetsvårdande

En

Tabell

1:6.

delen

per-

i olika

förvärvsarbetande

patient-

1:6) visar följande:

(tabell

grupper

åtgärd.
andelen

av relativa

jämförelse

största

är

ålderspensionärer,
som aldrig arbetat eller är

sjukbidrag,
förtidspension
studerande
samt individer
hemmafruar/män,
föremål

till

som

eller

1978: 14

Andelen

i förvärvsarbete

olika

bland

(procent)

patientgrupper

Andel förvärvsarbetande
Slutenvårdats

på psykiatrisk

Ej sl-utenvårdats

44

inrättning

på psykiatrisk

60

inrättning

Med tyngre psykiatriska
problem (där den psykiatriska störningen är av sjukdomskaraktär)

36

Med lättare

60

Tabell
olika

psykiatriska

1:7 visar

problem

hur
för

åldersgrupper

relativa

andelen

patienter

i förvärvsarbete

med

tyngre

resp.

skiljer
sig åt i
lättare
psykiatriska

problem.
Tabell 1: 7. Andelen
psykiatriska problem

i förvärvsarbete
för patienter
i olika åldersgrupper
(procent)

Ålder

Andel

18-34
35-54
55i

Andelen

med tyngre

förvärvsarbetande

Tyngre

Lättare

4-0
48
21

65
63
32

förvärvsarbete

halveras

från

den

yngsta

till

åldersgruppenÅ
visar
Tabellen
betydelse

för

resp. lättare

även att tyngden
av psykiatriska
problem
förvärvsfrekvensen
i den yngsta åldersgruppen.

den

äldsta

har

största

F örståndshandikappade
Som

räknas
med låg intelligensnivå,
personer
förståndshandikappade
och utvecklingsstörda.
är synGraden av arbetshandikapp
svagbegåvade
varierande
inom
med förståndshandikappade
liksom
nerligen
gruppen
i de flesta andra huvudgrupperingarna.
Här finns vissa grupper
som
behöver

som

svårare
lepsi,
pade
störda,
1Att andelen är något
högre i åldern 35-54
med
år för
gruppen
tyngre psykiatriska problem kan bero på arbete inom arbetsvården.

omfattande

kombinerar
eller

eller

annat

stöd

i hela

med olika
utvecklingsstörning
medelsvåra
t. ex. syn- eller
handikapp,
alla svårt utvecklingsstörda
etc. Nästan

allergi
och även
som

omsorg
sin

livet,
andra

ofta

sådana

former

av

hörselskador,
epiär flerhandikap-

För de mer lindrigt
många av de övriga.
utvecklingshar ytterligare
än utvecklingsstörningen,
är
handikapp
av
dem
kan
ofta mest märkbara
under skolåldern.
Många
inte

problemen
lämna omsorgsverksamheten
efter särskolan
som ger dem ganska omfattande
eller
i
regel fyra år efter 10-årig
yrkesutbildning
yrkesträning,
En
del
av
dessa
får
arbete
arbetsmarknaden,
grundskola.
på reguljära
andra behöver
eller
får
viss
lösare
anknytning
skyddad
sysselsättning
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särlandstingen
att i nåskyldighet
t. ex. vid särskilda
dagcenter.
har

de utvecklingsstörda
som bl. a. innebär

enligt
för dem,
gon form ordna sysselsättning
förr eller senare
av alla barn som föds kommer
Cirka
en procent
en
Det finns emellertid
som utvecklingsstörda.
att få behov av omsorger
som inte direkt inav förståndshandikappade
från 1971 av
en undersökning
Enligt
utvecklingsstörda.

stor

förhållandevis
i gruppen

går

grupp

av Kristina

utförd
värnpliktiga
vid Ulleråkers
avdelningen
19-åriga

vid

och Sven Granat
och

(Begåvningsnivå
sjukhus
1971) finns en grupp på cirka

psykologut-

psykisk

1,5 procent
Uppsala
men som ändå står
vårdverksamheten
som inte tillhör
0,5 procent)
som
nivå som sådana lindrigt
utvecklingsstörda
på samma intellektuella
också
sådana
emellertid
Det
finns
finns
inom
omsorgsverksamheten.

vecklingsförmåga,
(i

som har en högre

inom

omsorgsverksamheten
1976 kände
I november
13 500

därav

lingsstörda,
Av dessa fick
hade

lämnat

tecknade

och

omsorgsstyrelserna
21 år
barn under

31000

drygt

omsorg

IQ än 70.
till drygt
och

som

hade

17 procent
De

vuxna.

24000

omsorgstagare.

potentiella

av befolkningen
eller
en halv procent
Drygt
får omsorg och/eller
på grund
förtidspension
21 år eller
Av de vuxna utvecklingsstörda
arbete.

37 000 utveck-

av något slag, medan över 3 000
men tills vidare hölls kvar som för-

omsorgsverksamheten
nära 3 000 betecknades

hos omsorgsstyrelserna,
eller vanligt
skyddat

nära

någon

40000
personer
ungefär
av utvecklingsstörning.
mer,

som

form

förståndshandikappade

är förtecknade

halvav skyddad,
15
cirka
utgör

i arkiv10 procent
i skyddade
av de sysselsatta
verkstäder,
procent
arbete.
arbete och 10 procent i halvskyddat
särskolans
som lämnade
av 276 utvecklingsstörda
En undersökning
visade att de tre år efteråt hade
1971/1972
yrkesträning
yrkesutbildning/
i
19 procent
arbetsmarknaden,
5,5 procent
på
reguljära
sysselsättning
9
i
var
16
verkstäder,
arbete,
skyddade
sysselsatta
procent
halvskyddat
skulle kunna tyda på att det
Dessa siffror
i annan arbetsvård.
procent
för de yngre
när det gäller sysselsättningsläget
har skett en förbättring
till att
Å andra sidan skall det alltså ses i relation
utvecklingsstörda.
och

som nyligen har fått en omfattande
yrkesutbildning
ha lämnat omsorgsverksamheten.
Här
av övriga förståndshandikappade?
är då gruppen

det är personer
till en del torde
Hur

stor

och

internationellt

och

det

finns

är naturligtvis
Det är emeller-

studier både i Sverige
av andelen.
svårt att ge en exakt uppskattning
väldigt
av
ett antal procent
tid rimligt
att anta att det rör sig om ytterligare
till
av
förståndsarbetshinder
kan
få
som
följd
uppenbara
befolkningen

olika

Utvecklingen
handikapp.
läget
ning som försvårar
Socialmedicinska
Till

denna
det

grupp

tycks också gå i en riktpå arbetsmarknaden
för denna grupp av arbetshandikappade.

arbetshandikapp
räknas

personer
arbetshindret.

utgör
egentliga
och narkotikabesvär
med alkoholfängelse
ungdomsfängelse,
der enligt barnavårdslagen.

eller

med
Detta
eller

internering

aktuella
kan

sociala
i vissa

fall

som
svårigheter
vara personer

som varit
personer
eller varit föremål

dömda
för

till

åtgär-
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Vissa
projektet
den höga
under

finns i den tidigare
nämnda
uppgifter
av en psykiatrisk
patientpopulation.
andelen
socialmedicinska
handikapp

25

år.

Från

arbetsförmedlingarna
som har svårast att

grupp är en av dem
är också
allmänt
känt
liten
mycket
haft tillgång

de

svårast

till

några
för de

”Nackaundersökningen
Vi har tidigare
visat
i synnerhet
framhålls
ofta

komma

in

bland
att

män
denna

i arbetslivet.

handikappade

grupperna
har
Sysselsättningsutredningen

förvärvsverksamhet.

nadssituationen

1.2.4

att
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som

undersökningar
socialmedicinskt

direkt

visar

Det
har
inte

arbetsmark-

arbetshandikappade.

F örtidspensioneringen

En

arbetsvårdssökande
kan avregistreras
därför
att han fått arbete och
i någon form, men han kan också
utbildning
av s. k. negaavregistreras
tiva anledningar.
En väsentlig
andel av de negativa
avregistreringsorsakerna är arbetsoförmåga
anstaltsvård.
De negativa
avsjukvård
kombineras
också ofta med förtidspensionering.
registreringsorsakerna
De förtidspensionerade
har ökat kraftigt
sedan slutet
av 1960-talet.
I januari
1967 uppgick
antalet förtidspensionärer
inklusive
sjukbidragstill

mottagare

167 000.

blivit

har

16-64
har

år för

att vara

från

145000

ökat

antalet till 296 000 (sifuppgick
med partiell
förtidspensionering).
till cirka
300000.
En siffra
som

I juli 1976 har emellertid
antalet
50000
i samband
med sänkning
till 65 år. Historiska
om utvecklingen
av
jämförelser
bör därför
förtidspensionärer
utgå från åldersgruppen
minskat

antalet

1976

personer
avrundats

ibland

i den allmänna

vanlig

förtidspensionärer
av pensionsåldern
det totala

I januari

inkluderar

feruppgifterna
Denna
siffra

debatten.

med

cirka

rättvisande.
år

Antalet

1967

till

cirka

220 000 hel förtidspension
eller
att diskutera
sättningen
utvecklingen

16--64

fört-idspensionärer
247000
år 1976. Av

dessa

år
hade

helt sjukbidrag.
Vi kommer
i fortför åldersgruppen
16-64
år.

Andelen

varierar
starkt
förtidspensionärer
mellan
olika
delar
av
Dessa skillnader
i någon
samman
hänger
med
utsträckning
skillnader
i köns- och åldersfördelning
i olika delar av landet. Andelen
emellertid
ett påtagligt
förtidspensionärer
uppvisar
samband
med olika
mått på arbetslöshet
och undersysselsättning.
Personer
som i andra avseenden är jämförbara
är i betydligt
större utsträckning
förtidspensionerade om de bor i län med dålig
sysselsättningssituation.
landet.

Möjligheterna
Detta kan till

sioneringen
marknaden
heterna

till

till
en del

men
-

är

förtidspensionering

har

utvidgats
till den

ses som

en förklaring
en konsekvens

också

tendensen

till

förtidspensionering

ökad
har

av

utslagning.
som

under
ökade

senare

år.

förtidspenpå arbets-

förändringar
Utvidgningen
arbetsmarknaden

av möjlighar ge-

inneburit
en ökning
av den enskildes
sig
och
valmöjligheter
en förbättring
av levnadsförhållandena
för stora grupper.
Det
är också på begäran av de fackliga
som möjligheterna
organisationerna
att ta hänsyn till arbetsmarknadsförhållanden
har ökats. Först skedde
en förbättring
1970 när det slogs fast att sådan
hänsyn skulle tas och
staltat

därmed

1972

infördes

marknadsskäl

till förtidspensionering
möjlighet
av varaktigt
arbetslösa
i åldern

av mer
60-66

direkta
år.

(För

arbetsen mer
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Tabell l: 8 Folkpensionärer jan 1967-70-73-76
med lörtidspension/sjukbidrag
i procent av befolkningen. Fördelning på ålder och kön
Ålder

Män

16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
Källa:

Kvinnor

1967

1970

1973

1976

1967

1970

1973

1976

0,9
0,9
1,3
2,1
4,7
11,2

1,1
0,9
1,3
2,4
5,4
13,0

1,2
1,1
1,4
2,9
7,3
19,2

1,1
1,1
1,4
3,2
8,5
22,6

0,7
0,8
1,3
2,3
5,2
9 5

0,8
0,8
1,3
2,6
5,5
10,0

0,9
0,9
1,5
3,2
7,3
14 2

0,8
1,0
1,5
3,6
8,7
17 3

Riksförsäkringsverket

utförlig
redovisning
och de krav som

och AKU.

av den diskussion
ställdes

bl. a. från

som fördes
LO

om

i slutet

vidgade

på 1960-talet
till
möjligheter
eller arbete,

se Hans Berglinds
förtidspensionering,
Förtidspension
SOU
1977: 88). Antalet
som beviljas
förtidspensionering
på denna
förhållandevis
litet och uppgick
1975 till 2 700 eller
grund är emellertid
cirka 6 procent
av samtliga
som beviljades
under året.
förtidspension
vara som har skett
Viktigare
tycks den allmänna
attitydförändringen
i förhållande
till förtidspensioneringen
i samband med förändringen
av
bestämmelserna.
I tabell 1: 8 redovisas
de förtidspensionerades
andel av
i olika
1967, 1970, 1973 och 1976. Den
befolkningen
åldersgrupper
stora ökningen
av förtidspensioneringen
har skett i de högre åldrarna.
I åldersgruppen
år har andelen
60-64
fördubbförtidspensionerade
lats

under

(från cirka
perioden
mellan
könen är relativt

naden
mer
av

än var
kvinnorna.

år är

mot 17,3 procent
(22,6 procent)
förtidspensionerade
I alla andra åldersgrupper
är andelen
kvinnor
som är

upp till 40 år.
40 år. Även om
ålder

Skill-

femte

lika

stor

eller

förtidspensionärer
Det finns dock drygt

varit

förtidspensionerade
bellen har andelen

samma

10 procent
till cirka 20 procent).
Av männen i åldern 60-64

stor.

ungefär

dessa utgör
bör de särskilt

större.

Som

av taframgår
i åldrarna
konstant

relativt

33 000

under
förtidspensionärer
1
av
i
drygt
procent
befolkningen
med
till
vad
de
uppmärksammas
hänsyn

endast

i personlig
såväl som samhällelig
resursförlust.
representerar
tragik
Bland de unga förtidspensionärerna
finns grupper
av arbetshandikapoch bland dessa många
pade som aldrig varit ute på arbetsmarknaden
med

Detta
är också grupper
som i stor utmycket
grava handikapp.
kräva rätt till arbete.
De yngre förtidspensionerade
sträckning
börjar
är också intressanta
därför
att den potentiella
de
arbetskraftstillgång
är mycket
stor mätt i antal år. De ekonomiska
representerar
åtaganden
som samhället
Det

är betydande.
gör vid förtidspensionering
emellertid
att det finns andra än ekosamtidigt
understrykas
skäl som talar för att förtidspensioneringen
inte skall användas

bör

nomiska

annat än när det är oundgängligen
Man vet att många av
nödvändigt.
de personer
som överhuvud
kan
förvärvsarbeta
också skulle vilja
taget
är ju inte enbart en källa till
göra det i en eller annan form. Arbetet
försörjning.

Flera

förtidspensionärerna
ligt arbete.

mindre
hade

undersökningar
velat fortsätta

visar

att

en

arbeta

om

det

stor

av
grupp
funnits
lämp-
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att bli förtidspensionerad
av mer eller mindre
uttalade
Möjligheter
skäl bör ses i relation
till de allmänna
resurarbetsmarknadspolitiska
serna för arbetsförmedling
och köerna
till arbetsvård.
Dessa resurser
har

med att pensionsmöjligheterna
förbätrabyggts ut i samband
har skapat en brist på balans när det gäller möjligheten
att
en person med arbetshandikapp
antingen
genom arbetsplacering

inte

des. Detta

hjälpa
eller förtidspensionering.
att man efter en långt
i de fall

där

Det
i

är mot

om

utdragen
skulle

det kanske

ser på ett tidigare
ett förvärvsarbete.
nen

Brister

den

den

ovan

samhället

används

1.2.5

den förra

kan leda till
även

den enskilde

hjälpa

insat-

individen

till

att i diskussioangivna
bakgrunden
väsentligt
arbetsvården
beakta hur de samlade
resurserna

för

Alternativet
handikapp.
ofta förtidspensionering.
kapitel

för

process tvingas förtidspensionera,
finnas bättre möjligheter
att göra

som skulle

stadium

framtida

på resurser

att

och stödja
med arbetshjälpa
personer
resurser
för arbetsplacering
är
tillräckliga
Vi skall återkomma
till denna
diskussion
i

till

2, 3 och 6.
av samhällets

Utvecklingen

insatser

till

stöd

för

de

handikappade
Samhället

har under

en följd av år byggt
Detta
har skett

de

arbetshandikappade.
hjälp till rehabilitering

att stödja
möjligheter
former
av
olika
genom
och
dels
särskilda
stödåtgärder
genom
Inom
arbetsmarknadsverket
finns en

och andra

ut sina

dels

sysselsättningsskapande
åtgärder.
särskild organisation
för att ta hand om de arbetshandikappade:
arbetsvården.
Mer utförliga
av
liksom
beskrivningar
hjälpmedlen
uppgifter
om omfattning
etc. lämnas i senare kapitel där frågorna
tas upp till sakdelar av rehabilitering
och sysselsättningsskapanbehandling.
Väsentliga
de åtgärder
kommuner.
göra

har

dock

f. n.

andra

huvudmän,
nämligen
och arbetsvårdare
har

Arbetsförmedlingar
och föreslå
utredningar

åtgärder

för

landsting
till uppgift

den

arbetshandikappade
i arbete. De
personerna

också att försöka
naturligtvis
placera
sitt förfogande
ett antal hjälpmedel
som

vi något

skall

beröra

och
att
och

har

till

i fort-

sättningen.
Arbetsvården
hjälpmedel,
kan också

kan för sina utredningar
använda
sig av en hel rad
t. ex. analys genom samtal och läkarundersökningar.
Man
remittera
sökande till olika typer av arbetsprövning
och ar-

betsträning

vid

Prövningen

innebär

särskilda

arbetsvårdsinstitut

och

anlagsundersökningar.
och i mer
(4-5
veckor)
längre
former
kan pröva
den enskildes
för olika
systematiska
förutsättning
arbeten. Arbetsträning
att under längre tid antingen
inom
ger möjlighet
instituten
eller i verklig
träna de lämpliga
som
miljö
arbetsuppgifter
framkommit

att man

i prövningen.

under

tid

Arbetsvårdsinstitut

är landstingskommunala

eller kommunala.
Arbetsmarknadsutbildningen
spelar stor roll för de arbetshandikapatt få arbete. 1975 påbörjade
mer än 20 000 handimöjligheter
Inom
kappade
arbetsmarknadsutbildning.
arbetsmarknadsutbildningen

pades
finns

också

särskilda

av yrkesförberedande

kurser
karaktär.

för

vissa

grupper

av arbetshandikappade
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kan också ske
av handikappade
personer
Arbetsmarknadsutbildning
till
får
då bidrag
som utbildar
i företagen.
Det företag
handikappade
Arbetsmed
kronor
timme.
i
allmänhet
8
Detta
per
utbildningen.
utgår
medför 1978/79
har dock i sin anslagsframställning
marknadsstyrelsen
att ge bidrag upp till 100 % av
kommer
delat att man i fortsättningen
av svårt arbetshandikapmed utbildning
den anställdes
lön i samband
pade.
Därutöver

som anställer
finns flera bidrag till arbetsgivare
personer
Man kan också
kan ges till arbetsbiträde.
arbetshandikapp.
Bidrag
och bidrag till artill särskilda
anordningar
på arbetsplatsen
ge bidrag
betstekniska
hjälpmedel.
med

för handikappade
utgick under budkan
1
500.
ca.
Arbetsmarknadsstyrelsen
getåret 1976/77
sammanlagt
som vill starta eller fortsätta
till de handikappade
också ge näringshjälp
såCa. 400 personer
erhöll
verksamhet
som egen företagare.
1976/77
lån till

och

Bidrag

motorfordon

till

och lån.

dana bidrag

arbete är en förhållandevis
Halvskyddat
under
senare delen
stöd som startades

form

ny
av

av sysselsättningsmen som fick

1960-talet

först under senare år. På förslag av sysselsättningsomfattning
beslutat
om en ny konstruktion
av bidraget
har riksdagen
utredningen
arbete. Bidraget
för halvskyddat
utgår med 75 % av totala lönekostnaegentlig

den

under

första

50 % under

året,

fjärde åren. Före fjärde
i fortsättningen.
Därefter
lanrum.

Högre

lingsstörda

bidrag

utgång

andra

25 % under tredje och
om bidrag skall utgå även
med normalt
tre års mel-

året,

prövas

omprövas
bidraget
för svårt fysiskt

utgår
under

ungdomar
arbete finns

Skyddat

årets

handikappade

och utveck-

25 år.

i olika

verkstäder

arkivsom beredskapsarbeten,
former,
arbete och hemarbete.
De särskilda
be-

arbeten,
för skyddat
kan också räknas hit. Särskilda
redskapsarbetena
avsedda för äldre och lokalt bunden arbetskraft.

är
beredskapsarbeten
I vissa fall får de mer

eller

mindre
karaktär
därför
att inga alternativ
permanent
på den regulkan uppbringas.
jära marknaden
Under de senaste åren har det i företag med mer än 50 anställda
bils. k. anpassningsgrupper
med representanter
dats särskilda
för arbetsde fackliga
har

givaren,

ningsgrupperna
das situation,

1.3
1.3.1
Det
svårt

Vem

dels

är

Begrepp

och arbetsförmedlingen.
organisationerna
Anpassansvar för frågor
som gäller dels de redan anställav äldre och arbetshandikappade.
anställning

-

arbetshandikappad
och

definitioner

finns

förhållanden

för

vissa människor

i samhället

-

arbetshinder

att ta ett arbete.

som otillräckliga
arbetstillfällen,
allmänna
kommunikationer.
utbyggda

hållanden,
ligt
livet

som

utgör

diskussion

principiell

hinder:

arbetsmiljö,

etc.
yrkeserfarenhet
Vissa individer
kan övervinna

många

Det
brist
Det

utbildning,

-

som

gör

kan t. ex. vara

det
för-

yttre
eller dåpå barntillsyn
kan också vara arbetsarbetstider,

av de här hindren.

krav

på

De är attrak-
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därför
på arbetsmarknaden,
olika
många
arbetsuppgifter.

föra

och får ofta

den högsta

att de har
De

stor

kan

flexibilitet

och kan ut-

de trevligaste

välja

jobben

lönen.

En del personer
av de krav som ställs.
utestängs helt från arbetslivet
kan bara under vissa bestämda
övervinna
de hinder
betingelser
arbetslivet
ställer. De har svårt att finna arbetsuppgifter
de klarar.
Ge-

Andra
nom

att de har

rerar

om eller jobb, som anordnats
speciellt för dem.
i synnerhet
som har olika
gäller som redan framgått
personer
av varaktiga
eller sociala mefysiska,
psykiska,
förståndsmässiga

har de få valmöjlåg attraktivitet
på arbetsmarknaden
och
kan
ofta
inte
konkurrera
om
de
de
i
och för sig skulle
ligheter
jobb
kunna klara. Inte sällan hänvisas de till jobb, som ingen annan konkurDet

typer
dicinska

arbetshinder.
Det

anställning.

är

eller

handikappade
Problemet

består

De har
dessa

av dessa skäl svårt

som
grupper
arbetsföra.

betingat
i att de när de skall

gäller allmänt
på arbetsmarknaden,
så försvåras
detta av att de har

brukar

att få eller
betecknas

övervinna

t. ex. de hinder

behålla
som

de arbetshinder
som beskrivits

en

arbetssom
ovan,

förståndsvaraktiga
fysiska,
psykiska,
Därmed
är inte sagt att armässiga eller socialmedicinska
handikapp.
betshindren
eller problemen
i huvudsak
skall angripas
hos individen.
Arbetsmarknaden
reser hinder
för personer
med fysiska, psykiska,
för-

ståndsmässiga
hävda att om

eller

sociala

besvär.

Med

en

arbetsmarknaden

viss

så att

kan man
förenkling
den var anpassad till

fungerade
skulle inga hindras
från att göra arbetsförutsättningar
insatser efter sin förmåga.
En arbetsmarknad
som fungerar
på detta sätt
skulle innebära
ett fullständigt
av målet ”arbete åt alla.
förverkligande
Med denna utgångspunkt
kan man hävda att arbetsmarknaden
skaför de handikappade
de blir hindrade
arbetshandipar hinder
Det betyder
emellertid
inte att arbetslivet
är huvudorsak
eller
kappade.
en bidragande
orsak till alla olika handikapp.
I vissa fall är detta i och
alla

individers

för sig fallet
men i andra
band. Utvecklingsstörning,
inte

av

arbetslivet.

fall

finns

det

barndomsblindhet

Alkoholskador

uppenbart
inga sådana sameller trafikskador
orsakas

eller

kan vara
psykiska
sjukdomar
tillsammans
med den övriga sociala
på handikapp
kan förklara
av handikappen.
miljön
uppkomsten
Hörselskador,
ryggetc. kan däremot
ofta direkt
till missförförslitning,
magsår
kopplas
där arbetsliv

exempel

hållanden
i arbetslivet.
Det betyder
också att uppkomsten
av handikan bekämpas
kappen
på olika sätt och i olika hög grad. Vissa medfödda
kan vi t. ex., åtminstone
med kända metoder,
handikapp
göra
litet åt. Andra
är det möjligt
att förhindra
mycket
handikapp
uppkomsten
t. ex. när det gäller trafikav, i vissa fall utanför
arbetslivet,
säkerheten
och trafikskadorna
och i andra fall helt eller delvis i arbetslivet,

t. ex.

handikapp
ändå blir
den skall
En

eller magsår.
alkoholism,
av
ryggförslitning
Uppkomsten
måste givetvis
med alla medel men de som
bekämpas
har rätt till arbete. Principen
att arbetsmarknahandikappade
till
människornas
måste gälla fullt ut.
anpassas
förutsättningar

arbetsmarknad

handikapp
hinder.

eller

som

inte

t. ex. äldre

förutsätter
personer

att
med

det
nedsatt

finns

människor

arbetsförmåga

med
reser
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av att arbetsmarknaden
reser hinder skall ses
Utredningens
betoning
mot bakgrunden
av att intresset hittills
har alltför
varit riktat
ensidigt
av honom
på den enskilde
etc. Naturligtvis
individen,
rehabilitering
måste även individens
arbetshinder
i vissa fall angripas.
Fysiska, psykiseller sociala besvär kan lindras eller i enstaka fall
ka, förståndsmässiga
Ett vanligt
sätt att angripa
är att ge en utavlägsnas.
arbetshandikapp
till ett yrke där handikappen
hindrar
lite eller inte alls.
bildning
Om förutsättningarna
ändras
förändras
också
på arbetsmarknaden
den

som

grupp

de

har

krav

svårt
som

att få och

behålla

ställs

uppfyller
på fysiska,
sociala förutsättningar.
Att man diskuterar
skilt från övriga grupper
med arbetshinder
krävs

särskilda

punkt

från

den

för

lösningar
enskilde

deras

individens

skillnad

i definitionen.

betingat
nedsatt
Alla

därför

att de inte

intellektuella

arbetshandikappade
beror i huvudsak

eller

grupper
på att det

med utgångstyp av arbetshinder
besvär och förutsättningar.
diskussionen
om handikappade
på

skiftar
när det gäller
Språkbruket
arbetsmarknaden.
Man talar t. ex. om
pade, partiellt
arbetsföra,
satta och personer
med

arbeten
psykiska,

handikappade,

arbetshandikap-

arbetsföra,

svårplacerade,
svårsysselutan någon
arbetsförmåga
väsentlig
som används
har för- och nackuttryck

delar.

De som på ett eller annat sätt antyder
relationen
till arbetsmarknaden är naturligtvis
i detta sammanhang
av värde eftersom
det inte
är handikappet
i sig som är intressant.
Många personer med handikapp
har och kan få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden
utan några
arbetsföra
har den fördelen
att det klart
Uttrycket
”betingat
att det inte finns någon bestämd
i en persons arnedsättning
tar positivt
fasta på att man under vissa bebetsförmåga.
Uttrycket
kan vara arbetsför.
med begreppet
tingelser
är två. Själva
Svagheterna
ordet ”betingat”
är ganska ovanligt.
Det skulle därför
kunna
utbytas
mot ”villkorligt.
är också ganska allmänt,
vilket
emellertid
Uttrycket
också gäller flera andra uttryck.
Alla personer är naturligtvis
betingat
problem.

antyder

arbetsföra;

ingen

uppgifter.
Det kan
därigenom
och betingat

finnas
bättre

människa
skäl
täcka

att

är arbetsför
använda

vara en absolut

Svårigheten
pade

hänger

till

alla

arbets-

flera

in den definition

Man kan
uttryck
synonymt.
som givits. Arbetshandikappad
är några uttryck
som enligt utred-

eller villkorligt
arbetsför
bör kunna användas.
ningens uppfattning
för”
är däremot
mer tveksamt
eftersom
skulle

i förhållande

som partiellt
arbetsUttryck
det antyder
att arbetsförheten

storhet.

att

definition
ge en klar och entydig
samman
med att det inte finns något

av arbetshandikapsätt att aventydigt

I själva verket
gränsa
handlar
det om
gruppen
arbetshandikappade.
en i högsta grad flytande
individers
i en
gräns. Olika
arbetsförmåga
viss arbetsuppgift
kan variera
av olika
arbetshinder.
Men
på grund
olika individers
är också i högsta grad beroende
av vilka
arbetsförmåga
det är fråga om. Olika
visar också att
undersökningar
arbetsmarkgrupp av de förvärvsarbetande
på reguljära
naden ha sådana fysiska,
eller sociala arbetshinder
att de om
psykiska
de förlorar
sina nuvarande
arbeten
skulle kunna
få behov av arbetsarbetsuppgifter
en mycket stor

vårdande
4

insatser

för

att skaffa

ett nytt

arbete.

De flesta

personer

med
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arbetsmarkpå den reguljära
Det är
eller företagen.
samhället

arbete

beredas

också

från

åtgärder

inte är en lätt
att de arbetshandkiappade
att understryka
ett
stort
antal männiutan
att
arbetsmarknaden
minoritet
definierad
på
att komma
i en
ålder t. ex. med stigande
skor är eller riskerar
och
stöd
för
att
särskild
situation
där de kan behöva
anpassa
hjälp

alltså

viktigt

sin
eller få behov av att utveckla
efter sin förmåga
arbetsuppgifterna
förbättra
för
att
måste
De
insatser
som
arbetsanpassgöras
förmåga.
för
kan ses som en försäkringsfråga
grupper
ningen för handikappade
inte för tillfället
som visserligen
upplever
problem
p. g. a.
grupper
av dessa ändå är mer känsmen som med anledning
arbetshinder

stora
sina

som

liga för de påfrestningar
arbetsmarknad.
De ovan gjorda
som är avgörande
en person behöver

en

på

snabbt

föränderlig

Vad
i högsta grad relativa.
är oftast i vilken utsträckning
blir också den
och stöd. Därigenom

är alltså

definitionerna
för

komma

kan

samhällets

och söker

insatser

hjälp
I själva verket utgår
här gäller avgränsade.
som finns registrerade
i diskussionen
från de personer
av arbetsvård
utanför
i olika
former
eller
arbetsförmedlingen

grupp människor
man i allmänhet
inom

som

det

I den mån man skall använda sig av statistiskt
arbetsförmedlingen.
bunden av en sådan faktisk
terial är man också i stor utsträckning
av
arbetshandikappade.
gruppen
gränsning

1.3.2
I

Arbete

maav-

åt alla
har

delbetänkande

målet

för

sysselsätttill
preciserats
kan ändå inte sägas ge
som kan och vill arbeta. Tillägget
Innebörden
av
av målets innebörd.
för tolkningen
tillräcklig
vägledning
den med utom man diskuterar
intressant
arbete åt alla blir särskilt
sysselsättningsutredningens
angivits till

arbete

ningspolitiken
arbete åt alla

från

gångspunkt
arbetsförmåga.

Även

om

arna

för

således

det

spelar
våra sociala

i andra

diskutera

med

fall

i vissa

som

ett

inleda

har

nedsatt
de

betänkande

om

kring

begreppet

en diskussion

del av människorupptar endast en mindre
en central
roll för att forma
förutsättningutanför
arbetet
etc. Flera
aktiviteter
relatioer,

t. ex.

visar
rikt

ändå

varierade

en central

livssituation

arbete
att

har

har ibland

förvärvsarbetet

undersökningar
och
uppgifter
hela

Detta

personer,
skäl att

på arbetsmarknaden

handikappade
arbete åt alla.
nas livstid

handikappade
Det finns därför

åt alla.

finns
former
inte

mellan

stimulerande

Även

om

arbets-

förvärvsarbetet

när det gäller den enskilde
individens
ställning
och
också andra sysselsättningar
det naturligtvis
kommer
som är av stor betydelse.
Utredningen

arbetsmarknadens

Det

på sambandet
fritidsaktiviteter.

sätt

att

att vi bortser

och
fungera
från att andra

därmed

förvärvs-

av sysselvärde. En all-

former

abetet.
betyder
kan ha lika stort eller större
för vissa personer
sättning
ram
faller
utanför
om fritidsaktiviteter
män diskussion
utredningens
kan
beröras
när
det
vissa
även om näraliggande
grupper
frågor
gäller
med
I

svåra

handikapp.

sysselsättningsutredningens

direktiv

anges

de djupare

värden

som
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motiverar

att sysselsättningspolitiken
inriktas
på att ge arbete åt alla.
Arbetet
och dess villkor
formar
en väsentlig
del av
sägs där:
människans
liv. Arbetet
är ett medel för att skapa god materiell
för-

Det

Men

sörjning.

ler

två

arbetet

Arbetet

gemenskap.
veckla
och

berika

olika

försörjningen
är en väg till social
och

berika

att beskriva

också

ett

värde

som en väg till social
behov att utmänskliga
är att direktiven
framhål-

grundläggande
Det intressanta

i arbetet
är viktigt

som
men

gemenskap
tillvaron
kan

de värden

eget

mot

tillvaron.

värden

riella

veckla

har
svarar

som man

till den matejämställda.
Bidraget
som lika viktigt
framhålls
att arbetet
liksom
att mänskliga
behov av att uttillfredsställas

vill

i arbetslivet.

med

”arbete

Detta

åt alla

sätt

har be-

uppnå
för den fortsatta
av begreppet.
Olika arbetsuppgifter
tydelse
analysen
kan sägas uppfylla
dessa mål i varierande
grad. De förekommande
skulle
kunna
beskrivas
i båda
arbetsuppgifterna
på arbetsmarknaden
dimensionerna.
Den

för diskussionen
är att praktiskt
självklara
utgångspunkten
taget
människor
har förmåga
att bidra till den gemensamma
produktionen av varor och tjänster.
Att bidraget
varierar
är också självklart.
alla

Olika
av

arbetstillfällen

skulle

tillfredsställelse

av

Vi

senare

tjänster.
stämmer

skall

denna
samhället

kan

man

också

vis

liten

skulle

tillvaron

värde

måste

individen

alltså

sociala

Men
motiv

för

att vissa

det
att

är uppenbart
anordna
arbete

bidrar

att
så

i förhållande-

arbetsuppgifter
Motivet
gemensamma
produktionen.
bidrar
till att utveckla
och
arbetsuppgifter

till

den

dessa
till

och

och

har

acceptera

berika

till

bedömas
efter graden
av varor
och
produktion
frågan om vad det är som beav

tillfredsställelse.

grad
också

utsträckning
alltså vara att

kunna

behov

återkomma

av

eftersom

teoretiskt

samhällets

att

bedömas

det bidrag

social gemenskap.
Arbetets
ge individerna
både utifrån
det utbyte det ger den enskilde
som ges till produktionen
av varor och tjäns-

ter.
Om

man

utgår ifrån att arbetets
tillvaron
och ge tillgång

att ge bidrag till att utveckla
uppgift
till social gemenskap
är mycket väför alla människor
att få tillgång
till
sentlig, bör det vara en rättighet
detta. Det är då svårt att se någon bestämd gräns för hur liten en per-

och berika

sons arbetsförmåga
att försöka

hället

skall

vara

för att det inte skall

lösa

vara

aktuellt

för sam-

i vid

Ekonomiska
sysselsättningsfrågan
mening.
får spela en roll framför
allt då det gäller de former
av
som skall väljas. En iakttagelse
kan emellertid
dras fram

överväganden

sysselsättning
i det här sammanhanget.

När det gäller psykiskt
har
utvecklingsstörda
fattat beslut om att landstingen
har skyldighet
att tillgodose
riksdagen
behovet
av sysselsättning
för dem som inte kan få sysselsättning
i form
av förvärvsarbete,
t. ex. i skyddat
arbete med
på särskild
dagcentra
Motiven
är uppenbarligen
de ovan antydda.
Här har
terapiverksamhet.
man alltså inte ansett det vara tillräckligt
att samhället
svarar för dessa
Om
försörjning.
av handikappade

handikappades
andra grupper
några

icke

selsättning.
Alla skall

akut

sjuka

alltså

personer

ha rätt

till

samma
skulle tillämpas
för
principer
är det svårt att se att det skulle finnas
som skulle

någon

form

stå utanför

rätten

av sysselsättning

att få sys-

när

det
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i arebtsförmågan
stor nedsättning
närmast
med mycket
gäller personer
men sedan i glidande
skala över till
i form av sysselsättningsterapi
Men i vilka former
skall
i den ordinarie
fullt deltagande
produktionen.
av tidigare
Denna fråga har diskuterats
utorganiseras?
och
där
har
man
mer
allmänt
fast
att
det
området
slagit
redningar
på
en viss minsta prestationsförmåga
för att
av ekonomiska
skäl förutsätts
arbete
också
i
de
verkstäen person skall göra anspråk
skyddade
på
denna gräns kan i bästa fall få
som inte klarar
derna. Personer
ansvaret
för
och
denna
åvilar
då
till
terapi
tillgång
sysselsättningsterapi
sysselsättning

de sociala

myndigheterna.
är alltså när sysselsättningena frågan som man måste diskutera
från att vara huvudsakligen
en övergår
terapi till att vara huvudsakDen

till produktionen.
Det är emellertid
också
av tillskottet
ligen motiverad
besked. Enligt undersökningar
av de skyddade
där svårt att ge entydiga
tillskottet
från dessa verkstäder
är det samhällsekonomiska
verkstäderna
i verkligheten
ofta litet eller inget och det går inte att motivera
verksom redan
städerna annat än med de sociala målen. Man kan emellertid
för de skyddade
arbetena om de
högre kostnader
acceptera
sociala och personlighetsutvecklande
att uppnå viktiga
mål.
effekterna
av olika sysselsättningsinom de ekonomiska
Diskussionen
framhållits

bidrar

till

kommer

att få stort

bakgrunden

av att

satser
mot

betydelse.
Den andra

utrymme
de endast

i betänkandet,
men måste alltid ses
behandlar
en dimension
av arbetets

frågan är hur det ordinarie
produktionsså att man också där kan bereda sysselorganiseras
med nedsatt arbetsförmåga.
De gränser som gäller
åt personer
sättning
och är i stor utsträckning
beroende
av
idag är långt ifrån odiskutabla
den ganska strikta gräns som dragits upp utifrån
å ena sidan företagens
livet

skall

och

och myndigheternas
hällets
ansvar för
social
Vi

väsentliga

och kan

effektivitetsbedömningar
den enskilde
medborgarens

gemenskap.
har hittills
diskuterat
kan

att arbeta,
förmågan
förvärvsarbeta.
Den

å andra

trygghet
dvs.

och
i vilken

sidan
behov

samav

utsträck-

i
personer
bestämningen
arbete åt alla som kan och vill arbeta är alltså viljan hos indibegreppet
Vid första påseendet kan denna bestämning
viden att ta förvärvsarbete.

ning

olika

och

andra

vill individen
mer entydig.
ha ett förvärsarbete
och
Antingen
ett sådant eller också vill han inte. Viljan
att ta förvärvsarbete
efterfråga
är emellertid
av förutsättningarna
ytterst beroende
på arbetsmarknaden
och de alternativ
som ges. Finns det attraktiva
jobb att erbjuda
på
arbetsmarknaden
när det gäller
och lön i
arbetsinnehåll,
arbetsmiljö
förhållande
till vad som eljest erbjuds som alternativ
i form av försörj-

verka

för personer
som inte kan delta i arbetslivet?
Förändrar
man nåså påverkar
av
dessa
man också den uttalade
förutsättningar
gon
viljan
Det finns och kommer
hos personer
att ta förvärvsarbete.
alltid
troligen
ning

att finnas
de föredrar

valsituationen
finner
att
personer som ställda i den konkreta
att inte förvärvsarbeta.
De är inte motiverade
för förvärvs-

att personerna
kommer
Därtill
inte alltid
har fullnaturligtvis
om de alternativ
som finns. I vilken
information
ständig
utsträckning
t. ex. arbetshandikappade
skall samhället
aktivt informera
eller förtidsarbete.
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som kan finnas
om de möjligheter
på arbetsmarknaden
pensionerade
att
ta
deras
förvärvsarbete?
En alloch på så sätt försöka
vilja
påverka
Men
finns inskriven
i lagen om allmän
42.
män skyldighet
§
försäkring
hur

inte

Det räcker
tillämpas?
uppenbarligen
skyldighet
som till de icke handikappade.
information
rätt till arbete inte av principiella
sist bestäms individernas

skall

med

denna

samma

Till
rationer

åt alla

”arbete

av typ

som kan

och vill

arbeta.

som skapas på arbetsmarknaden.
förutsättningar
Hur organiseras
ekonomiska
produktionen
systemet?

Hur

de

och

Vilka
förutsättningar?
sätta sig in i hans
individen,

den enskilde
ta

är
det

fungerar

individernas

till

betsuppgifterna
för att stödja

dekla-

Avgörande

anpassas arresurser
finns

fall

och arbeta

hans

Hur är attityarbetsförmåga?
till de personer
som kanske presterar
mindre
derna på arbetsplatserna
sätt?
Vilka
annat
eller avviker
sysselsättningsmöjligheter
byggs ut
på
inom den skyddade sektorn, etc.
med

Individens

1.3.3
När

att

möjligheterna

vissa

tillvara

arbetsförmåga

arbetsinsatser

inte

bidrar

och

hur

den

till

den

samlade

tas

tillvara

eller
produktionen
kan detta ha flera orsaker.
kan
Orsaker
gör det i liten utsträckning,
vara att produktionen
är dåligt organiserad
eller fel inriktad
i vid meär
Produktionsresultatet
beror
också på hur arbetsuppgifterna
ning.
liksom
arbetstill individernas
anpassade
förutsättningar
på individens
i förhållande
förmåga
När man diskuterar

till
om

arbetsuppgiften.
en individ
kan ta ett arbete

arbetsmarknaden,

reguljära
verkstad

görs det i allmänhet

ga. Organisationskommittén
här: Då
arbete
skyddat
en på produktion
inriktad
ställas

måga
ett relativt
etc. kan

som

antingen
på den
i halvskyddade
former
eller i en skyddad
med utgångspunkt
från hans arbetsförmåför

syftar

arbete uttrycker
det t. ex.
skyddat
till att erbjuda
den arbetshandikappade

så

måste en viss minsta arbetsförsysselsättning
för anställningen.
Eftersom
är
arbetsförmåga
som varierar
med arbetsuppgiften,
med tidpunkt

villkor

begrepp
denna minsta

arbetsförmåga
aldrig
av terapeutisk
karaktär
bör inte tillgodoses
ingå i den sociala omvårdnaden.

anges.
skyddat

Sysselsättning
arbete utan

att begreppet
är
arbetsförmåga
för att avgränsa
de indivibegreppet
der som skall erbjudas
arbete i skyddad verksamhet.
arbetsBegreppet
måste för att vara meningsfullt
innebära
att man noggrant
förmåga”
en individ
i ett mycket
stort antal varierande
prövar
arbetsuppgifter.
OSA-utredningen
helt realtivt.
Man

konstaterar

exakt
genom

använder

alltså

ändå

Inte

minst väsentligt
i sammanhanget
är också att möjligheterna
prövas
att kompensera
t.
ex.
eller arbetstekniska
handikappet
genom utbildning
av arbetsuppgifterna
etc.
hjälpmedel,
förändring
Hur

skall

förändrats

hos
arbetsförmågan
de senaste decennierna.

odlad

en individ

bedömas?

Utvecklingen
i första hand

har

Här
gått

har

från

synen
en ren-

av individens,
bedömning
fysiska,
förutsättningar
ett gradvis större hänsynstagande
till de möjligheter
till arbete som
finns på arbetsmarknaden.
Vissa typer av handikapp,
t. ex. förlust
av
ett ben eller ett finger,
bedömdes
efter en fast skala där man kunde
till

beräkna

den procentuella

nedsättningen

av arbetsförmågan.

I och

med
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trädde

i kraft

den

1 juli

1977 är

av arbetsvården,
och träning
allt
etc., framför
Utbyggnaden
prövning
under 1960-talet,
skall historiskt
Den innebar
ses mot denna bakgrund.
ett närmande
till ett synsätt
som utgår från att individens
förmåga
skulle

tillvaratas
sätt.
på bästa möjliga
i ett annat sammanhang,
används officiellt
Begreppet
arbetsförmåga
när det gäller bedömningen
av förtidspensionering
och sjuknämligen
För att kunna
ska man ”genom
bidrag.
beviljas
förtidspensionering
eller annan nedsättning
av den fysiska eller psykiska
sjukdom
prestaha sin arbetsförmåga
nedsatt med minst hälftionsförmågan
varaktigt
ten”. Pensionen
kan också utgå som hel pension, 2/3 pension eller halvberoende
av arbetsförmågan.
Det är
pension,
på graden av nedsättning
att

uppenbart
som om
bart

i detta sammanhang
används
begreppet
arbetsförmåga
vore ett förhållandevis
Det är uppenentydigt
begrepp.
måste vara förenat
med stora problem
att uppnå de med

det

att

det

avsedda

förtidspensioneringen
Det blir naturligt
arbete

eller

till

att realtera

några

utifrån

syftena

arbetsförmågan
av ”normalarbeten.

arbetsförmåga.
begreppet
i första hand till tidigare
som
Det kan framstå

typer
att göra den typen av bedömningar.
möjligheten
av läkarna
och i vissa fall också av
Bedömningarna
görs i allmänhet
arbetsvårdsinstituten.
Det finns emellertid
skäl att diskutera
hur denna
den

enda

praktiska

bedömning
görs
vid bedömningen

och

att

anpassning

åstadkomma

sociala

och

dömningar
Man kan
relation
som
eller

på vilka

tillräckliga

grunder.

psykiska
handikapp
med gängse metoder.
alltså

till

den

inte

det också

gör

bestämma

existerande

I vilken

att

åstadkomma

Diskussionen

allt

svårare

som
av

man
finns

andelen

att göra

be-

innebörden

i ”arbetsförmåga”
utan
med de arbetsuppgifter
sätt. Arbetsuppgifterna
kan vara mer

arbetsmarknaden

är organiserade
där på visst
mindre
anpassade till olika människors

resurser

har

utsträckning

om möjligheterna
kunskaper
på arbetsmarknaden?
Ökning

en önskvärd

förmåga.
kan
anpassning

Möjligheter
variera.

och

har förts med utgångspunkt
från en bedömning
sida av en persons förmåga
att bimyndigheternas
dra till produktionen.
Sådana bedömningar
görs också. Det måste emellertid slås fast att de olika samhällsorgan
som handlägger
dessa frågor
från

samhällets

ofta

anser

duktionen

ovan

eller

att arbetshandikappade
att man också gör

och

skulle kunna bidra till propersoner
försök att placera dem ute på reguli halvskyddat
och skyddat arbete. Man mö-

eller
jära arbetsmarknaden
ter emellertid
då ofta ett motstånd

från arbetsgivare
arbetsoch/eller
som gör det omöjligt
att placera personer
som har vissa typer
av arbetshandikapp
i förhållande
till produktionen
som den är organiserad. Denna
erfarenhet
som t. ex. de arbetsvårdande
myndigheterna
i sin tur deras bedömning
av vad som är realistiska
utfår, bestämmer
kamrater

sikter
från
arbetsvårdssökande
om denna
Även
på arbetsmarknaden.
inte är ett uttryck
för hur man skulle vilja ha arbetsmarkbedömning
naden organiserad,
måste man naturligtvis
samtidigt
ge en arbetssökande realistiska
om hur arbetsmarknaden
föreställningar
verkligen
fungerar.
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av

också göra bedömningar
naturligtvis
till
sin bedömning
han får relatera

sina

arbetsförmåga.
t. ex. på eventuella
om hur arbetsmarknaden
fungerar
kunskaper
har dock ofta
Individen
av tidigare
renheter
arbetsuppgifter.
och de möjligheter
arbetsmarknaden
att överblicka
möjligheter

dåliga
som

förändra

dessa

till hans förutsättningar
anpassningar
Detta leder i sin tur till att han

att göra

finns

förutsättningar.
som
ligheter
Båda

Ibland
och myndigheter.
ibland
av den motsatta

men

t. ex.

kan

situationerna

beskrivna

individer

ha arbete

önskar

de möj-

finns.

de ovan

ter mellan
vill

eller

missbedömer

erfa-

för

istället

förtidspension

till konflikge anledning
beroende på att en person
att en person
anledningen
och

rehabilitering

yrkesinriktad

arbete.

1.4

Probleminventering
och på arbetsmarknahinder
som finns på
Dessa hinder gör
sysselsättning.

i samhället

är en tillgång

De arbetshandikappade
Problemet
består

i stor

den.

i de

utsträckning

för de handikappades
de arbetshandikappades
att ta tillvara
förmåga
omöjligt
och att ge dem en chans att
samlade
att bidra till den
produktionen
för
som arbetet
och andra värden
få del av de sociala
representerar
arbetskraft
är en resurs som dåDe arbetshandikappades
den enskilde.
arbetsmarknaden
det

svårt

eller

ligt

tas tillvara.
till

inledning

bild

negativ

Det
en

av

kan

vara

att göra detta påpekande
som annars
kan ge en

rimligt

probleminventering
för

förutsättningar

ökad

sysselsättning

som

en

ensidigt
av arbetshandi-

kappade.

1.4.1
Det

på arbetsmarknaden

Utvecklingen
finns

klart

negativa

möjligheter
kappades
under de senaste 10
tendenser.

Ökande

tidspensionering
män. Utvecklingen

av de handidrag när det gäller utvecklingen
arbetsmarknaden
att få arbete på den reguljära
15 åren. Vi har tidigare
pekat på några oroande

svårigheter
och minskad

ökad

att placera

arbetsvårdssökande,
framför
allt
sysselsättning

bland

föräldre

till
om man ser det i relation
i synnerhet
totalt
sett
unav
sysselsättningen
mycket gynnsamma
utvecklingen
der de senaste tio åren. Vilka är förklaringarna?
är oroande

den

som har observerats.
drag i utvecklingen
negativa
och
av tidigare
förvärvsarbetande
ökad utslagning
med arbetsav personer
att åstadkomma
dels svårigheterna
placering
kan emellertid
i gruntill båda tendenserna
Förklaringarna
handikapp.
dem kan skifta.
att angripa
den vara de samma men medlen
Det

Dels

Den
snabb
minst

är två

olika

tendensen

tekniska

till

och

omvandling
för att förklara

avgången

ekonomiska

av

från

förtidspensionering.

jord-

näringslivet
den ökade
och

skogsbruk

som lett och leder till
utvecklingen
är av grundläggande
inte
betydelse,
delar
av
landet
där
De
utslagningen.
har

varit

Förtidspensioneringsstudierna

stor

har
tyder

t. ex. också
dock

hög
på att det
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ett klart

samband mellan förtidspensionering
och rationaliseringen
när den som i vissa regioner
inte kombinejord- och skogsbruk
rats med tillräcklig
industrialisering.
Äldre
som bortrationaliseras
ur jord- och skogsbruk
liksom
personer
andra näringsgrenar
har svårt att finna nya anställningar.
De har därtill också ofta åtdragit
som i kombination
sig olika
arbetshandikapp
inom

med

en kärv

Vårt

sätt

arbetsmarknad
att

och organisationer
effekter
utanför

gör det ändå svårare för dem att få arbete.
lönsamhet
och effektivitet
i företag,
myndigheter
tar liten eller ingen hänsyn till samhällsekonomiska

mäta

Detta

företagen.

förhållande

arbetshandikappades
sysselsättningssituation
den mellan
den effektivitet
och lönsamhet
å ena sidan

och den ekonomiska

samhällsekonomin

å andra

måste
skall

om

de

Skillna-

som den mäts i ett företag
för den offentliga
sektorn och
alltmer
Därför
måste
uppenbar.

sidan

blir

en uppgift
för utredningen
att finna medel
att ta hänsyn till de samhällsekonomiska
betsgivarna
interna
lönsamhetskalkyler.
Sysselsättningsutredningen
i det första

lösas.

effekten

det vara

gan redan

förändras

kunna

delbetänkandet

och skrev

som påverkar
areffekterna
av sina
diskuterade

frå-

då:

Produktionen
nas skull. Alla

är inget självändamål
utan den är till för människormänniskor
kan inte idag på grund av begränsad
produkoch sådana förhållanden
som den internationella
tionsförmåga
konkurarbetets organisation
rensen, lönesystem,
etc. få den plats i produktionen som de önskar.
Det är ändå från ekonomiska,
sociala och andra
att man vidtar särskilda
synpunkter
så att desnödvändigt
arrangemang
sa grupper
också kan få del av den fulla sysselsättningens
värden och
bidra till att öka produktionen.
Kostnaderna
för att sysselsätta
handibör alltså ses som en del av de totala produktionskostnaderna
kappade
i samhället
och det är därför
logiskt att de bärs av hela produktionen.
Den

moderna

kostsam

och

industrin

tekniskt

och

arbetar
med en alltmer
förvaltningen
Detta ställer i sin tur krav
utrustning.
sköta maskinerna.
Kraven
tenderar
att öka

invecklad

som skall
på de individer
och de som inte uppfyller
selsättning.
Den tekniska
bart

för

negativ

de idealkrav

som ställs

har

svårt

att få sys-

är emellertid,
som redan påpekats,
utvecklingen
inte ende arbetshandikappade.
Den innebär också att man kan

kompensera
fysiska
Uthandikapp
på ett helt anant sätt än tidigare.
innebär
ofta att fysiskt
vecklingen
vilket
påfrestande
jobb fösrvinner,
dels motverkar
av t. ex. ryggskador
och dels gör det lättare
uppkomsten
att placera personer
med fysiska handikapp.
är emellertid
Utvecklingen
ifrån
Också
långt
entydig.
tillkommer.
nya fysiskt
påfrestande
jobb
innebär
den tekniska
den större kapitalintensiSamtidigt
utvecklingen,
teten

och

arbetsorganisationens

utbildning,
punktlighet,
med
gör att personer
har

svårare

att finna

sas i förändringar

förändring

ökade

pålitlighet,

uthållighet,
sociala
förståndsmässiga,
och

behålla

en anställning.

krav i arbetslivet
på
etc. Dessa krav
tempo
eller psykiska
problem
Detta kan också avlä-

i arbetsvårdsstatistiken.
av

i första
socialförsäkringssystemet,
också till grund
ringsmöjligheterna,
ligger naturligtvis
ring som har skett på arbetsmarknaden.
Människor

Förbättringar

hand
för
som

pensioneden förändtidigare

av
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skäl var tvungna
att under mycket
svåra förhållanden
förför att försörja
göra en arbetsinsats
sig, har nu fått en möjlighet
att med rimliga
ekonomiska
förutsättningar
välja att inte arbeta. För
framför
allt av de äldre, har detmånga av dem som förtidspensioneras,
ta inneburit
en befrielse.
Det är alltså i dessa fall fråga om att samhället
ekonomiska
söka

har vidgat den enskildes valmöjligheter.
Man har skapat ett bättre alternativ. Därmed
inte sagt att förtidspensioneringen
i alla dessa fall är det
bästa alternativet.
brukar
ibland framhållas
som
Fackföreningsrörelsens
låglönesatsning
en väsentlig
till utslagningen
från arbetsmarknaden
och svåförklaring
att sysselsätta
med nedsatt
righeterna
personer
arbetsförmåga.
Någon
sådan effekt
kan inte uteslutas.
Att
göra det till huvudförklaringen
vara dåligt underbyggt.
Som tidigare
framhållits
visar
tycks emellertid
statistiken
t. ex. att det inom jordbruket
och skogsbruket
har skett en
omfattande
Man kan knappast
hänföra
denna till den soliutslagning.
dariska
seringen

Snarare
lönepolitiken.
och yrkesskador.

finns

förklaringarna

att söka

i rationali-

Som vi skall

visa i kapitel
2 är det fråga om en utveckling
som inte
för vårt land utan förekommer
i flertalet
västländer
trots
specifik
att man där inte ansluter
Det bör
sig till den solidariska
löneplitiken.
också framhållas
att även om tesen skulle vara riktig
och den solidaär

riska

alltså har bidragit
till att vissa personer
har svårt
så följer
därav inte att det skulle vara möjligt
att
anställning
åstadkomma
med hjälp av förändrad
lönesättväsentliga
förändringar
skulle t. ex. behövas för att utan andra
ning. Hur stora löneskillnader
att

lönepolitiken

få

insatser

anställa

visning

om

dariska

skulle
lönepolitiken
i lönesystemen

personer

med

detta

att

grava
se till

Man kan få en fingerhandikapp?
de svårigheter
som funnits
att få

genom
att acceptera
att anställa personer även med 40-procentiga
arbetsgivaren
till
lönen
Det är mot denna bakbidrag
(halvskyddad
sysselsättning).
effekten
av den soligrund svårt att se att den förhållandevis
marginella
Andra

inslag
som tänkbara
En annan

kunnat

väsentligt
bidragit
t. ex. ackorden
är troligen

till

utslagningen.
mer intressanta

till utslagningen.
förklaringar
faktor som brukar framhållas

när det gäller problemen
med
är de s. k. trygghetslagarna
och deras
arbetshandikappade
det första bör emellertid
framhållas
att mycket
tyder på
i betydande
har bidragit
till att förtrygghetslagarna
utsträckning

att sysselsätta
effekter.
För
att

hindra

av personer.
Man
kan emellertid
inte helt bortse
utslagning
att trygghetslagarna
i vissa fall kan innebära
vid nysvårigheter
hänvisar
ofta till lagarna.
Redan en sådan
anställning.
Arbetsgivarna

från

attityd innebär en svårighet.
Ibland
tycks emellertid

i första
hand användas
som alibi.
lagarna
statistiken
fanns också svårigheterna
långt innan
Redan
innan
fanns
avtal
trygghetslagstiftning.
trygghetslagarna
(1964
års huvudavtal)
som gett betydande
i anställningen.
trygghet
Trygghets-

Enligt

den redovisade

lagstiftningen
marknaden.
av

den

privata

kan

därför

Trygghetslagarna

anställningstrygghet
sektorn
och sedan

inte

ses som
kan
som

länge

något helt nytt inslag på arbetsses som en kodifiering
allmänt
successivt
har byggts upp inom den
mer

funnits

t. ex. inom

den offentliga

sek-
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Bakgrundsbeskrivning

finns

redan

som står utanför
Detta
också

1.4.2

står

-

åt alla

var

Detta

arbetsmarknaden.

utanför

också
med trygghetslagarna
till
skall återkomma
Utredningen

främjandelagstiftningen.
i betänkandet.

Arbete

tryggheten

få

när man samtidigt

avsikt

lagstiftarnas

genomförde
detta senare

ökade

den

åt personer
ny anställning
och framförallt
arbetshandikappade.
måste kompletteras
de redan anställda

arbetsmarknaden,
för

att tryggheten
för dem som

betyder
insatser

med

mellan

en konflikt
otvivelaktigt
att
och strävandena
anställda

Det
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även

arbetshandikappade

med de följande
har två syften
förslagen.
Sysselsättningsutredningen
för de arbetsFör det första skall den nuvarande
utvecklingen
negativa
handikappade
brytas. För det andra skall målen för de handikappades

Första

ledet

för

i en politik

att förhindra

arbetslivserfarenhet.

väsentligt

av

som

dem

söker

ett arbete

haft

alltså

än

högre

vara

måste

åt arbetshandikappade
Som skall

arbetsmarknaden.

de flesta
har

De

arbete

från

utslagningen
har
i betänkandet

fram

sättas

och kvalitativt

kvantitativt

både

sysselsättning
hittills.

visas längre
arbetsvård
lång
skäl

som de av olika

att insatser för att fördet är nödvändigt
längre
in redan på ett tidigt
sätts
förhindra
bättra
och
utslagning
anpassning
när det gäller personer med psystadium.
Inte minst är detta väsentligt
inte

ha kvar.

kan

Men

rehabiliatt åstadkomma
där svårigheterna
problem,
stora.
kan vara mycket
en lång arbetslöshet
inte med att arbeta med de öppet arbetssökanräcker emellertid
samAmbitionen
måste också vara att förbättra
de arbetshandikappade.

kiska

eller

sociala

efter

tering
Det
hällets

möjligheter
betslöshet
bland

att
de

arbete

erbjuda

så att man
t. ex.

arbetshandikappade

kan

få fram

ar-

dold

de förtidspensio-

bland

nerade.
Det
len

räcker

som

skall

över kvalitén

inte

Yrkesinriktad

av

de arbetstillfäl-

egentligen

måste

för

för

funktion

rehabilitering

anställning.
arbetstllfällen
för dem
kontakten

med

som

och

den

är samhällets
till. Överhuvudtaget
koncentrerade
tering i stor utsträckning
att överväga
om inte mer av resurserna
na användas

direkt

och

en arbetsplacering

att

Det

rehabiliteras.

arbetslivet

syftar

med

för

Man

av olika slag ger idag ofta dåliga resultat
rehabilitering
Detta beror ofta på att det i sista ledet saknas

Yrkesinriktad

ler

mål

kvantitativa

de

olika
arbetsuppgifter
och för den arbetshandikappade?

samhället

i form

ställa

också se
arbetshandikappade.
som bjuds ut. Detta gäller både på den regulsom finns
och när det gäller de arbetsuppgifter
av olika
sektorn.
slag bör också
Terapiarbeten

erbjudas
på det arbete

jära arbetsmarknaden
inom
den skyddade
Vad fyller
granskas.

1.4.3

att

heller

i företagen.

finns

brister

när

det

gäl-

som rehabiliteringen
anställning
resurser när det gäller rehabiliDet finns skäl
på institutioner.
borde

Idag

avstannar

görs.

Är

detta

vara

lättrörliga

och

kunofta

rehabiliteringen
en riktig
uppläggning?

i
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Finns

inte

kvar

rehabiliteringsbehovet

efter

ning

-

ofta

i kanske

ökad

Hur

kontakten
mellan
fungerar
framför
allt deras kontakt
med

arbetsplaceringen?
biliteringsorgan
idag? Och

-

och arbete

Handikapp

Bakgrundsbeskrivning

utsträckolika

reha-

företagen?
missnär rehabiliteringen

betalar idag ut stora belopp
Försäkringskassan
dvs. i form av förtidspensioner.
Skulle sjukförsäkringsavgifterna
spela en större roll när det gäller att finansiera
rehabiliteringsinsatser
för arbetshandikappade?
Vilken
roll spelar de utdragna
rehalyckas,
kunna

och

biliteringstiderna
instanser?
Var

1.4.4

inte

finns

Arbetsplatser

Huvudfrågan

för

här

minst

de svaga

väntetiderna

till olika rehabiliteringsi rehabiliteringskedjan?

länkarna

arbetshandikappade

är

i vilken
form
man skall bereda
de
naturligtvis
För närvarande
anställning.
tycks utvecklingen
gå
fler bereds anställning
i olika former
av skyddad
eller
En av huvuduppgifterna
är att diskutera
hur
sysselsättning.

arbetshandikappade
mot att fler och
halvskyddad
man skall kunna

öka antalet anställda
arbetsmarknapå den reguljära
är målet, vilka medel skall i så fall kunna användas?
Är
enda alternativet
till nuvarande
av tvångslagutveckling
någon form
t. ex. typ kvotlagstiftning?
Eller kan man lösa problemen
via
stiftning,
kombinationer
av bidrag och avgifter
för arbetsgivarna
och ett utvecklat trepartssamarbete
av anpassningsgruppernas
form?
den.

Om

Det
man

detta

arbetet måste
skyddade
skall ha för verksamheten,

1.4.5

Resurser

för

diskuteras

både

och den

när det gäller

aktuella

mål

vilka

kostnadsutvecklingen.

anpassningsverksamheten

inte tillfredsställande.
Detta
Många
anpassningsgrupper
fungerar
flera orsaker
som bör diskuteras.
En av huvuduppgifterna
är att
kutera vilka resurser som krävs för att man skall få en fungerande
De nuvarande
passningsverksamhet.
de. Antalet
är
anpassningsgrupper
skall
får

ses i relation
då klart

få detta

betsvården
hur

förhållande
Ett
kräver

antalet

sig att

att fungera.
resurser
bör

Vilka
tera

för

till

finnas
Inte

resurser
mycket
till resurserna

annat

och organisationen
nomiska
resurserna

för
minst

som

som möjligt.
av dem måste
är

det

också

drygt

5 000.

Detta

inom

arbetsförmedlingen.
att med nuvarande

satsas på själva

rehabiliteringsled.
skall organisera

an-

otillfredsställan-

liksom
anpassningsgrupperna
bör man i detta sammanhang

skall
man

är helt

närvarande

är möjligt

i andra

är hur

problem
så lite resurser

för

anställda

det inte

i sin helhet?

resurserna

har
dis-

Man
resurser
för

ar-

diskui

arbetsplaceringen
insatserna

så att

de

Behovet

av personella
resurser i stort
diskuteras.
När man tar upp de ekoatt diskutera
hur finansienaturligt

skall ske. Det bör vara rimligt
ringen av hela arbetsvården
konstruera
ett finansieringsystem
som också verksamt
bidrar
motivationen
för att göra insatser
för de arbetshandikappade
vata och offentliga
arbetsgivare.

att försöka
till

att höja
hos pri-
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2

Utslagningen

D

D

61

arbetsmarknaden

från

Andelen
åren -

under de senaste tio
sysselsatta män har minskat
i de sysselsättningsframför
allt bland de äldre svaga delarna av landet och storstadsområdena.

Det

finns

ett klart

samband

D

D

mellan

till de övriga
Sverige har i förhållande
en lägre andel förtidspensionerade.
Att

förhindra

det effektivaste

och

förtidspensionering
län och kommuner.

i olika

sysselsättningsmöjligheter

nordiska

länderna

från arbetsplatser
är i många fall
utslagning
sättet att förhindra
från arbetsutslagning

marknaden.
D

bör

Anpassningsgrupperna

leda

arbetet

med

att

förhindra

utslagningen.
D

Utslagningen
satserna för

representerar
att bekämpa

stora
den

ekonomiska

måste

ställas

värden.

In-

i relation

till

detta.

2.1

Utvecklingstendenser

Vad

bemenas med utslagning?
används ofta i mer allmän
Begreppet
I den
tydelse och täcker då flera händelseförlopp
på arbetsmarknaden.
vida meningen
beskriver
en process som gör att en person inte
uttrycket
kan behålla
naden.

eller

Begreppet

erhålla
har

arbetsmarkpå den reguljära
i anslutning
till arbetshandikappmed denna
ter”De
blir
utslagna”

ett förvärvsarbete
då definierats

begreppet.

(Berglind/Lindqvist).
en synonym
till arbetshandikappade.
Det kan emellertid
om
är
det
att
använda
i denna vidifrågasättas
meningsfullt
begreppet
sträckta
har
i
1
visat
det
finns en
att
betydelse.
Utredningen
kapitel

minologi

vara
för
Det kan därför
synonymer
arbetshandikappade.
att reservera
till att gälla den process
rimligt
begreppet
utslagning
som gör att personer som har haft ett förvärvsarbete
inte längre kan behålla det och inte heller erhålla ett nytt. I denna betydelse
används be-

mängd

här.

greppet

utredningen
att förhindra
När

man

den ökar

Ett ytterligare
skäl till en sådan avgränsning
är också att
i detta kapitel
diskuterar
som kan sättas in för
åtgärder
att redan anställda förlorar
sin anställning.
och om
skall diskutera
av utslagningen,
omfattningen

eller

minskar,

är man

hänvisad

till

indirekta

källor.

Statistiskt

62

Utslagning

från

material
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arbetsmarknaden

saknas

som

i den

direkt

kan

här
uttrycket
man använda

betydelse
material
måste

belysa
har fått.

av utslagningen
av sådant statistiskt

omfattningen
I avsaknad

mått som indirekt
kan
sig av statistiska
om utvecklingen
av utslagningen.
Andelen
ge fingervisningar
sysselandelen
satta, andelen
förtidspensionerade,
socialhjälpstagare,
tidigare
arbetserfarenheter
bland
arbetsvårdssökande
är exempel
på statistiska
som kan vara

uppgifter

måste

ningar
inte utslagna
kommer

2. l .l

göras
i den

närmare

till

Det

hjälp.

med

bör emellertid
Alla

försiktighet.

framhållas

att tolkär t. ex.

förtidspensionärer

ovan

angivna
meningen.
Tolkningsmöjligheterna
att diskuteras
i respektive
avsnitt.

S ysselsättningsutvecklingen

bra sysselsättningsutveckling
unSverige har totalt sett haft en mycket
de de senaste tio åren. Denna gynnsamma
förklaras
emellerutveckling
av att kvinnorna
tid i huvudsak
har ökat sin sysselsättningsgrad
mycket
För männens del har inte andelen sysselsatta ökat. Männen
har
kraftigt.
tvärtom

minskat

ningen är mycket
emot är markant

sin sysselsättningsgrad
mellan
1965 och 1975. Minskliten för männen i åldern 25-54
år medan den däri åldrarna

der på ökad utslagning
l sysselsättningssvaga

55-64

från

år.

Det

finns

arbetsmarknaden

delar

alltså

av äldre

av landet

har de äldre

År

var

tecken

som ty-

arbetskraft.

männen

fått

uppeni åldern
sysselsättningsproblem.
år sysselsatta
45-54
i skogslänen
SCB:s arbetskraftsundersökenligt
medan siffran
1975 hade reducerats
till 91 %. I åldersningar (AKU)
bara

1965

94 %

av

männen

år var sysselsättningsgraden
55-64
år 1965 83 % medan
gruppen
1975 hade reducerats
till 74 %. Också i övriga län finns uppgifter
bland äldre män. I åldersgruppen
45-54
tyder på ökad utslagning
minskade
från

i storstadslänen
sysselsättningsgraden
96 % till 93 % och i åldersgruppen
55-64

under

den
som
år

tio-årsperioden
91 % till 83 %.

år från

Redan
rades

i sysselsättningsutredningens
första
delbetänkande
konstateatt minskningen
i förvärvsfrekvenserna
har varit dramatiska
för ej
i synnerhet
frånskilda
har varit fallet
män, och att detta särskilt

gifta,
i storstadsområdena.
frekvenserna

för

I Storstockholmsområdet
frånskilda

69 % i åldrarna
35-44
bland kvinnorna
uppgick

män
år.
till

Folkräkningsuppgifterna
de.
AKU

Sysselsättningsutredningen
och på det sättet fått

fördelade

mellan

Motsvarande

85 respektive
är emellertid
har

uppgifter
och övriga

minskade
1965

därför
om

och

t. ex. förvärvs-

1970

andelar

från 76 % till
förvärvsarbetande

81 %.
ganska osäkra
också
låtit
förut

gifta
Resultaten

i detta

avseen-

specialbearbeta
män och kvinnor

län.
av bearbetningen
på storstadslän
i figur 2.1. Av figuren
att förut gifta kvinnor
i åldern
framgår
35-54
år i storstadslänen
1974 hade högre förvärvsfrekvens
än de förut gifta männen.
har också låtit göra bearSysselsättningsutredningen
av AKU-materialet
för 1975 och 1976. Dessa uppgifter
har
betningar
redovisas

emellertid

visat sig vara omöjliga
att använda
p. g. a. det starkt ökade
dessa år. En väsentlig
till detta tycks vara att SCB
förklaring
inte kan använda
i samma utsträckning
som
sig av indirekta
intervjuer
därför
har
man fått ett mycket
stort bortfall
i stor
tidigare,
troligen
bortfallet

p

i
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Figur 2.1 Andel sysselsatra av förut gifta
män resp. kvinnor i
33åldersgrupperna
54 och 55-64 år uppdelade på srorstadslän
00h övriga län.

bland

de här aktuella

icke förvärvsarbetande

männen.

från folkräkningen
1975 föreligger
nu preliminärt.
UtveckUppgifter
län redovisas
i figur 2.2. Den sjunkande
förvärvslingen i Stockholms
frekvensen
bland män framgår
för männen har sin
tydligt.
Utvecklingen
i de båda övriga storstadsområdena.
motsvarighet
hus län är andelen förvärvsarbetande
i åldern
centenheter
Det

kan

Stockholms

I Göteborgs
och B0år cirka 5 prolän och Malmöhus
län.

lägre än i Stockholms
här också vara av intresse
kommun.

Dessa

siffror

som är typisk för vissa kommuner
med äldre bostadsbestånd

muner

Ål

Män
Kvinnor

utsträckning

I
1974

ÖVFiQaän

Storstadslän
1

i?

N

60

1970

ø/

att

55-64

redovisa

från
några siffror
dramatiskt
en utveckling
i Storstockholmsområdet.
(Dels komillustrerar

och

små

äldre

lägenheter,

dels

vissa

64

Utslagning

från
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Figur 2.2 Förvärvsjrekuenser i Stockkom” lä 1965 1970
0Ch 1975 ( F 0 B.)

Förvärvsfrekvenserna
redovisas
i figur
2.3 och
söderortskommuner.)
2.4. Av figur 2.3 framgår
att i vissa åldersgrupper
är förvärvsfrekven.
..
.. ..
.
.
.
..
sen for samtliga
forvarvsarbetande
1 timme/vecka
minst
nastan lika
för män och kvinnor.
Det gäller t. ex. i åldersgruppen
40-44
år. Figur
2.4

visar

mellan
1965 och 1975. Männen
i Stockholms
utvecklingen
nu
i
fall
över
90
%
i
förvärvsfrekvens.
I åldligger
inget
45-54
år har minskningen
av förvärvsfrekvensen
varit nästan

kommun
rarna

ms
gêgzJeåg-?iiââzâzválsex procentenheter,

kommun enligt FoB 75
för män och kvinnor,
16-64 år.

9°T%
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__ c
_
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Män

35-44
Kv

90-

80-

år

Män

45-54
Kv

arbetsmarknaden

55-54
Kv

65

år
KV

Män

l

f
r

år

Män

från

-

7

r

70-

l_

7

i

60-

65

75

65

75

65

75

65

75
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75

65

nas sysselsättningsgrad
fortsätter
som under perioden
1970 till 1975 blir
kvinnornas
förvärvsfrekvens
i slutet av 1970-talet
högre än männens
i
vissa åldersgrupper.
Det bör emellertid
samtidigt
påpekas att kvinnorna
i större utsträckning
arbetar deltid.
Männens
sviktar
alltså också i storstadsområdena.
sysselsättningsgrad
Man
Vi

kan

befara

har använt

tiv i Göteborg
Kvinnornas

att

det

Stockholm

finns

allvarliga
som exempel,

sociala
men

problem

utvecklingen

i bakgrunden.
är lika nega-

och Malmö.

har ökat i alla åldersgrupper,
sysselsättning
dock något
bland de äldre. Den, totalt sett,
kraftigt
gynnsamma
utvecklingen för kvinnorna
utesluter
inte att det också bland dem finns liknande
av redan sysselsatta
utslagning
En sådan utslagpå arbetsmarknaden.
är
tvärtom
ning
trolig.
De här antydda
tendenserna
i sysselsättningsstatistiken
ger skäl att
närmare
försöka
diskutera
vilka faktorer
som kan ligga bakom utvecklingen. Ett sätt är att mer ingående
studera på vilket sätt de personer
som inte arbetar får sin
Detta för att få en bild av varför
försörjning.
de inte förvärvsarbetar.
och sjukskrivning
Förtidspensioner,
socialhjälp
är de alternativ
som ligger närmast till hands.
mindre

2.1.2

F örtidspensionering

av
Spegelbilden
för män finns i statistiken
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sin hälsa och ökat sin fygrupp har också enligt egen utsago förbättrat
siska
gerat

och sociala
negativt

aktivitet

med

efter

nedstämdhet

En liten
pensioneringen.
och mindervärdeskänsla.

grupp har reaI rapporten
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bedömer Ni Ert allmänna
Tabell 2: 4 subjektivt
angiven hälsostatus - Hur
hälsotillstånd i förhållande till andra i Er egen ålder?” Procent
Ålder

Bättre

Sämre

Ungefär

16-24
25-44
45_54
55-64

7,9
4,7
1,3
6,5

38,2
68,0
79,3
68,8

53,9
27,3
19,4
24,7

Samtliga

5,2

70,0

24,8

Källa:

-75

Pensionär

för

uttryck

så här:

slutsatserna

sammanfattas

likadant

från

utslagning

dock

”Förtidspensionering
Den egentliga
arbetslivet.
Vad som skulle kunnat

kan ses som ett
avutslagningen
en del av
hindra

långt tidigare.
av areller förändring
är ett tidigt
arbetsbyte
förtidspensioneringarna
med
i
samband
än
snarare
pensionsutrehabiliteringsförsök
betsmiljön

gjordes

redningen.
I den tidigare

refererade

förtidspensionärerna
redovisas
Resultaten

frågat
stånd.

har man också
pensionärsundersökningen
bedömer
sitt hälsotillom hur de själva
i tabell 2.4. Det är värt att notera att inte

eller bättre hälsoatt de har ungefär likadant
än 30 % bedömer
i de yngre
än andra i sin egen ålder. Inte minst bedömningen
är anmärkningsvärd.
åldrarna

mindre

tillstånd

2.1.3

Socialhjälp

särskilt
för medelålders
av förvärsfrekvenserna,
män, kan
Minskningen
med ökad förtidspensionering.
inte helt förklaras
Socialhjälpsstatistiken
till
tendenserna
när det gäller att förklara
kan också ge vissa ledtrådar
från

ökad

utslagning
har
socialhjälp

med

80 %.

ökat

arbetsmarknaden.
från

större.

i Stockholms
delen
ökat

1975

från

männens
uppbar

46 %

81000

dvs.

1975,
männen
utan

män

med

en ökning
barn 27 %

37 %. l storstadsområdena

inom socialvården
av hjälpfallen
män socialhjälp
15 000 ensamstående

andel

drygt
vilket
var

An51 % av hela antalet hjälpfall.
har
i Stockholm
socialhjälpstagarna
1971. Problemen
tycks också gå längre ner i åldrarna.
50från Stockholms
kommun
dominerar
inte längre
männen
utan 30-åringar
med dålig skolde hemlösa

kommun,

uppgifter
bland
åringarna

ensamstående

Antalet
till

de ensamstående
utgjorde
1975
hade
de ökat till
hjälpfall.

ensamstående

Enligt

1966

1966

av samtliga
är de ensamstående
ännu

45 000

män

bland

utbildning.

2.1.4

Långtidssjukskrivning

om
kan man alltså få en uppfattning
hjälp av socialhjälpsstatistik
får
sin
förvärvsarbetar
som inte
i vilken
försörjutsträckning
personer
om långtidssjukTill detta kan fogas uppgifter
ning genom socialhjälp.
stor roll för
mer än 90 dagar. Denna spelar en förhållandevis
skrivning

Med

att förklara

försörjningssituationen

i vissa åldersgrupper.
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Tabell 2: 5 Försörjningssituationen
åldersgrupp!
Ålder

16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64

i respektive

1975. Procent av befolkningen

kommun

Andra

1975

Folkräkningcn
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SOU

arbetsmarknaden

statistikkällor

Förv.arb.
tim
20-w

Förv.arb.
1-19 tim

Uppgift
saknas

Långtidssjukskrivn

Förtidspens

Socialhjälp”

36,2
69,8
81,3
83,3
82,8
67,3

7,0
4,0
2,0
1,5
1,4
2,2

4,0
6,5
8,5
6,5
4,1
3,4

0,5
1,8
3,1
4,6
5,4
10,9

0,8
1,2
2,0
4,1
8,3
19,3

13,0
8,6
7,0
6,4
4,5
3,1

a OBS! En person kan samtidigt registreras
procent.
b Åldersfördelningen
är delvis skattad.

Tabellen

i ñera kolumner.

kan alltså

inte summeras

till

100

mer än 90 dagar
av långtidssjukskrivning
är den stora
i figuren
anmärkningsvärda
år. Under 70-talet
16-39
i åldrarna
långtidssjukfall

Figur 2.9 visar utvecklingen
1970 t. o. m. 1976. Det mest
av antalet
ökningen
varit
har ökningen

till de seDen är koncentrerad
SO-procentig.
en
år har det skett
40-59
ökning av
naste åren. Också i åldersgruppen
I den
1976.
47
000
från cirka 42 000 1970 till cirka
långtidssjukfallen
Detta
till
tendens
finns inte motsvarande
ökning.
äldsta åldersgruppen
samden
och
sänkta
med den
samman
pensionsåldern
hänger troligen
minsdetta
av
Till
i
följd
gruppen.
tidigt ökande förtidspensioneringen
är andelen långtidssjukfall
I vissa åldersgrupper
kar sjukskrivningarna.
50-59
bland män i åldern
Andelen
långtidssjukfall
ganska markant.
år är cirka 6 %.

2.1.5

att

att

närmare
som

t. ex. får

i tabellen kan gälla samma
att uppgifterna
Procentoch är långtidssjukskrivna.
karaktill 100 %. För att illustrera

socialhjälp
inte summeras

sig alltså
de
statistiska
på
om männen i åldrarna
tären

kommun

i Stockholms

om förmed uppgifter
folkräkningsuppgifter
få en
man
kan
och
långtidssjukskrivning
socialhjälp
Vi har
i
olika
åldersgrupper.
försörjningssituationen
i
redovisas
Resultaten
kommun.
Stockholms
studera

2.5. Det bör observeras

personer
talen låter

män

sammanställa

tidspensionering,
om
uppfattning
valt

för

Försörjningssituationen

Genom

tabell

drygt

kan vi se närmare
på uppgifterna
uppgifterna
att cirka 83 %
har redovisats
år. Tidigare
50-59
eller mer.
timmar
20
år förvärvsarbetar
50-59

i åldern
av männen
än 20 timmar/vecka.
Drygt
mindre
1 % förvärvsarbetar
Ytterligare
som inte
Cirka 8 % återstår,
år har förtidspension.
8 % i åldern 50-59
eller förvärvsarbetande.
är förtidspensionerade
En stor del
mer än 90 dagar.
5 % var långtidssjukskrivna
Drygt
i
4,5 %
folkräkningarna.
av dessa ingår inte i de förvärvsarbetande
i åldersgruppen
är cirka fyra månader,

av männen

har

socialhjälp.
vilket innebär

Den genomsnittliga
hjälpatt det endast kan förklara

tiden
2 % av befolkningen.
för ytterligare
försörjningen
underskattar
sysselsättningen
tid att folkräkningarna
arbetar deltid eller endast en del av året. Detta torde

Man

vet

bland

emellerdem

som

i stor utsträckning
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gälla för den
marknaden.

här

som

gruppen,

har

lös anknytning

ganska

kan enligt

de bedömningar
Det innebär
befolkningen.
av männens försörjningsförhållanden

Underskattningen
72 av
gå till 3-4
summering
83 %

från

Utslagning

till

arbets-

som gjorts av SCB uppi sin tur att en rimlig
i 50-59-årsåldern
kan

förvärvsarbetade
mer än 20 timmar
och 8 % var förtidsResten cirka 9 % var sjukskrivna,
eller försörjde

göras:

pensionerade.

kombinerat
med arbete under del av året.
sig genom socialhjälp,
Tillsammans
klara fingervisningar
ger de olika statistiska
uppgifterna
om var utslagningen
äger rum och vilka som berörs. Det är frågan om
de äldre männen och också i stor utsträckning
äldre kvinnor
i hela landet.
också
ner,

är dessa de klart dominerande
Det tycks
Antalsmässigt
grupperna.
finnas en tendens till utslagning
av medelålders
och yngre persoi första hand män, i storstadsområdena.
är här oroÖkningstakten

ande.

dominerar
framförallt
Ej gifta
skäl att anta att det ofta bakom

goda
den bland
lan

de medelålders

sociala

komma

2.2

till

Arbetsvård

och unga

och

problem
detta.

och

i de yngre åldrarna.
Det finns
den minskade
sysselsättningsgrafinns ett komplicerat
samspel melVi

arbetsmarknadsproblem.

skall

senare

åter-

utslagning

Av de personer
som förekommer
som arbetspå arbetsförmedlingarna
vårdssökande
har mycket
stor andel lång arbetslivserfarenhet.
Detta
alltså att de har haft arbeten som de av olika anledningar
inte
betyder
fått eller kunnat
I de undersökningar
behålla.
som utredningen
gjort i
och Skövde hade 42--50
% en arbetslivserfarenhet
som omGöteborg
fattar

10 år eller

mer

arbetslivserfarenhet

medan

och

%

16-20
%

16-19

hade

90 % av de arbetsvårdssökande

hade

het.

än

Cirka

35 %

7%

i Skövde

arbete

mer

hade
och

mindre

mellan
två

mer

sex

än två

månaders

i Göteborg
hade varit
än sex månader.
l6 respektive
27 %

än 50 %

har cirka
av dem

60 % mer

som

arbetar

kapp orsakats
som bedömer
arbete

anger
samband.
En

eller

del

av det senaste
sambandet
betydligt

personer

kommer

större

antal

den reguljära
arbetsmarknaden
måste få stöd av arbetsvården.
AMS

till

sökandestatistik

visar

års
80--

arbetslivserfarenhet.
utan

stadigvarande
arbete. På de

hade

än 10 års arbetslivserfaren-

emellertid
bedömer

också

att cirka

att

deras

handi-

Arbetsvårdstjänstemän
eller skadan
sjukdomen

eller

läkare

andelar

driftsinskränkningar.
av framförallt
den äldre

tio

år.

års arbetslivserfaren-

arbetet.

mellan
lägre

och

fem

i halvskyddat
arbete eller på
beror på sjukdom
eller skada

verkstad
anser själva att detta
av något tidigare
arbete. Det framgår
20 % av dem som arbetar
i skyddat
arbete
skyddad
orsakad

fem
och

50 %

verkstäderna

skyddade
het. Mer

hade
mellan

för

dem

där

det

finns

och
ett

tidigare
sådant

arbetsvården

efter företagsnedläggelser
visar att ett stort
undersökningar
arbetskraften
inte kan få nya jobb på
när man lägger ned företag.
En stor del
Flera

att andelen

arbetshandikappade

bland

sö-

arbetsmarknaden
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med

kande

olika
19 %,

dikappade,
Den lägsta
yrken.
m. fl. yrken (7 %).

2.3.1

finns

till

Orsaker

2.3

tidigare
yrke varierar.
finns bland sökande
bland

Den
som

tekniska,

andelen

högsta

haft

tidigare

1973114

arbetshan-

tillverkningsvårdande

naturvetenskapliga,

utslagning

Arbetsmiljön

är en väsentlig
finns goda skäl att anta att dåliga
arbetsmiljöer
kan difrån arbetsmarknaden.
till utslagningen
Arbetsmiljön
förklaring
som leder till uteller förslitning
rekt ge upphov till skador,
sjukdomar
medverka
till utslagning
Den kan vidare
indirekt
genom att
slagning.
Det

inte

tillåta

önskvärda

den
t. ex.

hållandena

kapp.
I det enskilda

och

nödvändiga
andra skäl

av

är det ofta

fallet

anpassningen

av arbetsför-

uppkommande

arbetshandi-

De
att påvisa dessa samband.
till har också
tagit initiativ

möjligt

och försök

studier

sysselsättningsutredningen
termer
Statistiskt
och i generella
att fastställa.
En rad arbetsmiljöstudier

detta.

bekräftat
ofta

olika

till

svåra

är sambanden
senare

under

som kan antas ligga till grund
för
på faktorer
här.
från några av dessa studier presenteras
Nedan följer först några resultat från SCB:s undersökning

emellertid

dock
år visar

utslagning.

Resultat
ka

folkets

levelsen

arbetsmiljön.
har 38 %
sysselsatta

Bland

samtliga
arbeten
är

vanligast

m. fl. inom

En tredjedel
arbetsrörelser.
stora

mellan

facklärda
Arbeten

jordbruk,
har arbeten

Nedan

Faktorer

De

gäller

den

arbeten

som

om svens-

subjektiva

upp-

kräver

tunga lyft.
distributionsanproduktionsoch byggnadsindustrin.
skogsbruk
som innebär mycket upprepade
och ensidiga
bland

och

är detta bland kvinnor.
Speciellt
vanligt
olika socioekonomiska
grupper.
Vanligast

och biträdespersonal.
som innebär
krokiga,

arbetsställningar
sysselsätter
bland män än kvinnor.
inverkan

(ULF).

av den fysiska

Sådana
ställda

levnadsförhållanden

beskrivs

i

vridna

31 %.

procentuell

Dessa

fördelning

eller

på

annat

arbetsuppgifter
olika

Skillnaderna
är det bland
sätt
är

är
icke

olämpliga
vanligare

arbetsmiljöfaktorers

på arbetstagare.
som orsakar

besvär

Andel som upplever
besvär
Procent

Värme
Kyla
Drag
ventilation
Otillräcklig
Gas, damm, rök eller dimma
(hög grad eller någon mån)
Syror, frätande ämnen
Buller
Särskilt påfrestande buller
t Denna andel tycks ha ökat

25
22
29
29
27 Hög grad 9 procent
10
38
13a
mellan

1968 och 1974.
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70 % anser sina arbeten
på risken

eller

mycket

riskabla

med

arbetsmarknaden

79

tanke

för olycksfall.

2.3.1.1

Psykosociala

Begreppet
var direkt
orsaka

vara ganska

från

arbetsmiljö
knutna till

faktorer

i arbetsmiljön

de förhållanden
i arbetet som
avsåg ursprungligen
människans
liv och hälsa; förhållanden
som kunde

m. m. Först på senare
förslitningar
de psykologiska
och sociala inslagen
i miljön
har ett egenvärde.
människans
när
Miljön
påverkar
upplevelser,
det gäller t. ex. missnöje,
och behov av intillfredsställelse,
arbetsglädje
år har

olycksfall,
yrkessjukdomar,
man uppmärksammat
att

flytande.

2.3.1.2

Arbetets

På senare

år har

i debatten
de psykiska
och sociala konsekvenserna
av
av arbetsmoment
och styrning
av arbetstakt
uppdelning
och
mellan denna typ av arbetsförhållyfts fram. Sambandet
av enformighet,
social isolering,
upplevelser
ofrihet,
jäkt

långt driven
arbetsmetoder
landen

och innehåll

organisation

och

och psykisk trötthet
Tre förhållanden

har uppmärksammats.
är enligt Gardelll
av central

heterna att uppleva arbetsglädje:
i arbetslivet
och
inflytande
arbetsmetoder,
av överblick
upplevelse

-

självbestämmande

och mening

betydelse
över

för

möjlig-

arbetstakt

och

i arbetet

och
-

samarbete

och gemenskap
med andra människor.
och forskning
om den industriella
demokratin
har den inverdessa förhållanden
har på människans
intresse av att vara med i

I debatt
kan

arbetsplatsens
En annan

beslutsprocesser
uppmärksammats.
del av problematiken
arbetets organisation
och
beträffande
innehåll
rör begreppen
över- och understimulering,
dvs. i vilken
utoch ensidiga arbeten eller mekaniskt
sträckning
repetitiva
styrd arbetstakt påverkar
individen.

Exempel
-

på psykosociala

Upplevelse
är betydligt

effekter?

av enformighet,
vid
vanligare

psykisk

påfrestning
som

arbetsuppgifter

och

social

kännetecknas

isolering
av in-

och
skränkningar
beträffandekvalifikationskrav,
kontaktmöjligheter
autonomi.
Sarskilt
ar detta 1
-

Betydande
.
mer. Cirka
tillräckligt

-

patagligt
i upplevelsen
spridningar

verkstadsindustrin.

av ett likartat
arbete förekom. .
..
1/4 av dem som har ensidiga arbeten tycker att arbetet ar
intressant.

av enformighet
och ofrihet
inför ensidiga
och tvångs..
.
..
ar sarskilt
uttalade
bland yngre. De yngre upplever
styrda arbeten
också arbetet
som mer psykiskt
än de äldre. Kritiken
påfrestande
°
=›
o
o
-fran de yngre gar ofta ut pa att manga
industriarbeten
ar utarman_
_
,_ _
inte
till ansvarstagande
de,
och sjalvstandighet.
uppmuntrar
Upplevelser

1 Garden,

B., Arbets_
jnnehål] och livskvali.
tet. En
sammanställning och diskussion av
samhällsvetenskaplig
forskning rörande män“Iskan Och
arbetet!
samarbete med LO i
Sverige, 1976_
?Gardell
1964-1971,
refererad i SOU 1976:
R
orte
3,
ips y ko-

Socialaápå-ågoç
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Faktor

Figur 2.10 Bedömningar av förekomst
av arbetsmiljöfaktorer.
Procent.

Jäkt

Enformighet

Jäkt+enformighet1

Psykiskt ansträngande

lnget inflytande över
arbetets planering

lnget inflytande
arbetstempot

över

Inget inflytande
av
förläggning
arbetstid

över

Möjlighet att genom
arbetet utbilda sig

Deltagit senaste året
i utbildning under
arbetstid

o
1 I SCB-rapporten
och
”Sysselsättning
arbetsplatsförhållanden
1974 konstaterades
att ju högre det normala utbildningskravet
är för resp. yrkesgrupp
desto högre är andelen
med ”psykiskt anarbeten.
strängande
Utifrån det starka
sambandet förmodades
också frågan mäta de
upplevda kvalifikationskraven i resp.
arbete.

LO

1o

2o

30

40

:TCO

5b

eo io
SACO/SR

eb

9o

1oo

SOU

-

1978: 14

Det

finns

arbeten.

arbetsmarknaden

en markerad
En

större

av könen på olika typer av
snedfördelning
kvinnor
i repetitiva
återfinns
arbeten med
arbetare
som får arbetsuppgifter
med
Kvinnliga
andel

låga förtjänster.
höga kvalifikationskrav
och större självförtroende
bär låga kvalifikationskrav.
-

från

Utslagning

Sambanden
och olika

mellan
kriterier

och

stor självständighet
har högre anspråk
än kvinnor
med arbetsuppgifter
som inne-

arbetets

sociotekniska

och

på hälsa och välbefinnande

ekonomiska

villkor

visar

att personer med
redovisar
lägre tillfreds-

arbeten respektive
låga inkomster
med sina liv och lägre självkänsla.
De har också i högre grad olika psykiska och
fysiska besvär. En unfrån sågverksindustrinl
visar att arbetare
dersökning
med korta aroch maskinstyrd
arbetstakt
betscykler
och
upplever
enformighet
stress i väsentligt
högre grad än andra arbetare. De har också i högre
ensidiga
ställelse

utsträckning

psykosomatiska

symptom,

t. ex.

nervösa

besvär

och

sömnsvårigheter.
Följande
från TCO:s
sammanställning
figur 2.10 är hämtad
rapport
i tvärsnitt.
Om utbildning,
Tjänstemän
inkomster
och arbetsförhållanden år 1975”. Uppgifterna
avser år 1975 och bygger på specialbearbetav SCB:s undersökningar
om svenska folkets
ningar
levnadsförhållanden (ULF).
del

29 % slutligen
av samtliga
för behovstillfredsställelse

bland
vanligare
socioekonomiska

män

ser arbetet enbart som ett meintervjuade
utanför
arbetet.
En sådan inställning
är
än kvinnor.
Det finns också stora skillnader
mellan

och företag med olika antal angrupper,
näringsgrenar
är allra vanligast
bland produktionsInställningen
och distributionsanställda
m. fl. inom gruv- och tillverkningsindustri.
betraktar
arbetet
i väsentligt
Tjänstemän
mindre
som
utsträckning
och
enformigt,
isolerat
psykiskt
från arbetskamraterna
påfrestande
än
arbetare
gör.
Inom
återfinns
de skillnader
som också kan
tjänstemannagruppen
ställda.

konstateras

inom

arbetargruppen,
ju lägre känsla av självständighet
och
i arbetet,
desto mer jäktigt
och enformigt
upplevs

kvalifikationskrav
arbetet.
I en studie

av

tjänstemännens
arbetet
kommer

bankanställda?
kunde
kvinnliga
konstateras
att när
arbete organiseras
efter samma principer
som industriockså upplevelsen
av arbetet
att likna industriarbeta-

rens.

2.3.2

1 Carina

i Volvo

Utslagningen

Sysselsättningsutredningen

har

tillsammans
med Volvo
en
genomfört
Torslandaveranpassningsgrupperna
på Volvo
ken och Volvo
Skövdeverken.
Resultaten
av denna försöksverksamhet
kommer
att delvis presenteras
i kapitel 4. Inom ramen för Volvoförsöförsöksverksamhet

ken
för

har emellertid
diskussionen

här.
presenteras
En uppföljning

med

också gjorts en del studier som kan vara av intresse
om utslagningen.
Några resultat från dessa studier skall
har

gjorts

av

alla

personer

som

slutade

vid

Volvo

Nilsson: Sågverksarbetarnas
arbetsförhållanden
i ett socialt och psykologiskt
perspektiv. Ur Ager
m. fl.: Arbetsmiljön
i
sågverken, ArbetarAM
skyddsstyrelsen
191/75.
2 Bradley, G.: Arbetsattityder och befordringsintresse hos kvinnliga bankanställda.
PA-rådet
1970.

81

82

Utslagning

från

SOU

arbetsmarknaden

423

Totalt
därav
Betingat

Figur 2.11 Utslagningen vid V0lv0-Skövdeverken - antal personer som slutade 1/1
1976--7/6 1977.

i

klara fall

Utslagna,

121

arbetsföra

av

1976-7

1 januari

och

företagshälsovården
i figur 2.11.

99

övriga

22

Därav utslagnings15
hotade

Skövdeverken
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juni

Dessa

1977.

arbetsförmedlingen

Förtidspension

25

Annat arbete,
utbildning etc

56

Andra orsaker

18

upp
följdes
Resultaten

personer
i Skövde.

presenteras

snäv definition.
har av Volvo
getts en mycket
Utslagningsbegreppet
av föreoch
Volvo
vid
slutat
som
samtidigt
avses
Med utslagna
personer
till
arbetsföra.
som
Anledningen
är
betingat
registrerade
tagshälsovården
av aratt de har slutat skall vara att man inte lyckats lösa anpassningen
sätt. Samtidigt
gäller att de inte
på ett tillfredsställande
betsuppgifterna
på arbetsska ha fått en tillfredsställande
lösning på sin sysselsättning
har gjorts
i övrigt.
Bedömningarna
av de utslagna
Cirka hälften
Skövdeverken.

marknaden
vid

som slutat

del av de övriga
om avskedande.

på egen begäran

av anpassningsgruppen
hade avskedats. En stor
hade

det inför

gjort

hot

»eller
hade slutat av andra skäl än ålderspension
personer
var
30
%
eller
cirka
121 av dessa
enligt företagshälsoatt de avlidit.
hade 25
arbetsföra
Av de 121 betingat
arbetsföra.
vården
betingat
utbildeller
annat
ett
fått
51
hade
och
jobb
blivit
förtidspensionerade
de två senast
Bland
orsaker.
andra
av
slutat
hade
18
personer
ning.
be22 personer
var 15 personer
nämnda
utslagningshotade.
grupperna
som sluarbetsföra
dömdes vara direkt utslagna. Bland de 121 betingat
423

Totalt

tat

hade

slagna
mer direkt

unga män.
29 år. Den
blem

eller var utfått förtidspension
61 (51%)
antingen
Bland de fall där man kunde konstatera
utslagningshotade.
bild. Det var relativt
finns det en ganska entydig
utslagning
var
Genomsnittsåldern
fanns endast två kvinnor.
I gruppen

alltså

eller

anställningstiden
i form
huvudsakligen

dominerade,
var

femtedelar

var 2 år. Psyko-sociala

genomsnittliga

invandrare.

finska

tade är ungefär densamma.
De förtidspensionerade
De

har

skiljer

av alkoholskador

Karaktäristiken
sig från

”de

(64 %),

profyra

av de utslagningsho-

utslagna

av-

i de flesta
anställningstid

(56 år), längre
genomsnittsålder
(86 %).
(71 %) och har fysiska arbetshinder
konstatera
kunnat
och
de
har
utslagna
följt upp
Arbetsförmedlingen
hos olika samhällsär eller har varit klienter
att de i stor utsträckning

seenden.

högre

(17 år), är svenskar

organ.

Man

har

tex

fått

hjälp

med

flyttning,

är långtidssjuk

eller

finns

SOU
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registrerad
kan också

hos arbetsförmedlingen
konstateras
att endast

som betingat
kontakterna

arbetsföra
med

Arbetsgruppen
inte var

taget

från

Utslagning

uppgav

eller de sociala myndigheterna.
Det
en tredjedel
av dem som registrerats
att de hade något arbetshandikapp
vid

arbetsförmedlingen.
pekar som förklaringar

medvetet

om

problemen

inte

till

utslagningen
på att föreoch att man
anställningen
alkoholskadade
individer.
kring
vid

behärskar
problemlösningen
till den kraftiga
gäller
förklaringen
för
överrepresentationen
framhåller
att huvuddelen
finländare,
är ensamstående
arbetsgruppen
med bl. a. bostadsisolering
i ungkarlshotell.
Deras språkisolering
förstärker den sociala isoleringen
och försvårar
kontakter
som skulle kunna
ge hjälp. Att så många är unga beror på att dessa har lättare att få anidag
När

det

ställning

2.4

trots

Frånvaro

Utslagningen
långt

utdragen

tidspensionering
Det är därför

befintliga

-

problem.

betingat
ett samband

utslagning

från

ett företag
eller från arbetsmarknaden
är ofta en
i kapitlet
har redovisats
att t. ex. förprocess. Tidigare
oftast föregås av mycket
långa sjukskrivningsperioder.
också av intresse att studera
från denna
sjukfrånvaron

utgångspunkt.
I Volvo-undersökningen
lan

-

arbetsmiljö

arbetsföra

finns
och

som ovan

risker

visats

ett klart

samband

mel-

för

På samma sätt finns
utslagning.
och betingat
arbetsföra.
Här skall re-

mellan
sjukfrånvaro
från Volvo-försöket.
I Skövde är anytterligare
några resultat
delen med mer än tio fall av korttidssjukdom
under ett år mer än dubbelt så stor bland de betingat
arbetsföra
som bland övriga
anställda.
Samma samband
gäller i ännu högre grad för de långtidssjuka.
Andelen
långtidssjuka
(42 dagar eller mer) var 13,3 % i gruppen
arbetsbetingat
föra och knappt
2 % bland de övriga. Långtidssjukdom
var mer än sex
dovisas

bland betingat
arbetsföra.
De långtidssjuka
vanligare
svarade för
av den totala sjukfrånvaron
vid Skövdeverken.
I Skövde
under
försöksverksamheten
gjordes
en uppföljning
av de
som
var
personer
(42 dagar eller mer). Företagshälsovårlångtidssjuka
den bedömde
sedan troliga
resultat
av frånvaron.
redoUppgifterna
visas i tabell 2.6.

gånger
hälften

Sambandet

arbetshandikapp

mellan

å ena

och behov

sidan långtidssjukdom
av anpassningsåtgärder

och
tycks

å andra
alltså

sidan

vara

taglig.
Tabell

2: 6 Långtidssjuka

vid Volvo-Skövdeverken

i avvaktan på förtidspension
Sjukskrivna
Den slutliga handläggningen
är oklar. De är antingen
eller återgår som betingat arbetsföra
förtidspensionerade
Återgått eller förutses återgå i arbete som betingat arbetsföra
Återgått eller beräknas återgå i arbete som icke betingat
arbetsföra
för bedömning saknas tills vidare
Förutsättning
Summa

4
18
107
40
8

W

på-

arbetsmarknaden

83

84

Utslagning

från

SOU

arbetsmarknaden

19781 14

vid Torslandaverken,
kan utläsas av undersökningarna
mall. Tabell
2.7 visar svaren
enligt en något annorlunda
som har lämnats av en grupp som har varit frånvarande
på enkätfrågor
mer än 65 dagar/år
och en grupp med mer än tio frånvarotillfällen/år.
Samma

sak

som har gjorts

dömts

har en grupp
jämförelse
vara betingat
arbetsföra.

varo

har starka

Som

att

arbetet

den

Det
till

finns

korttidsfrån-

och

med svårighet p. g. a. sjukdom
i arbetet liksom
Det bör särskilt noteras att andelen som tycmed
trivseln
och förhållanden
sammanhängande

trivseln.

allmänna

är mycket

grupperna.
Finns det

eller

ganska

goda

liten

är relativt

i båda

mellan
och sjukfrånvaro?
då något samband
arbetsmiljö
Vi kan hänvisa
få undersökningar
om detta samband.

en undersökning
frånvaron

som är gjord

i Volvo

I den har man

Skövdeverken.

som

efter en miljöförbättring
respektive
luftrenhet
och tunga lyft. För samtliga
buller,
belysning,
som studerades fanns tydliga tecken på frånvarominskning.
I det

mest

minsta

varonivån

frånvaro-

relativt

studerat

Den

be-

arbetsledarna

samband

med den allmänna
ker

som enligt
medtagits
Både långtidsfrånvaro

före

extrema

fallen

minskade

frånvarominskningen
i övrigt
på företaget

Tabell 2: 7 Svar på enkätfrågor
fabriken Volvo-Torslanda

frånvaron

skedde
förändrades

av grupper

Procentuell

inte

30 %
till

avsåg
projekt

till

10 %.

nämnvärt

8 %.
Från-

under

den

i slutmonterings-

andel som:
Anser sig ha
arbetshinder
som ej beror
på sjukdom

Vill diskutera
sitt arbete
med hälsovården

57
39

9
6

49
29

20

2

22

Procentuell

Frånvarande
mer än 65 dagar/år
mer än 10 ggr/år
Betingat arbetsföra
enl arb.ledn.

från

12,2 %

med stor frånvaro

Har eller
förväntar sig
svårigheter
pga sjukdom
Frånvarande
mer än 65 dagar/år
mer än 10 ggr/år
Betingat arbetsföra
enl arb.ledn.

från

fyra

andel som tycker

att hälsan är:

Mycket eller
ganska god

Medelmåttig

Ganska dålig
eller dålig

26
59

30
30

43
10

65

23

10

andel som tycker att den allmänna
Procentuell
med
trivseln och förhållanden
sammanhängande
arbetet är:
Varken/eller

Ganska eller
mycket dålig

43
48

30
31

28
22

83

12

5

Mycket
ganska
Frånvarande
mer än 65 dagar/år
mer än 10 ggr/år
Betingat arbetsföra
enl arb.ledn.

eller
god

SOU

1978: 14

l studien

ringar
varon.

arbetsmiljön

perioden.
i den fysiska

I resultaten

förändatt genomgripande
effekter
på personalfrånpositiva

gett

redovisas

som

av försöksverksamheten

verksamhet

på att

4 finns
i kapitel
har lett till en

anpassningsgruppens
bland de berörda
av frånvaron
på Torslandasänkning
kraftig
fått hjälp av anpassningsTorslanda
I den grupp som i Volvo
från 35 till 28 %.
minskat med 7 procentenheter
har frånvaron

exempel

mycket
verken.

gruppen
Detta trots

att man

tillfredsställande

2.5

85

arbetsmarknaden

dras slutsatsen

studerade

också

från

Utslagning

endast

del av fallen

i en liten

fått

i Uppsala

män

till
finns det klara tendenser
Som tidigare
framhållits
i storstadsområdena
Framförallt
i de äldre åldrarna.
tid en klar

till

tendens

ensamstående,

minskad

för

av män
utslagning
finns det emeller-

också bland

sysselsättning

i första

yngre,

har tillsammans
Sysselsättningsutredningen
och länsarbetsnämnden
gjort
försäkringskassan

män.

med socialförvaltningen,
vissa studier av situationen
material

en helt

stånd

arbetsplacering.

Förtidspensionerade

hand

till

att söka belysa

i Uppsala
orsakerna

för

att få något bättre underlagsän vad som finns i den officiella

statistiken!
har 140
män har gjorts. Sammanlagt
av förtidspensionerade
40
bland
40-64
år
och
bland
akter tagits ut slumpmässigt
(100
personer
efter
ett
har
Aktmaterialet
20-29
på förår).
gåtts igenom
personer
Ett

hand

urval

uppgjort

kodschema
Nedan

och en tjänsteman
av genomgången.

av en socialläkare

på för-

resultat

några
40-64
år var
44 % i åldersgruppen
var nästan var femte frånI den äldre åldersgruppen
ensamstående.
.
. .
.
.
.
..
.
endast huredovisas
statistiken
over diagnoser
skild. I den ordinarie
säkringskassan.
90 % i åldern

20-39

presenteras
år och

har här tagits
Vid genomgången
vuddiagnos.
orsak i den mån det funnits sådana uppgifter.
bell 2.8.
Tabell 2: 8 Procentuell andel av huvuddiagnoser
tidspensionerade män i Uppsala 1977.
Diagnos

med

och bidragande

en bidragande
redovisas i ta-

diagnoser

i olika diagnosgrupper

Huvud
diagnos

20-64

40-64
Bidragande
diagnos

Huvuddiadnos

Bidragande
diagnos

Huvuddiagnos

Bidragande
diagnos

2
6
5
59
17
9
-

-10
22
32
29
8

10
32
26
16
8
8
-

9
2
5
22
6
28
6
22
-

8
0
0
28
22
24
9
8
-

8
3
4
18
5
28
9
23
1

100

101

100

100

99

99

2
-

bland för-

Totalt

Ålder
20-39

Hjärt-kärlsjukdom
Hörselskada
Synskada
Rörelsehinder
Övriga somatiska
Psykiska
Intellektuella
handikapp
Missbruk alkohol, narkotika etc
Övr socialmedicinska
handikapp

också

Resultaten

,_ _
och
1Sysselsattning
förtidspensionering
bland män i Uppsala,
st°“°ü
Sysselsättning*
december
utredningen
1977_

86

Utslagning

från

arbetsmarknaden

Tabell

SOU

2: 9 Rehabiliteringstiden

Tid under vilken
forsok pagatt

för förtidspensionerade

1-6 månader
6-12 månader
1-2 år
2 år_-

Det
av
till

finns

inget

direkt

förtidspensionärer
statistiken
över

män i Uppsala.

Ålder

rehabiliterings-

Procent

Totalt

20_39

“_64

17
3
3
73

24
19
25
25

23
16
21
34

96

93

94

jämförelsematerial
inte redovisas
efter

19731 14

att tillgå

eftersom

diagnoser.

Man

beståndet
är hänvisad

nybeviljade
pensioner.
Fördelningar
på diagnos har
lite under 1970-talet.
Andelen
med rörelsehinder
mycket
är t. ex. i stort sett densamma
som i riksmaterialet
bland huvuddiagno-

dock

varierat

serna

för nybeviljade
Vad som framför
allt är utmärkande
pensioner.
är att andelen med psykiska
är mycket
stor likUppsala
handikapp
som andelen med missbruksproblem.
Den senare finns överhuvudtaget
inte med i den ordinarie
statistiken.
Det är framför
allt intresseant
att
för

dessa diagnoser

är mycket vanliga som bidragande
orsaker.
av yrkestillhörighet
visar
bl. a. överrepresentation
Kartläggningen
bland förtidspensionärerna
av lantbruksoch skogsarbete
och underreav administrativt
presentation
Tabell
2.9 visar den tid
stödja

uppfattningen
ringstid i synnerhet

och kontorstekniskt

rehabiliteringen
att det ofta är fråga

för den yngre gruppen.
också uppgifter

redovisar

om långt

Uppgifterna
tycks
rehabilite-

utdragen

om vilka

organ som deltaoch sjukvård
fanns med
Försäkringskassa
medverkade
i en fjärdedel
av fallen.
Arhade använts
i hälften
av fallen.
utredningsresurser
också uppgifter
i undersökningen
som anger flytt-

Undersökningen
git i rehabiliteringsförsöken.
i samtliga
fall. Socialvården
betsförmedlingens
Det finns slutligen

arbete.
pågått.

bland
de förtidspensionerade.
Det kan här noteras
ningsmönstret
att
8 % hade flyttat
inom kommunen
till Uppsala.
9 % hade flyttat
inom
länet till Uppsala
och 36 % hade flyttat
över länsgräns
till Uppsala.
hade alltså 53 % flyttat till Uppsala.
Sammanlagt

2.6

överväganden

och

förslag

I inledningen

fördes
en diskussion
Avomkring
utslagningsbegreppet.
som gjordes
där innebar
att vi i detta kapitel
gränsningen
skulle behandla den process som gjorde att personer
som tidigare
varit anställda
inte längre kunde behålla arbete eller erhålla ett nytt. En
till
anledning

denna
kommer
soner

var att övervägandena
och
avgränsning
att behandla
som kan vidtas
åtgärder
förlorar
sina anställningar.
De åtgärder

i detta kapitel
förslagen
för att undvika
att per-

som ska vidtas för att
behandlas
i huvudsak
hjälpa personer att få en ny anställning
i kapitel 3
i samband med rehabiliteringsfrågorna.
Samma sak kan också uttryckas
på ett annat sätt: man kan skilja på utslagning
från en arbetsplats
och

1978: 14

SOU

från

Utslagning

är
från en viss arbetsplats
från arbetsmarknaden.
Utslagning
utslagning
i
haft arbete det första steget
för dem som tidigare
utslagningsprocesfrån arbetsi och för sig inte att man är utslagen
sen. Detta
innebär
har gjorts
olika
försök
först
sedan
inträffar
marknaden.
Utslagningen
eller

med

genom rehabilitering
arbetsplacering
ändå inte kan få något annat arbete.
Att

förhindra
sättet

effektivaste
för

minst

grupper

från

företagen
utan
”företag”
kommunala

och

att

lättare

vara

och man

åtgärder

är i många fall också det
Inte
från arbetsmarknaden.
utslagning
med psykiska eller sociala handikapp
gäller att själva
vid reatt svårigheterna
kan vara så nedbrytande

från
utslagning
att förhindra

arbetslöshetsperioden
blir
habiliteringen

andra

än

större

skedde.

(Som

att närmare
myndigheter
åstadkomma

arbetsplatser

de problem
tidigare

precisera
samt
någon
fortfarande

fanns

som

påpekats:
innebörden

när

när utslagningen
vi använder
ordet

avser

vi också

Det
organisationer.)
form av rehabilitering

skulle

statliga
alltså

medan

an-

pågick.
ställningen
på arbetsplatsen
av de arbetsvårdssökande
De undersökningar

som utredningen
gjort
har tidigare
omfaten
helt
att
majoritet
överväldigande
på
pekar
Mer än
De har haft ett jobb som de förlorat.
tande arbetslivserfarenhet.
arbete
i skyddat
eller halvskyddat
som arbetar
hälften
av de personer
bedömarbete. Enligt
anser själva att deras besvär beror på tidigare
också

av arbetsvårdstjänstemän
ningar
i Skövde och
betsvårdssökande

hade

bland de arän var fjärde
eller skada hänförsjukdom
som förhindrar
utslagåtgärder

mer

Göteborg

arbete. Förebyggande
tidigare
måste
därför
vara ett viktigt led i arbetsmarknadspolitiken.
ning
och Volvoprojektet
från t. ex. Tierpsprojektet
Resultaten
tyder också
måste sättas in på ett
eller rehabiliterande
åtgärder
på att förebyggande
till
Att koncentrera
så tidigt stadium
som möjligt.
rehabiliteringsresurser

bar

till

för pensionsprövningen
tycks inte vara meningsexempelvis
tidpunkten
och utgå från eller ske
fullt. Insatser
måste göras på ett tidigt stadium
finns.
där den utslagningshotade
med den arbetsplats
i nära samarbete
sätt.
För
det
sker
i
två
från arbetsplatsen
princip
på
Utslagningen
genom att hela
som är äldre
personer
första

eller

delar

och/ eller

av arbetsplatsen
läggs ned och att de
får svårt
särskilda
arbetshandikapp

har

(Detta gäller i huvudsak
på den privata
ny anställning.
slutar eller
vissa
individer
För
andra
att
det
marknaden.)
genom
att finna
sluta
na

till

arbetstvingas

därför
att man inte lyckats anpassa arbetsuppgiftersin anställning
Vi skall först diskutera
individens
företagsnedförutsättningar.

läggningarnas
De största

betydelse.
eller driftsinskränkvid företagsnedläggelser
problemen
en stor andel äldre arbetskraft
sysselsätter
ningar uppstår när företagen
finns är bedär företaget
arbetsmarknaden
som den lokala
samtidigt
utgör egentligen
på sådana företagsnedläggningar
gränsad. Typexempel
jordbruket

och

i viss

mån

inom
nedläggningar
till
som alltid lokaliserade

finns så gott
få alternativ
och samtidigt
mycket
ket stor andel äldre arbetskraft.
Utpräglade
också funnits
i det norrländska
jordbruket,
”företag”
det finns

mer

har införts.

Dessa
skogsindustrin.
där
en arbetsmarknad

har här
sådana
där också

sysselsatts
problem
speciella

en myct. ex.

har

stödfor-

arbetsmarknaden
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t. ex. inom jordoch skogsbruket,
har vaför ett ökat materiellt
välstånd.
En viknödvändiga
förutsättningar
för arbetsmarknadspolitiken
har varit att värna den enskilde
tig uppgift
individens
intresse
av trygghet
i den nödvändiga
Stora
omställningen.
insatser har också gjorts, men dessa har inte kunnat helt förhindra
att
enskilda
har drabbats
i omställningarna.
Kraven
personer
på samhälls-

Strukturrationaliseringar,

rit

insatser

har också efterhand
ökat. En fortsatt
och förrationalisering
av
är nödvändig.
Detta måste också underlättas
av
nyelse
näringslivet
en fortsatt
Detta
satsning på att främja
rörligheten
på arbetsmarknaden.
har understrukits
i utredningens
första delbetänkande.
Motståndet

mot förändringar
är emellertid
och tycks
idag påtagligt
subventioner
till existerande
industrier
är ett allt vanligare
Statliga
krav vid hot om nedläggning
av en industri.
Denna reaktion
mot förbottnar
i att många upplever
vid
ändringar
otryggheten
omställningarna. Därför
kan det bara mötas med ökad satsning på att trygga omför den enskilde,
bättre arbetsmarknadspolitiska
ställningar
hjälpmedel,
öka.

av existerande
längre och bättre planerad
avveckling
rekt kombineras
med nyetableringar
etc.

industrier

som di-

Om

ett företag som har stor del äldre arbetskraft
lägger ner sin verkär dominerande
för en lokal arbetsmarksamhet, och om det samtidigt
i form av utslagning
ofta mycket
nad, blir resultatet
stort. I dessa fall
blir också ofta de företagsekonomiska
som ligger bakom
en
kalkyler
avvikande
från vad en samhällsekonomisk
nedläggning
mycket
kalkyl
skulle
till
resultat.
i produktionsresultat,
ge
Marginella
förändringar
eventuellt
förlusterna
för företag
eller delar av företag,
skall ställas i
relation
till de personliga
och de stora samhällsekonomiska
tragedier
förluster

som blir resultat

av en sådan nedläggning.
i praktiken
redan tagit konsekvenserna
av denna utveckhar skett under senare tid men har
ling. Rader av statliga
ingripanden
emellertid
en tendens att komma
sent stadium
och det
på ett mycket
av den karaktär
som diskuterats
tycks ofta saknas ekonomiska
kalkyler
ovan som grund
för besluten.
Det bör därför
diskuteras
om det inte
Staten

har

borde finnas möjligheter
att göra mera systematiska
samhällsekonomiska bedömningar
innan en nedläggning
och med
görs och i vilka former
vilka finansieringsmetoder
skall ske. När entydiga
samhällsingripandet
ekonomiska
skäl talar för att bibehålla
bör det finnas tillgång
företaget
till särskilda
medel för finansieringen.
kunde
t. ex. utgå under
Bidrag
den tid det tar att ordna annan sysselsättning.
Formerna
för detta diskuteras

av sysselsättningsutredningen
i framtiden
och

tikens

inriktning
slutbetänkandet.
När
det

det

för

betydelse.

i samband

med

hela

återkommer

utredningen

näringspolitill frågan

från existerande
gäller
utslagningen
arbetsplatser
förtjänar
första
att framhållas
att trygghetslagstiftningen
är av stor
Den har i hög grad bidragit
till att minska utslagningen
från

det

företagen
genom att ge särskilt
skydd till äldre och arbetshandikappade. När lagen alltså ibland
kritiseras
för att den skulle leda till svårigheter för de arbetshandikappade
måste detta alltid
på arbetsmarknaden,
ses i relation
slagning.

till

de fördelar

som

den har

givit

i form

av minskad

ut-

i
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De

från

Utslagning

som redovisats
av förtidspensioneringar
tidigare
till
Jord- och skogsbruk
tycks ge upphov
analysen.
att andelen
men det kan också vara intressant
bygg-

undersökningar
för

är av

betydelse

många

utslagna

nadsarbetare,
Vägarbetare
fler än
tillsammans

var stor
i Tierpsstudien
och transportarbetare
finnas
en överDet tycks
industriarbetarna.
stora fysiska krav och nämed förhållandevis

av yrken
representation
Detta
få yrken
med små företag
och/eller
representerade.
ringsgrenar
vilken
kunde
mötas
till
stark
inte
skulle alltså leda
gefysisk förslitning,
Den leder därför
till
nom yrkesbyten
inom
(lättare
företagen
jobb).
klara
omställDen
industrin
skulle
följaktligen
utslagning.
egentliga
bättre

ningarna

bör

hypotes
hållbar
vissa

borde

och

ha förhållandevis

därför

ytterligare
detta leda

undersökas
till

att

och

man

Denna
utslagning.
Visar den sig vara
åt
uppmärksamhet

mindre

diskuteras.
särskild

ägnar

branscher.

till att utslagningen
Anledningarna
nen kan vara flera. Männen
utsätts

har

störst

i större

bland

omfattning

utsträckning

för

män-

hårda

ar-

är typiskt
Det gäller
Vissa av de utsatta arbetena
manliga.
betsmiljöer.
De nya arbetena
har kommit
i yrtunga arbeten med stor förslitning.
till ökad
som traditionellt
kvinnor.
Tendenserna
kesområden
rekryterat
kan ha andra orsaker.
Den traditionella
mansi storstäderna
utslagning
rollen i den extrema
bl. a. bland vissa grupper
variant som förekommer
med den moderna
och
arbetsmarknaden
ogifta män tycks i kombination
De sociala problemen
blir
leda till svårigheter.
anonymitet
av de utslagna
Bilden
männen
visar upp en mer eller
social isolering
från arbete, familj
och samhällsgefullständig

storstädernas

stora.

mycket
mindre
menskap.
Arbetet

med den fysiska och psykiska
måste byggas ut
arbetsmiljön
Till hjälp i detta arbete bör finnas systegöras mer systematiskt.
matiska
av arbetsmiljöer
och arbetsuppgifternas
krav.
kartläggningar
En företagshälsovård
inriktad
och arbetsplatsanpaspå förebyggande

och

sande

skulle ha mycket viktiga
Vi har tidigare
viuppgifter.
som en indikator
t. ex. långtidssjukskrivning
fungerar
på anpassoch risken för utslagning
från företaget.
De långa sjukningsproblem
bero på att anpassningsskrivningarna
tycks i inte ringa utsträckning
verksamhet

sat att

verksamheten
till

baka
vården

i företagen
inte fungerar.
De sjukskrivna
sina arbeten och sjukskrivningstiderna
förlängs.
borde
kontinuerligt
följa
upp långtidssjukskrivna

stadium
och diskutera
behovet
förbereda
tidigt
som gör det möjligt
för dem att efter sjukdomens
bete. Detta
arbete bör ske i nära kontakt
med
Det

bör

innefatta

av arbetshinder

gärder

sovård.
principer
Den

och

och

gå till-

Företagshälsooch på ett

av

arbetsanpassningar
slut återkomma
i ar-

anpassningsgrupperna.
före insjuknanåtgärder
samt kontakter
och åt-

under sjukperioden
åtgärder
med återgång till arbete och senare uppföljning.
och socialstyrelsen
har i en promemoria,
Ds S
Riksförsäkringsverket
1977: 3, behandlat
vid företagshälsjukförsäkringens
ersättningsregler

det,

kontakter

analys

kan inte

i samband

I förslagen
till ändringar
varit vägledande.

förebyggande
muleras.

i ersättningsreglerna

verksamheten

inom

har bl. a. följande

företagshälsovården

bör

sti-

arbetsmarknaden
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till

bör inte baseras på
företagshälsovården
motsvarande
kostnader
inom den offent-

Försäkringens
ersättning
kostnader
som överstiger

liga primärvården.
I promemorian
föreslås
att
att förebyggande
medicinska

nu

ändras så
gällande
ersättningssystem
i fortsättningen
med
åtgärder
jämställs
vid beräkning
av bidragen
från sjukförsäkringen.
Vidare
föresjukvård
slås att ersättning
i fortsättningen
skall kunna ges från försäkringen
vid
kostnader

för

medicinsk

verksamhet

som är föreskriven

i arbetarskyddsDe övriga förslagen

och

nu ej är ersättningsberättigande.
lagstiftningen
berör inte den här behandlade
frågan.

om företagshälsovården
och den yrkesmedicinska
verki sina direktiv
bl. a. fått i uppdrag
att . ..undersöka
så att den kan medverlämpliga
vägar att utforma
företagshälsovården
ka till att tillgodose
behov av service”.
Utredanpassningsgruppernas

Utredningen
samheten
har

inlett denna
ningen har nyligen
beräknas pågå under flera år.
Mot
samheten

av de erfarenheter
bakgrund
vill sysselsättningsutredningen

som bör gälla för
lingslinjer
betet. Behovet
av läkarinsatser
av

de

del av sitt arbete

medicinskt

inriktade

insatserna

behövs
inte

tionstekniker,
måste

kuratorer,

kan

av läkare.

sjuksköterskor
handledning
för nya kombinationsutbildningar
Det
terska/tekniker.
en arbetsplats

vunnits

särskilt

både

vissa utveck-

roll

i anpassningsarStora delar
begränsat.

göras
Här

av läkare/
grepp om

ett samlat
minst

bl. a. i försöksverk-

framhålla

företagshälsovårdens
är förhållandevis

under

på

som

och utredningsarbetet

av särskilt
finns

utbildade

också

utrymme
och sjuksköde resurser som finns
tekniker

personellt.
Skyddsingenjörer,
produkoch arbetsledare
nivåer
på olika

psykologer

i anpassningsarbetet.
Den inriktning
som här har förengageras
innebär
en utveckling
mot vad som också skulle kunna kallas för

ordats

arbetsmiljövård”.
Anpassningsgrupperna
betet med att förhindra
arbetar

med

individuella

kats, få tillgång
och
på fysisk
krav.

Vi

skall

till

bör

vara

utslagningen.
fall, man

systematiska

det

centrala
För

organet för att leda arkrävs att man inte bara

måste också, som redan har
av arbetsplatsernas
kartläggningar
och möjligheterna
att påverka

psykisk
förmåga
i senare avsnitt sammanfatta

på anpassningsgrupperna.
Det bör särskilt
observeras

detta

att

och från
tjänstemannaarbetsplatser
ter, även om anställningstryggheten

motiven

till

en ökad

förekommer

utslagning
och

statliga
där traditionellt

påpekrav
dessa

satsning

också

från

kommunala

myndighesett är mycket stor.
I de flesta fall av utslagning
slutar individen
på egen begäran, såväl i
som offentlig
är brister på arbetsprivat
tjänst, även om anledningen
bör också riktas mot den psykiska
milplatsen. Större uppmärksamhet
Här har olika undersökningar
jön på tjänstemannaarbetsplatser.
på senare år visat på betydande
I detta sammanhang
bör också unproblem.
att det finns en form av ”dold
i företagen.
Denderstrykas
utslagning
na innebär

att man
vilket

ställning,
Det kommer
skall

kunna

förlorar

sina arbetsuppgifter
men får behålla
ger upphov till svåra psykiska problem.
att krävas betydande
resurser på arbetsplatserna

sin an-

ofta

arbeta

med

förhindrandet

av utslagningen

på ett riktigt

om

de
sätt.
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Utslagning

inom hälsovård,
kuratorer,
produktionstekgäller personal
etc. Rimlig
tid bör också
arbetsledare
förtroendemän,
niker,
fackliga
dessa proav personal
avsättas för utbildning
på olika nivåer omkring
är att man måste
skall dessa resurser tas fram? Uppenbart
blem. Hur

Resurserna

Detta
på ett eller annat sätt försöka styra och reglera denna verksamhet.
med
kombinerat
kan eventuellt
ske genom ett avgifts- och bidragssystem
få
att
sätt
Man bör här överväga
på något
lagstiftning.
möjligheterna
och
de
insatser
som
mellan
ett samband
görs
sjukförsäkringsavgifter
att förhindra
utslagning
De
måste ses i samband
sig.
av arbetshandikappade
inplacering

Insatserna
i förebyggande
syfte i företagen.
kan emellertid
inte bedömas för
i företagen
med

av

behovet

insatser

och

rehabilitering
behandlas
i senare
Utslagningen

att

bekämpa
användas
som
Frågor
ning om

för

Resursfrågorna

därför

kommer

sammanhang.
stora ekonomiska
representerar
till detta.
den måste ses i relation

att
för

Insatserna

värden.
Ett

också

kan

räkneexempel

illustration.

direkt

till

deras

vilja

sätt göra vissa
samhällsinsatser
kan

också

i företagen.

för

själva kan ge viss uppfattatt på detta
Det är möjligt
många som med hjälp av ökade

de förtidspensionerade
att ta förvärvsarbete.

uppskattningar
kunna
skulle

av hur
ta

ett

förvärvsarbete.

En

annan

metod

användas.

också

”Arbete
i det första delbetänkandet
åt alla
utgick
räkneexempel
skulle vara lika hög
i alla landets kommuner
att sysselsättningen
är i de län där den är högst för män respektive
som den för närvarande
Ett

ifrån

stor
att en mycket
ger till resultat
beräkningsmetod
efterden
räknas
in
i
arbetskraften,
potentiella
förtidspensionärer
också har hög
som de delar av landet som har låg sysselsättningsgrad
En

kvinnor.

sådan

del

andel
En

Detta är mycket
pensionerade.
metod kan användas
liknande

i de äldsta åldersgrupperna.
tydligt
form beför att i räkneexemplets

förtidspensioneringen
regionalt
lysa hur ojämnt
redovisas
av en sådan hypotetisk
beräkning
har

till

län

gått
som

har

för

män

och

är fördelad.
i tabell

Beräkningen
att ta fram det

har varit
sätt. Utgångspunkten
andelen förtidspensionerade
i varje åldersgrupp
har antagits att alla andra län
var för sig. Vidare

på följande
den lägsta
kvinnor

Resultatet

2.10.

Tabell 2: 10 Antalet förtidspensionärer
1975, dels faktiska
uppgifter och dels
som utgår från att hela landet skulle ha samma pensionsfrekvens
beräkningar
i varje åldersgrupp.
som de län som har det lägsta antalet förtidspensionärer
1 000-tal (avrundade tal)
År

Faktiska

16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
16-64

4 000
11 000
14 000
25 000
71 000
84 000
209 000

tal

Beräknade tal
enl lägsta frekvensen i något län

Skillnad mellan
faktiska och
beräknade tal

2
8
9
16
43
54
132

2
3
5
9
28
30
77

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000

arbetsmarknaden
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skulle

kunna uppnå denna lägre pensioneringsgrad.
(Det bör observeras
och inte som i beräkningatt beräkningen
alltså har gjorts på länsnivå
En beräkning
arna av den potentiella
arbetskraften
på
på kommunnivå.
skulle ge till resultat större skillnader
än de som redovisas
kommunnivå

i tabell

2.10).
Resultatet
av

är att vi med de gjorda
räkneexemplet
antagandena
ha ca 77 000 mindre
1975, som har varit beförtidspensionärer
Som synes finns de största grupperna
i de äldsta åldersgrupräkningsår.
skulle

perna. Mätt
lertid
också

år fram till pensioneringsåldern
emelrepresenterar
de yngre grupperna
antal pensionsår.
Det gebetydande
antalet
år till pensionsåldern
för de 77 000 förtidspensionomsnittliga
närerna
är ca 11 år. Detta räkneexempel
kan i sin tur tas till utgångspunkt

för

i antal

vissa kalkyler

för

de ekonomiska

effekterna

av förtidspensio-

neringen.
Det bör

emellertid
att râkneexemplet
inte är ett
kraftigt
understrykas
av vad sysselsättningsutredningen
anser
för någon bedömning
uttryck
vara en rimlig
Sådana bedömningar
gör utredningen
på
målsättning.
andra håll. Räkneexemplet
inte tolkas så att utredningen
får definitivt
ser det som
nerade

skulle

eller möjligt
rimligt
kunna gå tillbaka

ning.
Om

vi antar

kronor

(netto

att personer som idag är förtidspensiotill arbetsmarknaden
i denna utsträck-

att en förtidspensionär
i genomsnitt
kostar cirka 20 000
för stat, kommun
och socialförsäkskatt) i utgifter

efter

kallat den offentliga
blir den år(i fortsättningen
sektorn)
ringssystem
för 75 000 personer
cirka 1,5 miljarder
kronor.
liga kostnaden
För att beräkna
alternativkostnaderna
kan naturligtvis
många olika
en ökning
av antalet tjänsgöras. Man kan t. ex. förutsätta
antaganden
temän på arbetsförmedlingen
som hjälper till med placering
på reguljära
arbetsmarknaden
med hjälp av olika former
av introduktionsstöd
etc.
På det sättet skulle man lyckas placera personer i helt reguljära
anställEtt helt realistiskt
är svårt att fastställa.
ningar.
beräkningsalternativ
Det skulle antagligen
bestå av en blandning
av de olika insatser som är
att göra från arbetsförmedling
och arbetsvård.
Här har vi emelmöjliga
lertid utgått ifrån att alternativet
skulle vara halvskyddad
sysselsättning.
Detta kan sägas vara ett mellanalternativ
mellan
helt
kostnadsmässigt
och de mindre
kostsamma
och ekonomiskt
sysselsättningar
insatser
som innebär
arbetsgynnsammare
placering
på den reguljära
marknaden
med olika introduktionsstöd.
Lönen har antagits vara 45 000

skyddade

kronor
Resultatet
blir då fölper år, vilket är under LO:s låglönegräns.
om antal personer.
Till arbetsgivarna
utjande med samma antagande
betalas i detta fall cirka 1,3 miljarder
kronor.
med en ge(Beräknade
nomsnittskostnad
av 30 % av totala lönekostnaden.)
får den
Samtidigt
sektorn
tillbaka
cirka 1,2 miljarder
i arbetsgivaravgifter
och
offentliga
1
i
skatter.
Summan
blir
alltså
netto
cirka
1
drygt
miljard
miljard.
Skillnaden
mellan
och halvskyddad
förtidspensioneringsalternativet
blir alltså enligt våra beräkningar
cirka 2,5 miljarder
krosysselsättning
nor på ett år. Som tidigare
den
var
återstående
påpekats
genomsnittliga
tiden till pensionsåldern
11 år. Dessa resultat
av räkneexemplet
skall
relateras

till

AMS”

utgifter

för

rehabilitering

och stödåtgärder

som upp-

93

för sysselsättningsskacirka 100 miljoner
och hela programmet
åtgärder som kostar knappt 1 miljard.
i halvskydden enskilde
individen
innebär
också en anställning
den
ekonomiska
situatioen
av
sysselsättning
väsentlig
förbättring

går till
pande
För
dad
nen.
från

I räkneexemplet
20 000 till cirka

Det

innebär

Mkr.

Om

den mellan
skottet
alltså

att

man

har vi utgått
32 000 kronor,

deras
räknar

totala

att inkomsten

dvs. cirka

Också

skatt

ökas

per månad.
till cirka
900

utgör skillnaden statliga subventionen
blir tillskulle
samhällsekonomiska
tillskottet

och
det

efter

1 000 kronor

skulle
konsumtionsökning
uppgå
med att deras produktionstillskott

lönekostnaden

3,3 miljarder.
vara stort.

ifrån
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Yrkesinriktad

[j

95

En

rehabilitering

förbättrad

förutsätter
att
yrkesinriktad
rehabilitering
resurser och en mer sammanhållen
organisation.
för den enskilde
Ansvaret
individen
inom
systemet måste bli mer enhetligt.

arbetsvården

El

E]

får

måste fortsätta
inne på arbetsplatRehabiliteringsarbetet
serna. En förutsättning
för detta är ökade resurser att medverka i rehabiliteringsprocessen.
bör

Arbetsgivarna

ställa

till

platser

förfogande

för

träning

på arbetsplatserna.
EI

I varje län skall under länsarbetsnämnden
flera
arbetsmarknadsinstitut.
Dessa skall
och
ning
OT-kurser.

[j

Yrkesinriktad

och

organisation
Den

samt

psykologmedverkan

ett eller
för

ALU-

prövoch

och metodutvecklingsarbetet
skall ske vid ett
Forskningssärskilt
som bla bygger på den nuvarande
verkinstitut,
samheten
vid statens arbetsklinik
och psykotekniska
institutet.

3.1

3.1.1

träning,

finnas
svara

yrkesinriktade

I betänkandet

-

rehabilitering

av utredningen

resurser

uppgifter,

rehabiliteringens

uppgifter

rörande

viss yrkesinriktad
rehabaliteringsSOU 1976: 38, sägs att målet
yrkesinriktad
rehabilitering
den yrkesinriktade
är att
underlätta
för människor
rehabiliteringen

verksamhet:
för
som

har

svårt

att

få eller

behålla

ett arbete

arbetsmarknaden.
riktade
ofta

YR-utredningen
är en del
rehabiliteringen

föregås

av eller

bedrivs

att stärka

konstaterar
av

parallellt

den
med

också

enskildes
medicinsk

sin ställning
på
den yrkesin-

att

rehabilitering
och social

och
reha-

bilitering.
av den yrkesinriktaUtredningen
gör inte någon närmare
precisering
de rehabiliteringens
utöver det ovan angivna
allmänna
målet.
uppgifter
En diskussion
om dessa uppgifter
är emellertid
innan man
nödvändig
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rehabilitering

går in på de åtgärdsprogram
bör
ha till sitt förfogande.
teringen
att ordet
Det bör först konstateras

närmare

seende.
redan

Ordet

anger
arbete till

haft

som

1973114

den yrkesinriktade

rehabili-

leder fel i ett avrehabilitering
om
att
återföra
som
frågan
personer
Den yrkesinriktade
arbetsmarknaden.
rehabilite-

att

det

är

har emellertid
inte en sådan avgränsning.
i praktiken
ringsverksamheten
haft
Den har också till uppgift
att hjälpa personer
som aldrig tidigare
dvs. i strikt
är det också
ett arbete in på arbetsmarknaden,
mening
om

frågan
ning

att

dra

yrkesinriktad
en bestämd

Det finns emellertid
habilitering.
ingen anledgräns mellan de insatser som måste göras vid

De åtgärder
som måste vidtas
rehabilitering
respektive
habilitering.
En lång tids yrkesverksamhet
på arbetsmarknaskiljer sig inte mycket.
Men ibland
den kan givetvis ibland vara en fördel vid en rehabilitering.
viss sektor
också
en
nackdel
eftersom
ofta
låses
till
en
är det
yrkesvalet
av arbetsmarknaden.
skall alltså täcka hela den verkBegreppet
yrkesinriktad
rehabilitering
strävan att få och
samhet som syftar till att stödja arbetshandikappades
av verksamheten
är yrkesbehålla ett arbete. Med en sådan beskrivning
som
arbetsvård.
inriktad
detsamma
Det
senare
rehabilitering
begreppet
är då ur vissa
också

att föredra.
synpunkter
som mindre
centrerat

uppfattas

så begreppet
arbetsvård
av verksamhetens
ningar

Det

är lättare

att förstå

på individinriktade

emellertid

kan

till

ge upphov
då man anknyter

innehåll

har

arbetsuppgifter

då arbetsvården

enligt

kan
Ocktolk-

felaktiga

till

”vård-begrepär det också med

använder
arbetsvård
pet. När utredningen
begreppet
att det täcker insatser till stöd för den enskilde
den betydelsen
likaväl som ingrepp och förändringar
på arbetsplatsen.
Vilka

och

insatser.

denna

individen

definition?

kan urskiljas:
den
klargöra

Följande
uppgifter
0 att kartlägga
och
enskildes
och hans ararbetshinder
dvs.
betsförmåga,
positiva
tillgångar,
0 att undanröja
individens
förvärvshinder
i största möjliga
utsträckning,
0 att kompensera
kvarstående
med hjälp av andra inarbetshandikapp
eller arbetstekniska
satser, t. ex. utbildning
hjälpmedel,
0 att finna en arbetsplats
som passar den enskildes
önskemål
och förutsättningar,
0 att anpassa
0 att inskola
ledningen
O att följa
pade

till
arbetsplatsen
och introducera
och

den enskildes

förutsättningar,

den

arbetskamrater

och ge arbetsoch utbildning,

arbetshandikappade
information
nödvändig

för att se till att den arbetshandikaparbetsplaceringen
sin
i olika avseenden
och att den
nya arbetsplats
på

upp

fungerar

har varit tillräcklig.
verkligen
inte
från insatser som aruppgifter
skiljer sig
principiellt
i
vissa
fall
borde
ha
resurser
att
betsförmedlingen
göra också för andra
av
arbetssökande.
Arbetsvårdssökande
kräver
emellertid
ofta
grupper
ursprungliga
Dessa olika

större
Det

insatser
bör

anpassningen

i de olika

emellertid

arbetsuppgifterna
säga att uppgiften
att rehabilitera

momenten.
observeras

kräver
lika

individen.

insatser
mycket

att

en stor

del

på arbetsplatsen.
är att rehabilitera

av

de ovan

Man

skulle

arbetsplatserna

angivna
kunna
som

SOU

1978: 14

3.1.2
Med

Den

Yrkesinriktad

yrkesinriktade

metoder

rehabiliteringens

och

resurser

från sammanställningen
av den yrkesinriktade
rehai 3.1.1 kan man för varje punkt inventera
de meuppgifter
resurser
som står till arbetsvårdens
för att därförfogande
bilda sig en uppfattning
om det finns svaga punkter
i rehabilite-

utgångspunkt

biliteringens
toder och
igenom

ringskedjan.

3.1.2.1

av den enskildes

Kartläggning

arbetsförmåga

och

arbetshinder
och kartläggning
Utredning
sursinsatser.
Den viktigaste

kan

ske på olika nivåer och med olika reav utredningar
är de samtal som
arbetsförmedlare
och arbetsvårdare
för med de arbetssökande.
I många
fall är detta den enda utredningsåtgärd
som vidtas. Den tid som arbets-

förmedlingen
sad. Genom
djupas.
dernas

formen

kan
att

ägna åt utredningsverksamhet
remittera
den arbetsvårdssökande

Det kan gälla
förtroendeläkare

medicinska
eller

utredningar,
andra läkare,

är emellertid

begrän-

kan

förutredningen
t. ex. av länsarbetsnämn-

som
anlagsundersökningar
av psykologer
vid arbetspsykologiska
som
institut,
arbetsprövning
utförs vid de landstingskommunala
eller kommunala
arbetsvårdsinstituten eller vissa s. k. OT- och ALU-kurser
som ger möjlighet
till fördjuoch praktik
vid AMU-center
pad utredning
eller på arbetsplatser.
utförs

3.1.2.2

av individens

Undanröjande

Arbetsträningen
vårdsinstituten

vid

de kommunala

försöker

systematiskt

förvärvshinder
eller

landstingskommunala

träna

upp handikappade
personers
är ett sätt att undanröja
eller

arbets-

och psykiska arbetskapacitet.
Detta
förvärvshindren.
Också andra insatser
begränsa
kan göras med delvis
samma
t. ex. de s. k. OT-kurserna
syfte,
vid
(anpassningskurserna)
vissa ALU-kurser
AMU-center,
och stora delar av utbildningsinsatserna. Det bör här understrykas
att dessa åtgärder
inte behöver
avse de
fysiska

som är anledningen
till arbetsvårdsregiarbetshandikapp
måste angripa
streringen.
även de andra förvärvshindRehabiliteringen
ren som ofta kan vara av lika avgörande
till
betydelse för möjligheterna

huvudsakliga

arbetsplacering.

3.1.2.3
Ett

Kompensation

av arbetshandikappet

av de vanligaste
sätten att kompensera
ett arbetshandikapp
är utoch omskolning
till yrken där det primära
bildningsinsatser
arbetshandikappet inte spelar någon roll. I vissa fall kan det vara aktuellt
med att
sätta in direkt kompensatorisk
Därtill
kommer
också de möjutbildning.
som finns t. ex. till näringshjälp,
ligheter
bidrag till arbetsbiträde,
bidrag
till särskilda
anordningar
på arbetsplatserna,
bidrag till speciella arbetstekniska
och bidrag
och lån till motorfordon.
hjälpmedel
Dessa åtgärder syftar också till att kompensera
men de kan i allmänhandikappet
het först sättas in när det finns en
arbetsplats
framtagen.
7
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3.1.2.4
En

Arbetsanskaffningen

central
och

arbetsplats.
den reguljära
hos

en arbetsplats
för de arbetsfinna
är att försöka
är anpassad till hans förutsättså långt som möjligt
finna en
att överhuvudtaget
önskemål.
Ofta är problemet
när det gäller
De hjälpmedel
som här står till förfogande

uppgift
som

vårdssökande
ningar

är direkt

arbetsmarknaden
kontakter

arbetsgivaren,

med

3.1.2.5
finns

ett

och

slutligen

Arbetsplatsanskaffning-

av arbetsplatsen

Anpassning

betsplatser.

och ackvisition

platsförmedling

anpassningsgrupperna

olika påtryckningsmöjligheter.
främjandelagens
en sker ofta inom den skyddade sektorn.

Det

19782 14

antal

till

hjälpmedel

för anpassningen
av arförutanpassas till den enskildes
i denna process. Det
skall medverka
till bidrag till arbetsbiträmöjligheter
förfogande

måste

Arbetsuppgifterna

sättningar.
Anpassningsgrupperna
finns också, som redan påpekats,
till
de, till särskilda
på arbetsplatsen,
anordningar
ka hjälpmedel
och slutligen
bidrag till halvskyddat

speciella
arbete.

arbetsteknis-

Möjligheteroch arbetsvården
i olika former
att medverka
arbetsförmedlingen
i denna anpassning ute på arbetsplatserna
är starkt begränsade.

na för

3.1.2.6

och introduktion

Inskolning

Det gäller att också se till att en riktig introduktion
sker av den arbetsoch hos arbetskamrater,
att informatiohandikappade
på arbetsplatsen
nen är tillräcklig
osv. Också detta är på större arbetsplatser
en uppgift
för anpassningsgruppen.
men också metoder
för
Framför
allt resurser
denna

3.1.2.7

saknas i stor utsträckning.

verksamhet

Uppföljningen

att följa upp hur anpassningen
efter arbetsplaMöjligheterna
fungerar
är begränsade.
I huvudsak
är företaget
för den anceringen
ansvarigt
ställde i och med att arbetsplaceringen
har skett och därmed
får man
också

förlita

resurser
för introduktion,
fortsatt
rehasig på företagets
Vissa hjälpmedel
finns för arbetsförmedlingen.
Praktikkombinerat
med provanställning
kan t. ex. användas.

etc.

bilitering
anställning
Därutöver

har

arbetsvårdsinstituten

under

några veckor
t. ex. på det arbete

3.1.3
För

pröva
där han

att genom s. k. pryo
möjligheter
den enskilde
i viss arbetsmiljö
fungerar
har möjligheter
att få anställning.

hur

Organisation
den yrkesinriktade

rehabiliteringen

finns

resurser

i såväl

landstingskommunal
regi.
På arbetsförmedlingen
gör arbetsförmedlingstjänstemän
och yrkesvägledare
den grundläggande
re, arbetsvårdare
en av vilka

rehabiliteringsinsatser

den sökande

behöver.

-

statlig

som

förmedla-

bedömningI de fall handi-

SOU
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vara orsaken till svårigheterna
på arbetsmarknaden
kapp förmodas
de sökande få tillgång till särskilda arbetsvårdsåtgärder.

3.1.3.1

Arbetsvårdsinstitutens

kan

verksamhet
innan
med ytterligare
kartläggning
kan då få gå igenom
arbetssökande
vid ett arbetsvårdsinstitut.

I många fall bedöms det nödvändigt
en arbetsplacering
kan göras. Dcn
arbetsprövning/arbetsträning
för arbetsprövning
Målsättningen
samt
gisk och social utredning
former
kartlägga
handikappades
arbetsmotivation
arbetskapacitet,
och arbetskamrater.
betsledning
der men kan sträcka sig upp

är att genom medicinsk,
psykolounder yrkesmässiga
arbetsprov
praktiska
intressen och anlag, fysisk och psykisk
med aroch förmåga
till samarbete
Arbetsprövning
6 månader.

pågår

i regel

i 2 måna-

Arbetsträningen
syftar till
former
och under läkartillsyn
bedriva en systematisk
att i yrkesmässiga
av handikappade
personers
fysiska och psykiska
arbetskapauppträning
men kan också
citet. Arbetsträningen
pågår i regel upp till 6 månader
förlängas.
Verksamheten
Eftersom

har

elevernas

till

som målsättning
arbetshinder
ofta

att förbereda

eleverna

är av sammansatt

för

arbete.

slag och ett utär det
problem

för såväl medicinska,
sociala
som psykologiska
och träningen
att vid sidan av den direkta
nödvändigt
yrkesprövningen
inriktad
Således förekomäven ha inslag av mer allmänt
rehabilitering.

tryck

mer medicinsk,
Olika

och social utredning
och stöd vid instituten.
psykologisk
är
i
verksamheten
och
och
inslag
fysisk
psykologisk
utredning
med social utredning
För många elever är det ofta nödvändigt

träning.
och träning.
pletterande
kunskap.
Utöver

För

de elever

grundutbildning
dessa aktiviteter

som har bristande
i främst
av mer

svenska,
allmän

grundutbildning
matematik
och

karaktär

bedrivs

ges komsamhälls-

också

direkt

verksamhet.
är
yrkesinriktad
Syftet med den yrkesinriktade
utredningen
att tillsammans
med eleven finna ett yrke som motsvarar
hans intressen,
behov och förutsättningar.
Vid denna utredning
används olika typer av
arbetsprov.
Det är svårt

att på ett arbetsvårdsinstitut
kunna erbjuda prövning
och
i alla de yrken och på alla de arbetsområden
som finns repreträning
senterade på arbetsmarknaden.
För att få bredd på yrkesutbudet
och för
att kunna erbjuda
eleverna
autentiska
har
s.
k.
arbetsmiljöer
prövning/
i reell miljö
i växande utsträckning
träning
börjat tillämpas.
Det innebär
att eleverna får komma
till arbetsplatser
utanför
instituoch institutioner.
I allmänhet
är det arbetsförmedlingen
tet, på företag
som skaffar
fram platserna.
Det har visat sig att prövning/
träning i reell
i många fall leder till fast anställning
vid företaget
efter praktimiljö
kens slut.
Instituten
har landstingskommunalt
utom i de landshuvudmannaskap
kommunerna
Malmö
och Gotland.
Här ingår institingsfria
Göteborg,
tuten organisatoriskt
i den primärkommunala
Inom landssocialvården.
fall instituten
under socialnämnd.
Ofta finns särtingen lyder i flertalet
skild

arbetsvårdsstyrelse

tillsatt

under

nämnden.

Instituten

står

under

rehabilitering
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av föreståndare
som är underställd
arbetsvårdschef.
Vid instituledning
ten tjänstgör
läkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster,
kuratorer,
psykoloarbetsledare
etc. Vid instituten
är också arbetsvårdare
ger, instruktörer,
från

arbetsförmedlingen
Arbetsvårdsinstitut

placerad.
med både prövningsoch träningsplatser
finns i
alla län utom Uppsala och Kalmar
län. I Uppsala finns endast träningsHär planeras
dock prövningsplatser
tillkomma
under de närplatser.
maste åren. I Kalmar
län som hittills
saknat såväl prövningssom träningsplatser
flera institut.

f. n.

projekteras

ett

arbetsvårdsinstitut.

I

finns trettio
Sammanlagt
stycken
och ca 2 000 träningsplatser
arbetsprövningsplatser

vissa

i landet,

län

med
Statens

(inkl.

finns

ca

800

arbets-

klinik).

3.1.3.2

Arbetsmarknadsutbildning

I de fall

där ytterligare
och introduktion
inför ett arbete
kartläggning
kan också någon
form
av förberedande
lämpligt
utbildning
inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen
komma i fråga.
bedrivs
i form
av kurser
anordnade
av
Arbetsmarknadsutbildning

bedöms

som

skolöverstyrelsen,
och

ningsväsendet

av

m. fl.

ningsförbund

inom

företagsutbildning,
andra
kursanordnare

Huvuddelen

betsmarknadsutbildningscenter.
i landet. Därutöver
anordnas

av kurserna
Det

finns

det

utbildreguljära
bildorganisationer,
till
särskilda
arförläggs

som

f. n. drygt

50 sådana

AMU-kurser

center

ett 50-tal

orter.
på ytterligare
vid AMU-centerna
bedrivs av SÖ i nära
Arbetsmarknadsutbildningen
samarbete
med AMS. Arbetsmarknadsverket
bedömer
behov av kurser,
deras yrkesinriktning,
och lokalisering.
Verket bedömer
ockomfattning

så vilka

arbetssökande
svarar

Skolöverstyrelsen
samt för planering
Inom
ser för

ramen

och ledning

arbetsmarknadsutbildningen
eller svårplacerade
yrkesobestämda

beredande

med

åtgärder
är avsedda

och

mål

och förutsättningar

personliga

för

tagande

Anpassningskursen
kurs

eller

Målet

för

arbets-

samt

för

anordnas
sökande.

utredningskurDe utgör arbetsföroch aktiverande
syf-

vägledande
uttalad
osäkerhet
eller

arbetshandikapp,

Omställning

ordnas

rörelsehindrade

informativa,
sökande med
inför

svårigheter
i dessa frågor.

arbetsmarknadsutbildning.
av kurserna
utformningen

av verksamheten.

för

ten

Denna

som är berättigade
till
för den pedagogiska

om

utbildningsval
som hindrar

och träning

sina önske-

och/eller

med

ställnings-

(OT-kurs)

blinda

och synskadade,
döva och hörselskadade,
och psykiskt
förståndsmässigt
arbetshandikappade.

är 1/ att genom allsidig
med eller
träning
så långt som möjligt
underlätta
för kursdeltaklara sig i vardagsrutinen,
i och utanför
garna att självständigt
bostai
arbete
och
fritiden
och praktisk
den,
2/ att genom teoretisk
på
yrkes-

utan

tekniska

orientering
genom

undervisningen
hjälpmedel

för arbete eller utbildning
förutsättningarna
3/ att
och
finna
lösutredning
yrkesvägledning
lämpliga
om utbildningseller arbetsval
och fortsatt
aktivitet.

klarlägga

fördjupad

ningar på frågan
I anpassningsundervisningen

arbetar

personalen

i s. k. kurslag.

I det-
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bl. a. lärare,

kurator,
psykolog,
läkare
samt
sjuksköterska,

tidsledare,
lingen.
Under

har

1976/77
Kostnaderna

form.
AMS

för

ca. 16 milj.

Arbetsliv
Inom

elever

kursen

har

ramen
och

för

i denna kurspåbörjat
utbildning
och
SÖ varit ca 65 milj. kronor

kronor.

och utbildning

betsliv

(ALU)

ordnas också kursen Ararbetsmarknadsutbildningen
som är en form av yrkesförberedande
(ALU)
utbildning”
för

utbildning.
De nuvarande
av

11000

friarbetsterapeut,
för arbetsförmed-

sjukgymnast,
kontaktman

ALU-kurserna

är resultatet

av en successiv

utveckling

olika

av introduktionsför
och förberedelsekurser
typer
som av olika skäl har svårt att komma
ut på arbetsmarknaden
för vilka gängse arbetsförmedlingsservice
visat sig otillräcklig.

personer
och

Kursens

är att bl. a. genom fördjupad
yrkesvägledning,
målsättning
till
samt praktisk
möjligheter
anlagsundersökning
yrkesorientering
ge
den arbetssökande
för ställningstagande
rörande
underlag
lämpligt
yrkes- och/eller
kännetecknas
av stor
utbildningsval.
Kursuppläggningen
flexibilitet

och möjligheter
till individuella
lösningar.
På grundval
av läroplanen
för ”Arbetsliv
och utbildning”
särskilda
anordnas
anvisningar
som utgör grundmodell
4-veckorskurs
för samtliga kurser
för ungdomar
6-veckorskurs
för invandrare
10-veckorskurs
--

20-veckorskurs

kor.

Den

kurser

utom

första

delen

i en

information

enligt

för socialt

arbetshandikappade
6-veckorskursen
kan förlängas
dock
med
två
veckor.
behov,
högst
Grundmodellen
innehåller
två delar, som omfattar
Dessa

kan

omfattar

rad

marknadsinformation,
Den inledande
fasen

olika

kollektiv
ämnen,

samhällssom

samhällsorientering
av kursen är således

etappen, som omfattar
arbetsmarknaden
eller

efter

individuella

vardera

två

vec-

och arbetsmarknads-

arbetsarbetslivsorientering,
samt hälsolära
och ergonomi.
en förberedelse
för den andra

praktisk
yrkesorientering,
praktik
vid AMU-center.
Kursdeltagaren

på den öppna
skall normalt

pröva på minst två olika yrkesområden.
6-veckorskursen
för ungdomar
kan både i de teoretiska

och praktiska
till deltagarnas
b.ehov och förutsättningar.
anpassas tidsmässigt
invandrare
anordnas
en särskild
som omfattar
5 vecALU-kurs,

avsnitt-en
För
kor

teori

varvad

med

av

5 veckor

förlängning
praktiken.
svenska samhället
ur olika
marknaden

på reguljära
20-veckorskursen
drag
dock

samma

Kursen

med
praktik
innehåller

till två veckors
möjlighet
bl. a. orientering
om det

aspekter,
arbetslivsorientering
eller AMU-center.

och

praktik

för

socialt
har i sina huvudarbetshandikappade
som 4-veckorskursen.
ökat innehåll
Väsentligt
ges
I för samhällsorientering,
hälsolära
samt färdighetsoch matematik.
Under etapp II ges tillfälle
till längre

innehåll

inom etapp
i svenska
träning
och fler praktikperioder

med

återkommande

grundligare

uppföljnings-

rehabilitering
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Praktiken

avsnitt.

som inom

dessutom

ingår

re, yrkesvägledare,
och läkare.
sköterska
Under
form.

beredas

leds av lärare

ALU-kurser
laget

bör

som genomgått

från
representant
lärare, fritidsledare

1976/77

har

10 500

elever

Kostnaderna

för

kursen

har

för AMS

3.l .33

arbetsmarknaden

på den reguljära

såväl

AMU-center.

ca. 20 milj.

psykolog,

sjuk-

i denna kurspåbörjat
utbildning
och
SÖ varit ca. 22 milj. kronor

kronor.

institut

Arbetspsykologiska

Arbetsmarknadsverket

anlitar

fristående
i olika

konsultverksamhet

psykologisk
till syfte att

för

I kursutbildning.
arbetsvårda-

särskild

arbetsförmedlingen,
samt vid behov

institut
arbetspsykologiska
Denna
verksamhet
former.

för
har

av
metoder
öka effekten
av arbetspsykologiska
i olika val- och anpassför individen
åtgärder
Insatserna
inriktas
bl. a. på att klarlägga
den sökandes
ningssituationer.
och behov.
åt egna önskemål
problem och hjälpa denne att ge uttryck
Institutens
verksamhet
beräknas
till ca 90 % bestå av olika konsultmed

hjälp

arbetsmarknadsverkets

insatser

beställda

av arbetsmarknadsverket,

därav

nära

hälften

i sam-

band

med yrkesinriktad
De olika konsultinsatserna
består
rehabilitering.
främst av anlagsundersökningar
av vilka ca 40 % gäller arbetsvårdssökande
olika former
av psykologsamtal,
medverkan
i ALUoch
skolOT-kurser.
konsultverksamhet
består i tjänster
Övrig
gentemot
väsendet samt konsulthjälp
till näringslivet
beträffande
urvalsförfarande
och personalutveckling.
Genom
anlagsundersökningen
nas betydelse

inför

dersökningsformerna
Den fullständiga
intressen

gåvning,
ning av faktorer

arbets-

eller

de personliga
förutsättningarDe f. n. utnyttjade
unutbildningsvalet.
beaktas

är följande:
omfattar
anlagsundersökningen
och personlighet
i övrigt i syfte
som är väsentliga
för utbildnings-

undersökning
att ge allsidig

av be-

belysoch yrkesval.
Denna
olika typer av handi-

används
också för personer
med
omfattar
endast undersökning
av
kapp. Begränsad
anlagsundersökning
den sökandes begåvningsoch anlagsmässiga
för en beförutsättningar
undersökning

stämd

bildning
de finns
kapp,
Tre

Koncentrerad
är speciellt
konanlagsundersökning
av arbetsmarknadsutbildning
vid AMU-center
eller utlikartad
av handikappainriktning.
Specialundersökningar

utbildning.
för val

struerad

med
för

hörselskadade,
synskadade,
med hjälpklassutbildning
personer

kan

användas

former

av psykologsamtal
i samband
med

kan

användas

utan

rörelsehindrade

med

flerhandi-

och psykiskt
utvecklingsstörda.
förekommer.
S. k. för- och eftersamtal

anlagsundersökning.
till anlagsundersökning.

Utredande

samtal

är
anknytning
Huvudsyftet
till en fördjupad
Stödsamtal
ange möjlighet
probleminventering.
vänds i motivationshöjande
eller allmänt
stödjande
syfte för sökande
som har psykiskt
eller socialt betingade
i yrkesvals-,
arbetssvårigheter
och utbildningssammanhang.
att

En

annan

som under

form
senare

av psykologmedverkan
år ökat i omfattning

har

i arbetsförmedlingens
gällt kursen Arbetsliv

arbete
och
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(ALU),
utbildning
(OT). I Stockholm

kursen

ett
ytterligare
dag i veckan.

Omställning
sedan

bedrivs

vid

fast anställda
psykologer
20-tal länsarbetsnämnder

med

samhet

i viss mån

samt

och Härnösand

några

och träning
år försöksverkPå

arbetsförmedlingarna.

tjänstgör

någon

jourpsykologer

en ram om
fastställt
har regeringen
1972/73
budgetåret
Arbetsmarknadsinformaunder programmet
kronor
Detta gäller även
konsultinsatser.
för psykologiska

Fr. o. m.

högst 24,2 miljoner
tion för kostnader

för psykodock att vissa kostnader
Härtill
kommer
1976/77.
bekostas
och
OT-kurser
främst
ALUi
samband
med
logmedverkan
för de psyAv kostnaderna
från anslaget för arbetsmarknadsutbildning.
budgetåret

konsulterna
avsåg ca. 1,2 milj.
kologiska
verksamheten.
inom den arbetspsykologiska
av konsultinsatser
olika former
Förutom
Institutens
utvecklingsarbete.
forskningsoch ca. 150 övrig
manlagt ca. 150 psykologer

kr.

metodutvecklingsarbete
även visst

instituten

bedriver

och

personal

till

uppgår

sam-

personal.

av
arbetsmarknadsverket
Inom
frågor
arbetspsykologiska
handläggs
sektionen.
Inom
arbetspsykologiska
yrkesvägledningsenhet,
styrelsens
ansvahar föredragande
i yrkesvägledningsärenden
länsarbetsnämnden
skall finnas en kontaktVid varje distriktskontor
ret för dessa frågor.
att svara

information

för

man

med

med

konsultverksamheten.
d-en psykologiska
interna
för arbetsmarknadsverkets

uppgift

i samband
och handledning
anliInstitutens
personal

tas också

personalutbildning.
och samtliga
armellan
arbetsmarknadsstyrelsen
samrådsorgan
-är
ininstitut
arbetspsykologiska
arbetsgruppen
betspsykologiska
till
natur. Här kan tas initiativ
rättat för samråd i frågor av principiell
Ett

och försöksverksamhet.

utvecklingsprojekt

3.1.3.4
Av

institutet

Psykotekniska

instituten

de nio arbetspsykologiska

statligt
holms

institutet

Psykotekniska

forskning,

psykologisk
samhet.
Som

gional
till större
för

för

organ
resurs

delen

än trettio

utbildnings-

utvecklings-,

och

verksamhet
inom

för

olika

arbets-

konsultationsverkPTI

dels en re-

Stockholmsområdet,
dels en resurs

behov;
på arbetsmarknadsverkets
och utvecklingsuppdrag
forsknings-

natur

institutet,
Stock-

till

år bedrivit

utgör

främst

inriktad
och

utrednings-

i mer

har

(PTI)

tillämpningsinriktad
service
psykologisk

för

har ett, Psykotekniska
institutet
är knutet

Psykotekniska

huvudmannaskap.
universitet.

(FoU)

av

arser-

centrala

myndigheter.
Psykologisk
betspsykologisk
och yrkesvalsprovice samt utvecklingsverksamhet
som gäller studieverksamheten
och omskolning
är den dominerande
blem, rehabilitering
vid

PTI.

härrört

Under
från

senare

Metodutvecklingen
stitutet
av en särskild
viceverksamheten.
mit

att gälla

år har

2/3

av medlen

i institutets

verksamhet

detta område.

mer

inom

studie-

bedrivs vid inoch yrkesvalsområdet
som nära samverkar
med ser-

utvecklingssektion,
Under senare år har

övergripande

utvecklingsarbetet
för studiearbetsmodeller

alltmer

kom-

och yrkesväg-

rehabilitering

103

104

Yrkesinriktad

SOU

rehabilitering

samt

ledning

metoder
för konsultation
vid
pedagogiska
En projektgrupp
helt
åt
studier
ägnar sig

utbildning.

1978: 14

val av yrke och
av vissa handi-

kappgruppers
problem.
Ett ytterligare
huvudområde
vid

jekt
PTI

institutet

har utförts

hållanden,
ningar.
Vid

belastningar,

PTI

personal.

för konsultationsuppdrag
och FoU-proav arbetsmiljöproblem
i vid mening.
Vid
en rad psykologiska
studier av arbetskrav
och arbetsförär studier

bedrivs
Institutet

förhållanden

organisatoriska

osv. i olika

befatt-

även uppdragsutbildning
för arbetsledaroch vårdmedverkar
också i universitetets
av psyutbildning

samt i forskarutbildningen
i psykologi.
med
ett
80-tal
anställda
varav
Institutet,

kologer

forskare,

finansieras

projektbundna
Intäkter
från
varav

från

uppdragsverksamhet
arbetsmarknadsverket

dels löneanslag

Mot
klinik

Statens

och

ning. Enligt
verksamhet
samt

1975/76

uppgick
Från

kr.
3,4 milj.
intäkterna
uppgick
446 000

kr.

till

dels

ca. 4 milj.

projektbundna
ca. 1,3 milj. kr.
omfattade
Basanslagen
till

tre tjänster
bekostade
av universitetsmedel,
ca. 660 000 kr.
sammanlagt

arbetsklinik

av Kjellmankommitténs
Statens
bakgrund
förslag inrättades
år 1951. Vid denna tid saknades resurser för kvalificerad

prövning

bedriva

och
kon-

för

dels vissa lokalförmåner,

3.1.3.5

50-tal psykologer
dels intäkter
från

medel,
från arbetsmarknadsverket,
huvudparten
och FoU-medel.
forskningsanslag

och FoU-medel
forskningsanslag
varav
från
arbetsmarknadsverket
1976/77

ett

90 % av rörliga

varav

sultationsuppdrag,

kr.

till

avsikten

var

instruktionerna
även

medverka

forskning

och

arbetsarbets-

att

för sådan prövskapa en riksinstitution
ska kliniken
utöver
att bedriva
prövningsvid utbildning
av rehabiliteringspersonal
inom

utvecklingsarbete

arbetsprövningens

område.
Kliniken
tar för arbetsprövning
emot personer
som har olika typer
av handikapp
av fysisk,
social eller intellektuell
natur.
Vanpsykisk,
förekommande
är en kombination
av olika
ligast
arbetshandikapp.
armoch bensjukdomar
samt olika
tillstånd
Rygg-,
psykoneurotiska
ofta kombinerat
med sociala svårigheter
dominerar.
av kliniFlertalet
kens elever, ca. 95 %, kommer
numera från Storstockholmsområdet.
omfattar
en introduktionsperiod,
av olika
Arbetsprövningen
prövning
manuella
samt elteknik.
Searbetsuppgifter,
kontorsarbete,
mek./svets
dan 1973 finns också en teoretisk
vid kliniken,
där eleverna
avdelning
ges möjlighet
matik.

till

individuell

undervisning,

främst

isvenska

och

mate-

Statens

arbetsklinik
har alltsedan starten 1951 medverkat
på olika sätt
av personal
inom
området
utbildning
yrkesinriktad
rehabilitering.
Även
olika
från angränsande
områden
har under årens
yrkesgrupper
mål och metoder.
lopp tagit del av arbetsprövningens
vid

Personalen
slag av grundForsknings-

medverkar

även utanför

och vidareutveckling.
och utvecklingsarbetet

kliniken
bedrivs

som föreläsare
både

internt

vid

vid

olika

kliniken
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och i samarbete

med

andra

institutionen

vid

ciologiska
och Karolinska

som t. ex. Socialhögskolan,
soTekniska
högskolan

institutioner
Stockholms

universitet,

Samarbete
har också förekommit
med bl. a.
sjukhuset.
och Sö. Forskningsoch utvecklingsarbetet
finankriminalvårdsstyrelsen
sieras dels genom ordinarie
budget, dels genom anslag från arbetsmarkoch arbetarskyddsfonden.
nadsdepartementet
Det

forskningsarbete

inriktat

på utveckling

yrkesinriktad
olika grad den
i likhet
fått

med

elever

som

metodik

som kliniken

arbetsvårdsinstituten
med

komplicerade
av de forskningsprojekt
som
därför

haft

bedrivits

vid

Statens

arbetsklinik

av praktiska
och
arbetsprov
Vid arbetsvårdsinstituten
rehabilitering.

som

målsättning

utarbetat.

under

senare

Statens

att

länge
för

också i
tillämpas
arbetsklinik
har

år i ökande

socialmedicinska
initierats

var

typarbetsplatser

utsträckning
Flera

arbetshandikapp.
av kliniken
under senare

se arbetshinderbegreppet

år har

i ett

vidare

perspektiv.
Statens

är en fristående
arbetsklinik
institution
med egen styrelse.
under arbetsmarknadsdepartementet.
för AMS
Chefen
lyder
är styrelsens
ordförande.
för Karolinska
är
Sjukhusdirektören
sjukhuset
I övrigt utses fem ytterligare
ledamöter
av regeringen.
ständig ledamot.

Kliniken

Dessa representerar
medico-kirurmedicinska fakulteten vid Karolinska
vid Tekniska
SAF, LO
giska institutet,
högskolan,
tekniska fakulteten
och Statens handikappråd.
Klinikens
chef är en överläkare
som förordnas av regeringen
efter anmälan av styrelsens ordförande.
Antalet
anställda
uppgår till ett 30-tal varav ca. 20 är sysselsatta humed arbetsprövning.
Dessa 20 är uppdelade
huvdsakligen
på två team
som innehåller
arbetsvårdsläkare, sjuksköterska,
kurator,
sjukgymnast,
1
1
och
sina
fördelar
tjänsteman,
psykolog
psykiater
tjänster
på båda
teamen. 6 rehabiliteringsledare
svarar för det praktiska
i arinnehållet
Kliniken
över ca 40 prövningsplatser.
betsprövningen.
förfogar
arbetsklinik
har för närvarande
en budget på drygt 3 milj. kr.

3.1.3.6

Statens

av rehabiliteringsinsatser

Samordning

Den

är endast en del av en längre rehayrkesinriktade
rehabiliteringen
där fysisk, psykisk och social rehabilitering
biliteringskedja
ingår. Sjukvården och de sociala myndigheterna
har ansvaret tillsammans
med sina
landstingskommunala
Arbetsvården
var

betsförmedlingen.
ordna arbetsvården
Samverkan

resp. kommunala
en mera

tidigare
På senare

mellan

år

har

huvudmän.
verksamhet
avgränsad
emellertid
strävan
varit

inom
att

arsam-

med

den ordinarie
verksamhet.
arbetsförmedlingens
och institutionerna
arbetsmarknadsverket
skall

att det finns
bl. a. åstadkommas
genom
arbetsförmedlingstjänstemän
och AMU-center.
Samarbetet
mellan
placerade
på arbetsvårdsinstituten
de olika huvudmännen
för rehabiliteringsinsatser
har under det senaste
året fått en organisationsform
som
genom de s. k. rehabiliteringsgrupper
håller på att bygga upp. Arbetsförmedling,
försäkringskassan
samt försäkringskassan
har genom dessa grupper
sjukvård
för samverkan.

socialfått

och

ett forum

rehabilitering
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ringen
så där

rehabiliteav den yrkesinriktade
en del resultat
ockDet framgick
hjälp av arbetsvårdsstatistiken.
inte
av arbetsvården
av resultaten
samlad redovisning

med

att någon
material

utan

finns,

en tabell

redovisats

rehabiliteringen

yrkesinriktade

1 har

i kapitel
redovisats

Redan

den

av

Resultaten

3.2

1973114

SOU

rehabilitering

får

från

olika

källor

som

visar

de åtgärder

sammanställas.
som

vidtas

I kapitel
1 har
arbetsvårds-

för

om andelen som 1/4-76Uppgifter
på arbetsförmedlingarna.
arbete
och i halvskyddat
marknaden
har placerats
på reguljära
l.
redovisats
i
har
också
fördelade
kapitel
på olika handikappgrupper
sökande

31/3-77

Tabellen
framgår
lan olika

Av tabellen
med hjälp av enkäter.
melvariationer
i placeringsprocenten
arandelen
placerade
på reguljära
Högsta

bygger på uppskattningar
att det finns ganska stora

handikappgrupper.
har de hörselskadade.
betsmarknaden
Den

lertid

lägsta placeringsprocenten
bland
är en liten grupp),

bland

den stora

gruppen
när man

finns

bland

lunghjärt-,
med socialmedicinska

de synskadade
(som emeloch kärlsjukdomarna
samt
Skillnaden
är
handikapp.

arser till summan
placerade
på den reguljära
arbete. Fortfarande
har de synskadade
och i halvskyddat
den lägsta andelen i arbete, 8 procent, följt av personer med socialmediskulle
Av samtliga
arbetsvårdssökande
cinska handikapp,
9,5 procent.

också

markant

betsmarknaden

arbetsmark1976 9 procent ha fått arbete direkt på den reguljära
skulle ha fått arbete i halvskyddat
medan ytterligare
3 procent
12 procent
fick arbete på reguljära
arbete. Sammanlagt
arbetsplatser.
i verkstäder
för skyddat
arbete
cirka
8
fick
arbete
procent
Ytterligare
alltså

naden

eller

arkivarbete

ella sökande

fick

Av de aktufick beredskapsarbete.
13 procent
var tredje arbete genom arbetsförmedling-

medan
alltså

cirka

och träav de sökande gick vidare till prövning
10 procent
en. Drygt
Den
direkt
till
medan
20
arbetsmarknadsutbildning.
gick
procent
ning
avaktualiserades
resterande
på grund av att kontakten
upptredjedelen
hört eller av andra orsaker.
och träning,
arbetsmarkOckså personer
som gått till arbetsprövning
eller skyddat
arbete kan följas
upp för att kontrollera
nadsutbildning
eller utbildning.
Sådana uppgifter
resultaten
av t. ex. prövning,
träning
av
dem
finns också redovisade
i kapitel l. Ca 1-2
som är sysselprocent
eller skyddat arbete går varje år över till arbete på
satta i halvskyddat
10 procent av dem som har slutat prövden reguljära
arbetsmarknaden.
till
arbete
4 proeller
arbetsmarknaden,
på reguljära
träning
ning
går
arbete medan
17 procent
till
cent går till halvskyddat
skyddade
går
eller

verkstäder

arkivarbete

om
Uppgifterna
att många
bakgrunden
ning.

remitteras

ningar.

Förutsättningarna
är begränsade.
gångspunkt
Från

påbörjar
te efter
Bland

och

resultaten

10 procent
till arbetsmarknadsutbildav prövning
och träning
skall ses mot
till instituten
för s. k. pensionsbedöm-

att åstadkomma

rehabilitering

med

sådan

ut-

vet vi att av de arbetsvårdssökande
som
undersökningar
arbetsmarknadsutbildningen
går mer än hälften direkt till arbeavslutad
kurs. En del av dessa går till skyddad
sysselsättning.
dem som inte går direkt till arbete efter avslutad
kurs fortsätter
tidigare

en del att

utbilda

sig. Det

är därför

rimligt

att anta

att ca. två

tredje-

SOU
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Arbetsvå rdssökande

Prövning
Träning

Figur 3.1 Skiss över
strömmarna
inom arbetsvården (bygger delvis på skattningar).

A rbete

delar

går in i arbetsmarknadsutbildning
eller till skyddad sysselsättning.

av dem

som

arbetsmarknaden

går

till

reguljära

siffrorna
kan man göra
från de ovan redovisade
Med utgångspunkt
som
med de personer
en ungefärlig
av vad som händer
uppskattning
En grov skattning
redovisas
till arbetsvården
för rehabilitering.
kommer
arbetsmarknai figur 3.1. Cirka 17 procent
går till arbete på reguljära
arbete. Sammancirka 4 procent
går till halvskyddat
Ytterligare
till
30
alltså
21
någon form av skyddat
går
lagt
procent.
Drygt
procent
50 procent.
Resten
alltså
till
över
arbete. Arbetsplaceringarna
uppgår

den.

från prövning
på olika sätt från arbetsförmedlingarna,
eller från utbildning.
De går t. ex. till förtidspensionering.
träning
kommer
sedan tillbaka
till arbetsvården.
del av dem som försvinner

försvinner

De
studie

ovan
av

skattningarna
gjorda
Anna-Lena
Lindqvist:

med uppgifter
jämföras
”Arbetsvårdsverksamhetens

kan

från

och
En
en

resultat

i Solna och Västernorrlands
län”. Bland dem
förstagångssökande
42 procent fått arbete.
hade efter 18 månader
som avregistrerats
är det förav den förda diskussionen
om skattningarna,
Som framgår

bland

enat med stora
verksamhetens
arbetsplacering
om varaktigheten
en diskussion

att få ett ordentligt
svårigheter
grepp om rehabiliteringsen
Statistisken
visar också i vilken utsträckning
resultat.
men
den
har
säger ingenting
överhuvudtaget
uppnåtts,
av den

om behovet

som skett. Vi
anställning
information.
av förbättrad

ska återkomma

till

som under 1976 och 1977 påverI ett försämrat
arbetsmarknadsläge
kas de arbetshandikappades
mycket
negativt.
sysselsättningsmöjligheter
Statistiken
under hösten 1977 tyder också på att det har skett en ytterligare

försämring

av möjligheterna

för

arbetshandikappade

att få arbete
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rehabilitering

arbetsmarknaden,
på den reguljära
Detta har inte kunnat motverkas
heterna

i verkstäder

ringar
antalet

3.3

för

i arkivarbete
beviljade

har

också i halvskyddad
sysselsättning.
av en ökning av sysselsättningsmöjligarbete eller arkivarbete.
Antalet
placeeftersom

minskat

man

nått

taket

för

arkivarbetsplatser.

och

YR-utredningen

3.3.1

skyddat
tvärtom

1978- 14

YR-utredningens

proposition

regeringens

förslag

om yrkesinriktad
Utredningen
1974 och framlade
sitt förslag
av olika
ordningen
resursinsatser
gäller

tillsattes
(YR-utredningen)
rehabilitering
framförallt
1976. Förslaget
samgäller
När
av den yrkesinriktade
det
rehabiliteringen.

delar
finns

allmänt

några

att

hållna

förstärks

när

Bl. a. föreslår
förslag.
det gäller resurserna

utredningen
arbetsförmedlingen
för yrkesinriktad
i syfte att erbjuda
rehabilitering
arbetshandikappade
bättre service, och förstärkning
av yrkesvägledningens
resurser.
Vidare
föreslås
att utbildningsinsatserna
för arbetsvårdare
förstärks
samt att
fasta psykologtjänster
inrättas vid arbetsförmedlingarna.
föreslår
att enheter för yrkesprövning
Utredningen

inrättas

i anslut-

i varje län. Här skulle arbetsvårdsinstituning till större AMU-center
tens resurser samordnas
med verksamheten
vid AMU-centren.
De föreslagna yrkesprövningsenheterna
sen. Vid dessa enheter skulle

skulle

förfarande,
anlagsundersökningar
marknadsinformation.
Detta skulle
kisk och social

träning,

som huvudman

få skolöverstyrelett allsidigt
genomgå
prövningsliksom
och arbetsyrkesvägledning

eleverna

kunna

sjukgymnastik
i reell miljö

medel. Prövning/träning
Återstoden
av de nuvarande

resurserna

verksamhet

under

föreslås

inordnas

kombineras

med fysisk, psyav tekniska hjälput och förstärkas.

samt utprovning
föreslås byggas
för

av den nya
Detaljplaneringen
en särskild organisationsutredning
med representanter
och metodutvecklingsarbetet
föreslås
Forskningsmed

särskilda

borg

och Umeå

valtning.
vid AMU

för

och SÖ.

vid

arbetsklinik

föreslås

föras

till

yrkesprövningsenheten

i Stockholm.

Utredningen
vid

platsantal

föremål

för AMS

få en organisation
i Stockholm,
Göteyrkesprövningsenheterna
samt en förstärkning
av skolöverstyrelsens
centrala
för-

resurser

Statens

konsult-

arbetspsykologisk

yrkesprövningsenheterna.
föreslås bli
organisationen

har

i sina

från oförändrat
kostnadsberäkningar
utgått
i jämförelse
med arbetsvårdsin-

yrkesprövningsenheterna
dvs. 2 700 platser. Antalet

stituten,
150 heltidstjänster,
de fristående

dvs.

samma

psykologtjänster
antal psykologer
instituten.

förutsätts
som

idag

motsvara
arbetar

vid

arbetspsykologiska
främsta
i den nya organisationen
kostnadsförändringen
gäller
Genom en samordnad
kan en rad funkpersonalkostnader.
organisation
tioner
samordnas
Totalt
beräknas
dessa bruttobepå mindre
personal.
Den

sparingar uppgå till 15 milj. kr.
Den föreslagna
medför
organisationen
kostnadsökningar
stration
av verksamheten
vid SÖ. Totalt
kommer
600-800

för

admini-

personer

att

SOU
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överföras

i fältorganisationen.
Den reella kostnadsbesparingen
blir
således
organisationen
13,5 milj. kr.
Den totala kostnaden
för psykologverksamheten,
inklusive

administration
den

och metodutveckling

nuvarande

blir
en

organisationen

räknas

3.3.2

uppgå

till

ca 18 milj.

Regeringens

yrkesinriktad

tjänster för
i jämförelse
med
kr.
på 4,7 milj.

18,5 milj. kr.,
kostnadsvinst

reell

för läkarmedverkan
Ytterligare
tjänster
merkostnader
på drygt 3,2 milj. kr.
Den totala
i den
kostnadsbesparingen

och

i den nya

medför

metodutveckling

föreslagna

be-

organisationen

kr.

proposition

rehabilitering

I 977/
m. m.

78. 30

om

arbete

skyddat

och

Regeringens
proposition
l977/ 78: 30 om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering
m. m. antogs av riksdagen
den 13 december
1977.
Den framhäver
som sitt främsta
för ett
syfte att ge riksdagen
underlag
till framtida
principiellt
och huvudmanställningstagande
organisation
i anknytning
naskap för den yrkesinriktade
till förslaget
rehabiliteringen
om ett nytt, statligt huvudmannaskap
för skyddat arbete. De landstingskommunala
som nu administrerar
såväl skydarbetsvårdsförvaltningar
dat arbete som arbetsprövning/träning
avses bilda stomme i de nya restiftelserna
för skyddat
arbete. Härigenom
gionala
tas den administrativa grunden
för landstingskommunernas
verksamhet
också bort. I propositionen
om samordning
ningens huvudförslag
stitutens
center

verksamhet

och

nuvarande

arbetsprövning/arbetsträningsbehandlas

därför

vid
föreslår

statligt
huvudmannaskap.
Propositionen
av verksamheten
under ett statligt

utred-

arbetsvårdsin-

rehabiliteringsresurser

under

ordning
nadsansvar.

främst

av de kommunala

huvudmannaskap

AMUen sam-

och

kost-

En samordnad

kunna
organisation
bör, enligt propositionen,
att snabbt och effektivt
kunna anpassa insatserna

ge ökade möjligheter
efter den enskildes
behov

och förutsättningar

samt

till

utvecklingen

på

arbetsmarknaden.
hänvisar

till att sysselsättningsutredningen
avser avge
av 1978 rörande
de arbetshandikappabörjan
des ställning
och deras behov av förmedlingsservice
på arbetsmarknaden
och stödåtgärder.
Frågan om den yrkesinriktade
rehabiliteringens
prinoch innehåll
inom ramen för ett statligt huvudmancipiella
utformning
därför
naskap bör, enligt propositionen,
prövas sedan sysselsättningsutPropositionen
ett delbetänkande

redningens

under

delbetänkande

Propositionen

arbetspsykologiska

YR-utredningens
mening
verksamheten
bör samordnas

statligt
huvudmannaskap.
får emellertid
i samband
ringens

principiella

huvudmannaskap
de avlämnats.

lämnats.

delar

Även
med

att

vissa

och föras

delar

av den

*in under

ett

den

verksamheten
arbetspsykologiska
frågan om den yrkesinriktade
rehabiliteoch innehåll
inom ramen för ett statligt

utformning
sedan sysselsättningsutredningens

prövas

Likaså
bör det, enligt propositionen,
att i samband
med förslag
redningen
riktade
rehabiliteringen
pröva
frågan

ankomma

delbetänkan-

på sysselsättningsutav den yrkesin-

om

organisation

om

forskning

och

metodutveck-

rehabilitering
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bör

ling. Därvid
arbetskliniks

och

statens
och samordna
att utveckla
bl. a. möjligheterna
resurser prövas. Det utveckinstitutets
psykotekniska
institut
bör
vid övriga arbetspsykologiska
f. n. bedrivs

som
lingsarbete
även beaktas. Propositionen
med
och metodutveckling,
heten

fast anknytning
för den yrkesinriktade
organisationen
över
bör finansieras
statsbudgeten.

den

Denna

samt

få en bred
organisationsarbetet
en särskild
organisationskommitté
för berörda
departement
representanter
att

av

bestå

bör

betsverk

kommunförbunden,

bl. a. berörda

tressenter,

arbete

i nära

skyddat

arbete

som förordats.

att
hävdar
Propositionen
lag för att kunna ta ställning
en samordnad
organisation

YR-utredningen
till de eventuella
skulle

innebära.

parter
Kommittén

inte

de penningvärde
gäller
för
En förutsättning

ram

in-

bedriför
under-

ger tillräckligt

som
even-

som i nuvaran-

av kostnaderna
ett statligt
övertagande
dessa
avräknas
att
skulle
vara
rehabiliteringen

yrkesinriktade

bör

kostnadsförändringar
Dock utgås från att

sig inom den ekonomiska
för verksamheten.

am-

och
m. fl.

organisationskommitté

håller

förändringar

förankring
tillsätts.

arbetsmarknadens

personalorganisationer.
med den
samverkan

sitt

In-

rehabiliteringen.

bör

Enligt
propositionen
förordas
och därför

tuella

till

för forskning
verksampraktiska

institut

ett fristående

förordar

inom

stitutet

va
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rehabilitering

för
från

den
stat-

inom
och landstingskommunerna
kommunerna
gentemot
liga åtaganden
av
förutsätten
är
av
En
områden.
andra
kostnadsfördelningen
lösning
skall kunna drivas vidaför att arbetet med omorganisationen
ningarna
att en samordnad
det som naturligt
framstår
propositionen
finansieras
den
för
på samrehabiliteringen
yrkesinriktade
organistation
dvs. över arbetsmarknadsutma sätt som arbetsmarknadsutbildningen,
dels
dels genom
som finansieras
arbetsgivaravgifter,
bildningsfonden,
re.

Enligt

genom
3.3.3

över

bidrag

statsbudgeten.

ungdomar

Arbetshandikappade

I samband

med

beskrivning
tendenser

av de förtidspensionerades
drabbar
till att utslagning

situation
allt

i kapiålders-

tel 2 konstateras
yngre
att många av de arbetshandikappade
kommer
Därtill
ungdogrupper.
och
Efter ett omfattande
marna aldrig har förvärvsarbetat.
utredningsvidare
till
de
eller
ytterligagår
förtidspensioneras
rehabiliteringsarbete
för arbete.
som skall förbereda
och rehabiliteringsinsatser
re utbildningsår är förtidspensionerade.
i åldrarna
16-34
ungdomar
tid.
eller ingen yrkesverksam
i april 1977, totalt
förtidspensioner/sjukbidrag
nybeviljade

25 000

Knappt

efter

Många
Av antalet

kort

psykoser, neuroser m. m. för tillsammans
diagnosgrupperna
nära
ca. 25 % samt rörelsehinder
ca. 40 %, psykisk utvecklingsstörning
år
föröver det totala beståndet
20 %. Statistik
per
förtidspensionärer
av
en
sådan
till
saknas. Försök
delat på diagnosgrupper
uppskattningar

2 248, svarar

fördelning

har

i olika

sammanhang

gjorts

utifrån

de nybeviljade

för-

fördelning
på diagnosgrupper.
som är en icke tidsbegränsad
förmån,
omprövas
geFörtidspension,
De enskilda
med tre års intervall.
i genomsnitt
nom s. k. efterkontroll,
från fall till fall, utifrån
bedömer
speciella omstänförsäkringskassorna
tidspensionernas

SOU
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etc.

sjukdomsbild,
arbetsmarknadsläge
skall göras. Som regel tillämpas

dock

hur
det

ofta

denna

nämnda

efter-

treårsinter-

vallet.
Skulle

intresse

för

och

i avvaktan
som

arbeta

kontakt

försäkringskassan
Pension
åtgärder.

tre månader
Sjukbidrag,

att

möjlighet

tar

pensionerade
rehabiliterande

hos den

förtidsför

arbetsförmedlingen
under
rehabiliteringen

under

utgår

finnas

med

ca.

på en bedömning

av personens
arbetsförmåga.
kan också beviljas
under
förmån,

är en tidsbegränsad

rehabilitering.
en förtidspension
och personen
Upphör
ändå bedömer
att han/hon
behöver
återfå
randet vid prövning
i pensionsdelegationen
endast

förtidspensionerade
med
ungdomar

Bland

som

per

i åldern

har

avser

dock

år.

märks framförallt
fyra grupin på arbetsmarknaden,
nämde rörelsehindrade
och de psykiskt
och so-

arbetshandikapp
att komma
svårigheter

stora

De

två

pen följs ofta åt och betingar varandra.
Av de i oktober
månad 1977 totalt

sistnämnda

12 500

arbetshandikap-

arbetsvårdssökande

i åld-

år var ca 25 % rörelsehindrade.

16-34

presenterade

Detta

förenklat.

60-65

ligen de utvecklingsstörda,
cialmedicinskt
arbetshandikappade.

rarna

i fråga inom en treårsperiod
sin förtidspension
blir förfa-

ca

De utvecklingsstörda
ca 18 %
arbetshandikappade

6 %,

de psykiskt
med socialmedicinska
arbetshandikapp

ungdomar
De utvecklingsstörda

är få

bland

roende

Gemensamt

ca 27 %.

de arbetsvårdssökande,
är förtidspensionerade.

på att de i stor utsträckning
visande bild av de handikappade
ungdomarnas
stik rörande
de förtidspensionerade
ungdomarna
beaktas.
kappade
ungdomar

resamt

situation

främst
För
bör

som över

såväl statiarbetshandi-

för

dessa grupper
är att deras arbetsrehabilitering
av
olika
resurser
som angriper
deras
samordning

innehålla

en

situation.

Många

av dessa ungdomar

be-

en rätt-

måste
totala

mellan
sig i ett gränsland
vård- och arbetsmarknadsåtgärder,
mellan
och yrkesmedicinsk/social
inriktad
Social träning
ute i samhällslivet,
studie- och frirehabilitering.
tidsaktiviteter
är viktiga
arbetserfarenhet
för att bryta
inslag förutom
ungdomarnas
arbetskamrater

isolering.

Genom

befinner

stöd

av

bl. a. kontaktmän

på

arbetsplatserna,
sjukgymnaster,
i gruppsamtal
kan ungdomarna
få styrka

kuratorer

och

övriga
samt psyupp sin iden-

att bygga
och förmåga
att själva ställa krav och därmed
självkänsla
att fungera i en arbetssituation.
utsättningar
I största
bör denna rehabilitering
ske
möjliga
utsträckning
den
marknaden.
får
arbetsplatser
på
reguljära
Arbetsplatserna
kologer
titet,

passas

utifrån

de handikappades

situation,

t. ex.

tekniskt

få förute

på
då an-

utrustas

för

rörelsehindrade.

gravt

Sädertäljeförsöket
En

av de grupper
arbetshandikappade
ungdomar
är de socialmedicinskt
på arbetsmarknaden

fotfäste
Dessa

har

ofta

Bl. a. beräknas
tidspensionerade

också
mer

psykiska
än 10 000

på grund

problem.

personer
av psykoser/

Gruppen
i åldrarna
neuroser

som

har

svårt

att få

arbetshandikappade.
ökar snabbt i antal.
16-34
m. mf”.

år vara
Mot

för-

denna

rehabilitering

l l l
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rehabilitering

de rehabiliteringsbehov
är det angeläget
att uppmärksamma
har ofta alkoholi denna situation
har. Dessa ungdomar
och/
ungdomar
Deras utmed kriminalitet.
ibland
i samband
eller narkotikaproblem,
bakgrund

bildning
organ

stöd från

De behöver
är i många fall bristfällig.
för att orka med sin situation.
samtidigt

flera

samhälls-

bedrev
1975-76
en försöksverksamhet
Sysselsättningsutredningen
för
vid
med intensifierad
arbetsförmedlingar
ungdom
arbetsförmedling
var att
Syftet med försöksverksamheten
på fem orter, bl. a. Södertälje.
och

intensifierade

studera

vilka

insatser

har på ungdomars

effekter

utbildningsoch/ eller syssel-

arbetsförmedlingsatt få utbildning
möjligheter

sättning.
Under

kunde man konstatera
ett tidigt skede av försöksverksamheten
med de svåsom sökte arbete brottades
en grupp av de ungdomar
och därför var svåra att placera i arbete.
som ovan beskrivits
righeter
initiativ
och med medel ur AllGenom
sysselsättningsutredningens
att

männa
med

har

arvsfonden

speciella

insatser

kommun
Södertälje
för ungdomar
med

inlett

en försöksverksamhet

sociala

arbetshandikapp.

Projektbeskrivning
som pågår under 1977 och 1978 är upplagt enligt följande:
Projektet
inom komEtt tjugotal
har placerats på beredskapsarbeten
ungdomar
antal
1978
ett
Under
kommer
ungdomar
ytterligare
munförvaltningen.
har
att beredas arbete inom försöksverksamheten.
Arbetsplaceringarna
ordnats

så att ingen

av ungdomarna

ensam

arbetar

någon

tid på

längre

dagen.
som en fadsom fungerar
Varje pojke och flicka har en handledare
som tar
har knutits
der
för den anställde.
Till projektet
fritidsledare,
och i den mån några av ungdomarna
hand om ungdomarna
på fritiden
Desinte orkar arbeta varje dag. Psykologer
är engagerade
i projektet.
med
dels leder de gruppsamtal
dels ungdomarna
individuellt,
till projektet
är knutna
som konsultoch sjuksköterska

sa stöttar
dem.

Läkare

resurser.
och

arbetsförmedlare

under

gång
projektets
som kan passa ungutbildning/arbete
domarna
när de efter denna (re)habi1itering
är mogna att ta ett arbete.
Avsikten
är alltså sammanfattningsvis
att med dessa olika typer av in-

Yrkesvägledare
för
ungdomarna

att försöka

följer

finna

som möjligt,
satser söka knyta ett så finmaskigt
skyddsnät
etc.
träna dem socialt, ge dem självkänsla
ungdomarna,

att bygga

upp

Lägesrapport
De 22 ungdomarna,

9 flickor

och

13 pojkar

i åldrarna

16-22

år,

inom kommunförvaltningen
placerats
arbetar bl. a. inom fritids-,
social-,

på gatu-, service-, fastighetsDe flesta av ungdomarna
ser och

fullgör

är följande:
Ungdomarna
är motiverade

väl
har

sina

på beredskapsarbetstillfällen.
kulturoch parkförvaltningarna
och informationskontoren.
har

70-75

själva varit
att arbeta.

med

på sina

% närvaro

arbetsuppgifter.

Troliga
vid

förklaringar

planeringen

har
De
och

arbetsplattill detta

av projektet

och

SOU
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har i möjligaste
mån fått arbetsuppgifter
Ungdomarna
på förvalti enlighet med sina önskemål.
ningarna
De handledare
som handplockats
för att stötta ungdomarna
är väl
införstådda
med försöksverksamhetens
syfte och engagerar
sig perockså i viss mån på fritid.
sonligt i ungdomarna,
De enheter
som tagit emot ungdomarna
har informerats
ingående
om projektet
och varit väl förberedda
att ta emot och introducera
och flickorna
pojkarna
på arbetsplatserna.
Projektgruppen
fältassistent,
arbetsförmedlare
och
fritidspedagog,
har nära följt
psykologer
förhållanden
ungdomarnas
på arbetsoch stöttat både dem och deras faddrar
platserna
genom täta kontakter.

-

-

-

deltar i psykologledda
Ungdomarna
Ett resultat av desgruppsamtal.
sa i kombination
med arbetserfarenhet
och social träning
är att
flera ungdomar
formulerat
om omplacering
egna önskemål
till mer krävande arbetsuppgifter,
ofta arbete som innebär större personkontakt.
Genom
olika typer av fritidsaktiviteter
har ungdomarna
gradvis lärt
känna och samarbeta
med andra ungdomsgrupper,
t. ex. i idrottsaktiviteter, vid teaterbesök,
vid gemensamma
träffar
etc.
på fritidsgårdar
Allteftersom
ungdomarnas
stärkts har de också träsjälvförtroende
nats för vardagslivet;
De har också blivit
till

olika

att ta kontakt
medvetna

kompletterande

Finansiella

effekter

skall

fortsätta

ytterligare

hittills

institutioner

av utbildning

i samhället.
och motiverats

kurser.

på den offentliga

Försöksverksamheten

med olika

om behovet

har,

som

ekonomin

cirka ett år och den
pågått
har
utifrån
Utredningen
de
emellertid,
funnit
det intressant
att med olika räkneframgått,

ett år.

gjorda erfarenheterna,
försöka
exempel
effekterna
av rehabiliteringsinsatserbelysa de möjliga
na som gjorts i Södertäljeförsöket.
Sådana kalkyler
har gjorts både för
de samhällsekonomiska
effekterna
och för de finansiella
effekterna
för
den offentliga
ekonomin.
Här presenteras
endast räkneexempel
som beför den offentliga
lyser troliga effekter
ekonomin.
vill understryka
att det är förenat
Utredningen
med stora svårigheter
att göra denna typ av ekonomiska
De siffror
som tas fram får
kalkyler.
heller inte ses som uttryck
för några som helst exakta
utan
beräkningar
snarast som ganska grova
i vilken riktning
uppskattningar
kalkylen
pekar. Försöksverksamheten
är ännu inte slutförd
och kalkylerna
bör senare kunna förbättras.
Det här presenterade
materialet
räknar
dock på
det ur den offentliga
ekonomins
mest ogynnsamma
synpunkt
alternativet. Den osäkerhet,
som ligger i beräkningarna,
skall också bedömas
mot denna bakgrund.
Marianne
har
siella

en ekonom
Pettersson,
knuten
av sysselsättningsutredningen

på uppdrag
kalkyler

för

till

Stockholms

universitet,
Finankalkylerna
22 ungdomar
i Södertälje.”
utfört

för
rehabiliteringsinsatser
vilar i huvudsak
Beräkningarna
på följande
i
grund:
Projektledningen
har gjort prognoser
för de 22 ungdomarnas
Södertälje
under
utveckling
en tioårsperiod.
avser fyra tänkta
Prognoserna
situationer,
nämligen
bästa och sämsta tänkbara
för ungdomarna
om projektet
utveckling
inte
s

rehabilitering
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till

kommit

stånd

bästa och sämsta

respektive
existerar.

med

att projektet
de positiva
överskatta
heten och inte heller de negativa
samlade

av samhällets

Södertäljeförsöket.
Utifrån
uppskattningar

i samband

att
har man eftersträvat
I dessa prognoser
med försöksverksami samband
effekterna

inte
del

utfall

tänkbara

19731 14

ej får
ungdomarna
som
i en verksamhet

av att

effekterna

rehabiliteringsinsatser

i terinsatser för ungdomarna
behandi fängelse, på ungdomsvårdsskola,
inför yrkesinriktad
kostnader
och i fosterhem,
rehabilitering,
lingshem
och arbetsförmedlingfrån socialförvaltningens
i timmar
satser räknat
ekonomin
effekterna
ens sida etc. har de finansiella
på den offentliga
I denna finansiella
beräknats.
i de fyra tänkta
utvecklingsalternativen
för

mer av kostnader

av samhällets

vistelse

enbart de penningströmekonomin
betraktas
för den offentliga
kalkyl
sektorn
skatteinkomster,
mar som går till och från den offentliga
m. m.
vårdkostnader,
socialhjälp
till

I motsats
man

räknar

vad

här således

inte

samhällsekonomiska

i den

är fallet

som

med några

eller

produktions-

kalkylen
konsumtions-

effekter.
är skatteintäkter.

gits.

Däremot

ning
täkter

har

Någon

får

från

ungdomarnas
heller ej medtaUtbildoch transfereringar.

konkurrenseffekt

har

skatter
i beräkningarna
att uppskatta
a.
svårigheten
p. g.

ingår
utelämnats

för

man

intäkter

de enda

t. ex. att

innebär

Detta
arbete

kostnader

och in-

detta.
dessa

Under

förutsättningar
Sämsta

sektorn.
den offentliga
förts med bästa utfall
att

Södertäljeprojektet
terat över l 977 med

har

Vidare
att kalkylen

en finansiell
i samband

Vid
projekt.
ger ett finansiellt
8 % ränta blir ca 518000
utan

betalar

Projektet
årsperiod).
med 8 % ränta.

kalkyl
gjorts för hela
har jämmed projektet
visar det sig
denna jämförelse
diskonnuvärdet
överskott

har

utfall

sina

kostnader

en kommunfinansiell
bygger på att Södertälje
där detta
I kommuner

ningseffekter.
på det sätt som här har beräknats.
för kommunen
kylen blir nuvärdet

under

kronor
första

(under
halvåret

en 101980

Det bör då påpekas
gjorts.
berörs av några skatteutjämär fallet påverkas inte intäktssidan

kalkyl
inte

kalden kommunfinansiella
Enligt
från 1977 t. o. m. 1986 +
summerat

överett kommunfinansiellt
Fr. o. m. 1979 ger projektet
1980. Vad gäller den kommununder
sina kostnader
att man här har räknat med att kombör framhållas
kalkylen

186 000 kronor.
skott

och

finansiella
munen

betalar

har betalat

med undantag
hela projektkostnaden
till trots erhålles
ett betydande

Detta

redskapsarbetena.
siellt överskott.

för 75 % av bekommunfinan-

ett nuvärde
på ca. 230 000 kr. och betager projektet
med 8 % ränta (och i fasta priser) under 1982.
nuvärdet
blir
också ett överskott;
ger projektet
Landstingsfinansiellt

Statsfinansiellt
lar

sina

kostnader

över tioårsperioden.
Projektet
ger visserligen
under
1980-82
beroende
underskott
på antalandstingsfinansiellt
dessa
år.
betalar
emelvård
under
om
ökad
Projektet
ganden
psykiatrisk
+138

000

kr,

summerat

sina

kostnader

ett

lertid

under

1978 vad gäller

landstingets

del.
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3.4

överväganden

Yrkesinriktad

och

förslag

I den proposition
1977/78: 30 om bl. a. den yrkesinriktade
rehabilitesom lämnats
till riksdagen
i oktober
1977 lämnas centrala
avringen
snitt öppna
med hänvisning
till sysselsättningsutredningens
förväntade
betänkande.
Det gäller hela frågan om den yrkesinriktade
rehabiliteringens organisation
vid arbetsvårdsinstituten
där propositionen
endast tar
för att instituten
skall ha statligt huvudmannaskap.
Också orav psykologmedverkan
i förmedlingsarbetet
liksom
arbetsgansationen
klinikens
och PTI:s framtida
lämnas delvis öppna med hänvisställning
ning till sysselsättningsutredningen.

ställning

De

ovan

refererade
i propositionen
innebär
att utredskrivningarna
måste
stor
åt
de
ningen
ägna
uppmärksamhet
organisatoriska
frågor som
lämnats
De
mer
får
öppna.
detaljerade
organisatoriska
övervägandena
emellertid
lämnas till den särskilda
som
skall
tillorganisationskommitté
sättas.
Innan
om

in på organisationsfrågorna
förs en diskussion
inom arbetsvården
dess inriktning
och redå särskilt
framhållas
att flera viktiga
aspekter möj-

utredningen
går
de olika funktionerna

surser.

Det

bör

få tillgång
till arbetsuppgifter
arbetspå den reguljära
och halvskydanpassningsgruppernas
verksamhet,
skyddat
liksom
behovet
av resurser
inom
arbetsmarknadsverket
inte behandlas
förrän i kapitel 4, 5 och 6 och därför bara tanslutgiltigt
att

ligheterna

marknaden,
dat arbete

att tyngdpunkten
har lagts på områgeras här. Det bör också tilläggas
den som inte har blivit
så ingående
behandlade
i YR-utredningen
och
propositionen.

3.4.1

Motivation

Erfarenheter

och

arbetsplacering

från

rehabiliteringsverksamheten
tyder på att individernas
roll för resultaten.
rehabiliteringen
spelar en avgörande
Arbetsvården
har som en viktig
att
söka
hos
uppgift
skapa motivation
de arbetshandikappade
för rehabilitering.
Individernas
motivation
hänger
motivation

samman

för

med

hur

Om
godosedda.
att få ett arbete

de bedömer

sina

att
möjligheter
har intrycket

de arbetsvårdssökande

på t. ex. den reguljära
så kommer
detta att påverka
attityden
heten. Förbättrade
placeringsmöjligheter

få sina
att

arbetsmarknaden

behov

till-

möjligheterna
är mycket små

till

själva rehabiliteringsverksamarbetsmarkpå den reguljära
naden är därför
för verksamheten.
Det är också viktigt
att tillviktigt
sammans med de arbetsvårdssökande
som möjpå ett så tidigt stadium
ligt i rehabiliteringsprocessen
diskutera
i mer konkreta
termer
börja
vilket
arbete rehabiliteringen
skulle
kunna
leda till. Diskussionen
om
bör börjas
arbetsplacering
bestämt
en yrkesinriktning.

så snart

man

har preliminärt
överhuvudtaget
ökad inriktning
på arbetsplaceatt arbetsvården
får resurser,
en mer samEn

sådan

emellertid
ringen förutsätter
manhållen
och att ansvaret
organisation
systemet

blir

mera

enhetligt.

Vi skall

för den enskilde

senare utveckla

detta.

individen

inom

rehabilitering

l 15
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3.4.2

av resultaten

Uppföljning

Som

1978114

i kapitlet
saknas f. n. i väredovisningen
resultaten
av rehabiliteringsatt bedöma
för att
som finns, kan inte användas
material

av den tidigare
för

framgått

underlag
sentliga
stycken
Det statistiska
insatserna.

har
effekt
den yrkesinriktade
rehabiliteringen
belysa vilken
till
arbetsvården.
som söker sig
100 personer
Uppföljningsunder-

direkt
t. ex.

för

en längre tid görs inte regelbundet.
åtav de olika stödjande
över resultaten
är
och
som
sätts
träning,
in, arbetsmarknadsutbildning,
prövning
gärder
att
om.
Det
är
inte
f.
n.
troligt
Utbildningsstatistiken
läggs
bristfällig.
att särskilt
kommer
att få möjligheter
man efter omläggningen
följa
sökningar
Också

av resultaten

efter

som förs

den statistik

och träning
När det gäller prövning
resultat.
de arbetshandikappades
men att i denen avgångsstatistik,
kan konstateras
att det förekommer
Detta
50 procent
som avgång av övriga orsaker.
na närmare
registreras
är otillfredsställande.
att
är det utomordentligt
angeläget
Enligt
utredningens
uppfattning
insatser.
av arbetsvårdens
om resultaten
få ett bättre informationssystem
Ett sådant bättre
informationssystem
av de arbetsvårdssökande
följningar
som uppföljningen
ligt samma modell

bör
-

uppbygga på regelbundna
enefter ett år exempelvis
av arbetsmarknadsutbildningen.
göras som totalunderav detta slag kan ge
till plai förhållande

behöver
inte nödvändigtvis
uppföljningar
utan kan vara stickprov.
Uppföljning
sökningar
säkrare underlag
för att bedöma resursinsatserna
De bör vara av stort intresse
ceringsresultaten.

Dessa

och

det

är därför

slås i avsnitt

3.4.3

3.4.12

naturligt
får ansvar

att

det

för

metodutvecklingen
som före-

metodutvecklingsinstitut

för uppföljningarna.

Kartläggningen
och

Den

av

medel

svagpå betydande
utnär det gäller

av kapitlet
i början
som gjordes
genomgång
visar
som står till arbetsvårdens
förfogande
finns
resurser
heter i åtgärdssystemet.
Väsentliga

redningar

som ligger vid sidan
arbetsvårdsinstitut

vid

prövning

de resurser

t. ex. anlagsprov,
till

av arbetsförmedlingen,
eller ALU-kurser.

Möjligheterna

är
inom
ramen
för
arbetsförmedlingen
utredningar
försöksoch bör byggas ut. I utredningens
begränsade
ininom statlig och kommunal
sektor prövas strukturerade
verksamhet
Resultaten
av försöken
som ett hjälpmedel
för arbetsvården.
tervjuer
systematiserade
mer
emellertid

kan vara av värde
sägas peka på att ett sådant hjälpmedel
fortfarande
en del utvecklingsarbete
betsvården.
Det återstår

kan

man

har

funnit

de rätta

formerna.
om

3.4.4

Arbetsplaceringen,

arbetsanpassning

Mest

påtagliga

möjligheterna

brister
att aktivt

det

skall

ar-

innan

måste

Framförallt

bantas
intervjuformuläret
Försöken
bör fortsätta.

för

kunna

och

av
omfattningen
användas
i stor skala.

introduktion

när det gäller
i arbetsvårdskedjan
tycks finnas
arbeten åt de arbetshandikappaskaffa lämpliga

SOU
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de. Insatser

för

Yrkesinriktad

att förbättra

dessa möjligheter
måste i första hand
sätt att fungera.
Denna diskussion

den

arbetsmarknadens
reguljära
emellertid
i kapitel 4.
insatser
Arbetsförmedlingens

avse
förs

behöver
sätt förstärkas.
Den
på olika
grundläggande
fråga som här måste besvaras är hur lång tid är det
att en arbetsförmedlingstjänsteman
skaffa
rimligt
ägnar åt att försöka
arbete åt en gravt handikappad.
En timme,
en dag, en vecka,
lämpligt
en månad eller ett halvår?
En dag på en medicinsk
kostar samhället
600rehabiliteringsenhet
700 kronor
för ett år). En rehabilitering
per dag (cirka 200 000 kronor
på ett vanligt sjukhus kostar något mindre men det är fortfarande
fråga
om betydande
insatser
av resurser.
När personen
ifråga skall få hjälp
till ett arbete, möts han ibland
av köer, ibland
av en tjänsteman
på
arbetsförmedlingen
nom (100 kronor?).
t. ex. företagsbesök,
kan däremot

vården

som

i bästa fall kan avsätta några timmar
för hoatt göra mera tidskrävande
insatser
Möjligheterna
aktiv platsackvisition
är ytterst begränsade.
Arbetssända personen
vidare till en institution
t. ex. för

och träning.
Där kostar en dag för en person
prövning
och sjukpenning
cirka 350 kronor.
En genomsnittlig
12 veckor kostar nära 25 000 kronor.

med

driftsbidrag

rehabilitering

på

ovan visar inte att sjukvård,
och träning
Exemplet
har för
prövning
stora resurser. Motsatsen
kan ibland vara fallet. De insatser som görs för
vid vissa arbetsvårdsinstitut
t. ex. i Stockholm
och Götearbetsplacering
är
i
detta
av intresse. Här bedriver
borg
man s. k. pryosammanhang
verksamhet
sultaten

som

bl. a. syftar

är förhållandevis

till

att få till

stånd

Det kan då noteras

goda.
är cirka en veckas

Rearbetsplaceringar.
att personalåtgången

för pryoverksamheten
arbetsinsatser
av en s. k. pryolärare per arbetsplacering.
Försöksverksamheten
i Jönköping
visar att personalåtgången
vid ar3-4
betsförmedlingen
ligger i storleksordningen
dagar per arbetsplaceskall ses mot bakgrunden
av att utredningens
ring. Dessa siffror
sekretariat och arbetskliniken
också gjorde
direkta
insatser.
Som
betydande
ett

kan nämnas att om varje arbetsvårdssökande
kalkylexempel
skulle
kunna räkna på en veckas arbetsinsatser
från arbetsförmedlingen
skulle
det krävas cirka 2 000 tjänstemän
bara för dessa uppgifter.
De möjligheter
som för närvarande
finns att göra insatser inom arär synnerligen
och ligger
betsförmedlingen
snarast
inom
begränsade
ramen

för

timmar,

i bästa

fall

någon dag. Enligt
utredningens
uppfattresurser
ökas så att det blir bättre jämvikt
förmedlingens
och psykiska
de kartläggande
fysiska
och
rehabiliteringen,
utredande
insatserna
å ena sidan och de insatser som sedan görs för att
skaffa ett lämpligt
arbete å andra sidan. Vi återkommer
i kapitel
6 till

ning måste
mellan
den

de krav

som detta ställer.
på ytterligare
förmedlingspersonal
Samma resonemang
kan föras om resurserna
för att anpassa den enskilda arbetsplatsen
till individens
behov. Det gäller inte endast den fysiska anpassningen
utan i lika stor utsträckning
att göra
möjligheterna
en introduktion
av den anställde,
att förbereda
arbetsarbetskamrater,
ledare och chefer, att informera
om handikappets
olika verkningar
etc.,
kort

sagt utbildning

och

introduktion.

Dessa

behov

bör

också

tas med

rehabilitering
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när

bilden

resursbehoven

bedömer

utredningen
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arbetsförmed-

på

lingen.
arbetstekav arbetsplatser,
som kan utgå för ombyggnad
De bidrag
hand
första
i
etc.
bör
arbetsbiträde
niska hjälpmedel,
anpassas till pris4
lämnas
I
reellt.
förbättras
utredningmen
också
kapitel
utvecklingen
ens förslag.
Det finns

för utbildning
I båda fallen

att ge bidrag till arbetsgivare
möjligheter
för s. k. praktikanställningl.
och
arbetshandikappade
för utbildning
med
8
kr.
/timme.
Bidragen
går bidrag

kan när det gälarbetskraftsav
totala
100
procent
jämkas
När det gäller praktikanställarbetshandikappade.
av biinte skett någon motsvarande
det emellertid
justering

ler grava handikapp
för den
kostnaden
ning

så har

av
ut-

till

uppåt

Ett skäl till att göra en sådan är de allmänna
höjningar
och de förbättrade
av anställda
till utbildning
av bidragen
menar
för ungdom.
till beredskapsarbeten
Utredningen
möjligheterna
för de
att
vid principen
att man fasthåller
bidragen
att det är väsentligt
än
de
som
mer
är
till arbetsgivarna
förmånliga
arbetshandikappade
för
att
föreslår
grundbeloppet
Utredningen
utgår i andra sammanhang.
lönede
totala
av
till
75
och praktikanställning
procent
höjs
utbildning
vid
till 100 procent
att jämka
med möjligheter
kostnaderna
bidraget

dragsbeloppen.
som har skett

grava

handikapp.

3.4.5

Ungdomar

med

arbetshandikapp

av Södertäljeförsövid planeringen
tankarna
av de grundläggande
olika insatser för den aktuella
var att samhällets
ungdomsgruppen
målmedvetet.
att de inte samordnades
men framförallt
var otillräckliga,
mellan socialMan ville pröva om man genom en modell för samverkan
och sjukvård
hälsofritidsförvaltning,
arbetsförmedling,
förvaltning,
nät där ungkunde skapa ett finmaskigt
samt fackliga
organisationer
kunde fångas upp och rehabiliteras.
domarna
En

ket

I avsnitt

3.3.3

ser är gemensamt

resurbefintliga
fastslogs att behovet av att samordna
av
av
olika
vid rehabilitering
arbetshandikapgrupper
för ungsom använts i Södertäljeförsöket
Den modell

pade ungdomar.
med socialmedicinska
domar
från

1 Sysselsättningsutredningen använder här
uttrycket praktikanställning som är den gängse
termen enligt arbetsmarknadskungörelsen.
är dock
Utredningen
medveten om att den
av praktikförändring
begreppets innebörd,
som föreslagits av utredningen i samband
med rapporten från den
särskilda praktikgruppen om den genomförs
kan leda till att anställbör få en
ningsformen
annan benämning.

fall

modifieringar
av andra
handikappade
och utvecklingsstörda.
De
redan

fall

till

arbetshandikapp
kunna användas

för
innebär
handikappen
problem
skolåren
Under
skoltiden.
under

uppföljningsansvaret
av de elevvårdande
Samarbetet

med

samhällsinstitutioner
formalisering
förhållanden

för

vid

också

t. ex.

ungdomsgrupper

vissa

rehabilitering

rörelsehindrade

gravt

ungdomarna
bör därför

med

därför

skulle

är ofta

påtagliga
och

samordnings-

ligga på skolan, med utnyttjande
ungdomarna
i form av elevvårdsteam
etc., som inrättats.

resurser,

socialförvaltning,
polismyndighet
men initiativ
bör intensifieras,

av samarbetet
och resurser

bör

som regel

får detta

åvila

ansvarstagande

och
till
skolan.

övriga

berörda

och
uppföljning
lokala
Utifrån

givetvis

kan komma i fråga.
andra modeller
att redan
elever är det mycket viktigt
För handikappade
och
studieväl
lan få en
yrkesorientering.
fungerande

anpassas

och

i grundsko-
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håller
i skolorna
på att utvecklas.
syo-verksamheten
och svår
eleverna
är så sammansatt
de handikappade
sida.
större insatser måste göras från arbetsförmedlingens
om behov av specialistresurser
på arbetsförmedlingarna
6. Speciella insatser i detta avseende för arbetshandikappa-

allmänna

Den

för

Situationen
att

Yrkesinriktad

betydligt
Diskussion

förs

i kapitel
de behandlas

där.

som lämnat
eller
grundskolan
arbetshandikappade
ungdomar,
och
varit
arbetslösa
under
en
motsvarande
längre tid,
utbildningsform
är
ofta i en svår social situation
och deras rehabiliteringsbehov
kommer
De

I

omfattande.
fackförvaltningar

Södertäljeförsöket
eller företag

har

skola

som anställt

och

de

fritidsförvaltning,

ungdomarna,

fackliga
orgaDe
samarbetat.

och arbetsförmedling
nisationer,
rehabiliteringsenheter
har förberett
och genomfört
ett genomgripande
där
rehabiliteringsarbete
social träning
bl. a. genom
och självinsikt
arbetserfarenhet,
utbildning,
I den modell som prövats i Södertäljeförhörnstenar.
terapi är bärande
har samordningsansvaret
Den
lagts på socialförvaltningen.
använts i Södertälje
bör liksom andra modeller
som innebär
försöksverksamheten.
ansvarsfördelning
prövas i den fortsatta
söket

som

modell
annan

För
en stor del av ungdomar
med missbruksproblem
liksom
för
ter sig dessa rehabiliteringsinsatser
som ett altermånga rörelsehindrade
nativ till vård vid behandlingshem
resp. vårdcenter.
Ungdomarna
rycks
inte upp ur sitt sammanhang
utan rehabiliteringen
sker på hemorten.
befinner
bland andra ungdomsgrupper
Ungdomarna
sig ute i samhället,
i fritidsaktiviteter,
i utbildning
tillsammans
med andra ungdomar
och
i en arbetsgemenskap.
i social träning,
vuxna,
på en arbetsplats
I den omfattande
som ungdomarna
rehabiliteringsprocess
genomgår
framstår
arbetserfarenheten
som ett mycket
inslag. Betydelsen
viktigt
av att

ha ett arbete, att tillsammans
med arbetskamrater
åstadkomma
andra människor
något, att liksom
uppleva att man behövs och gör nythar poängterats
ta på en arbetsplats
av såväl ungdomarna
som projektI ett samhälle
som vårt, där arbetet intar en central plats i
ledningen.
och

samhällsgemenskapen,
ger de övriga rehabilitebättre resultat om ungdomarna
troligen
samtidigt
upplever en egen identitet
och självkänsla
utifrån
ett arbete eller en utbildförvärvsarbete.
ning inför ett kommande
Liksom
i försöksverksamheten
med ökad inplacering
av arbetshandisamhällsbyggandet
rande insatserna

kappade inom statlig och kommunal
ledare
som utsetts
för ungdomarna,
stöd.
ovärderligt
De

har

också

genom

sitt

sektor

exempel

och därigenom
tyder till ungdomarna
av arbetskamrater.
Alla
nyanställda
men

betsplatsen,
knytning

till

varit

förändrat

arbetskamraternas

gett ungdomarna
plats
behöver
god introduktion

bör

utvecklas

för

att ytterligare

till
atti-

i kretsen

de ungdomsgrupper
som här behandlas
en handledare
av mycket
stort värde. Samarbetet

Försöksverksamheten
till

att de hand-

arbetskamrater,

för

fackliga
organisationerna
kontaktmannaverksamhet.
kare

kan konstateras

bland

pröva

på arär nära
med

de

denna

i Södertälje
skall pågå ytterligare
ett år. Forsinstitutionen
vid
har knutits
sociologiska
Linköpings
högskola
försöket
för att göra en utvärdering.
Utifrån
de hittills
gjorda erfavid

rehabilitering
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vill utredningen
emellertid
i detta
i enlighet
med den
försöksverksamhet
en vidgad
Den vidgade
försöksbyggts upp för Södertäljeförsöket.
Försöksföreslås omfatta
fem orter i storstadsregionerna.

av

försöksverksamheten

föreslå

sammanhang
modell
som
verksamheten

två år. I avsnitt

bör ej understiga
perioden
ett metodutvecklingsinstitut.

Detta

bör

få

3.4.12

föreslås

i uppdrag

av

inrättandet
utvärdera

att

den

försöksverksamheten.
vidgade
med psykiska
och socialatt gruppen
Det har konstaterats
ungdomar
har
ökar
i
antal.
Dessa
medicinska
snabbt
ungdomar
arbetshandikapp
ofta

svårt

mycket

1977 utgår vid halvFr. o. m. 1 januari
av den totala lönemotsvarar
90
%
bidrag
tre åren
första året och 50 % under de följande

att få arbete.

som

skyddad
sysselsättning
kostnaden
under det
till

som anställer
och gravt fysiskt
arbetsgivare
förståndshandikappade
föreslår
under
25 år. Sysselsättningsutredningen
arbetshandikappade
utsträcks
med den här redovisade
att denna bidragsform
bakgrunden
till att även omfatta
och psykiskt
gravt socialmedicinskt
arbetshandikap25 år.

pade under

3.4.6

Som
de förtidspensionerade
måste uppmärksammas.
ungdomarna
berörts
i kapitel
2 och 3 är gruppen
yngre förtidspensionerade

Även
redan
stor,

förtidspensionerade

Yngre

ca. 25 000
fått

ligen
ställande

under

35 år.

Genom

en ekonomisk

men

sin förtidspension
detta är ofta

har
inte

de visser-

en tillfreds-

trygghet,
eller tillräcklig
lösning på deras situation.
I gruppen
intellektuella
finns personer
med grava fysiska handikapp,
samt psykiska
och socialmedicinska
de senare ofta i samhandikapp,
band

med

för

samtliga
märksamma

missbruksproblem.
Rehabiliteringsproblemen
men under senare tid har man kommit
behovet

av rehabiliteringsinsatser
som har psykiska och/eller
socialmedicinska

för

den

är
att

omfattande
all-tmer

snabbt

uppväxande

arbetshandikapp.
är förtidspensionerade
är alarunga människor
merande.
De har många levnadsår
framför
sig och borde genom att i
i
större eller mindre
delta i arbetslivet,
kunna
inlemmas
utsträckning
grupp
Att

en så stor

samhället.

grupp

Genom

en unförbereds
handikappråd
hos
som
rehabiliteringsbehov
föreligger
per16-34
av såväl fyår, som förtidspensionerats

ett initiativ

av statens

vilka

angående
dersökning
soner i åldersgruppen
siska som psykiska skäl.
Den

förundersökning

förtidspensionärerna
för många av dem

har

som genomförts
i Stockholm
visar
vitt skilda
rehabiliteringsbehov.

att de yngre
Utmärkande

är dock att de upplever
en känsla av isolering,
utfrån samhället.
Likaså uttalar flera av de intervjuade
en önskan
stötning
att komma tillbaka
till arbetslivet.
De
och

där arbetsförmedling,
socialvård,
sjukvård
håller nu på att byggas upp och rikssamverkar,
utreder
f. n. arbetsformerna
i ett urval av dessa grup-

rehabiliteringsgrupper,
försäkringskassa

försäkringsverket
per.

Rehabiliteringsgrupperna
samband
med att beslut

diskuterar
fattas

om

behov

av rehabiliteringsinsatser
Det forum

förtidspensionering.

i
för

SOU
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mellan

olika

habiliteringsgrupperna

huvudmän

för

borde

även

utgör

som rerehabiliteringsarbete,
kunna anlitas i samband
med

med förtidspensionärerna.
De unga förrehabiliteringskontakt
borde kontaktas
för efterkontroll
med betydligt
tätare
tidspensionärerna
intervall
än enligt nuvarande
praxis, minst varje år. I samband med desprövning,

sa prövningar
skulle rehabiliteringsgrupperna
ha ansvaret
att ingående
utreda och med de förtidspensionerade
diskutera
till rehamöjligheter
bilitering.
I avsnitt 3.4.5 och i kapitel
5 föreslås
att det bidrag
som utgår till
motsvarande
90 % av den totala lönekostnaden
under det
arbetsgivaren
första året och 50 % under de följande
tre åren vid anställning
av föroch

under 25 år i
gravt fysiskt arbetshandikappade
även skall gälla ungdomar
under 25 år med
sysselsättning
och socialmedicinska
psykiska
i
handikapp.
Unga förtidspensionerade
åldern 26-35
år föreslås även omfattas
av den ovan beskrivna
bidragsformen vid placering
i halvskyddad
sysselsättning.

ståndshandikappade

halvskyddad

Ett problem
i vissa
en rehabilitering
ibland
De förtidspensionerade
ekonomiskt

på att

fall

är att

kan

en person som har god pension
vid
få ett arbete med sämre lön än pensionen.

som rehabiliteras

de tar

och får arbete

arbete.

bör inte förlora

föreslår

därför
att riksUtredningen
i uppgift
att konstruera
ett system som dels komi de fall lön av arbete understiger
tidigare
pensionsen påtaglig stimulans
att arbeta. Lön och stimulans
belopp, dels innebär
bör tillsammans
utgöra en summa som motsvarar
pensionsbeloppet
plus
får

försäkringsverket
förlusten
penserar

ett visst

ytterligare

belopp.
föreslås
tillsammans
med de nybildade
stiftelRiksförsäkringsverket
serna samtidigt
få i uppdrag
att se över förtidspensionsbestämmelserna
för personer som arbetar
i skyddade
verkstäder
med lön och bibehållen
bör vara att dessa förtidspensionerade
förtidspension.
som
Inriktningen
får

förvärvsarbetar.

lön från

arbetet

i de skyddade

tar

arbete

verkstäderna

på van-

sätt.

ligt

som

Förtidspensionerade
komplicerad

prövning
föreslår
att

redningen
oavsett ålder
ta skulle

innebära

förtidspension

3.4.7

skall

ett

skall

sin förtidspension

ha möjlighet
de behöver

om

att

utan

det. Ut-

de förtidspensionärer
som får ett försvärvsarbete
till vilande förtidspension
under viss tid. Det-

ha rätt
att

genom

Rehabilitering

återfå

de som
ett

inte

förenklat

kan

fortsätta

att

arbeta

återfår

sin

prövningsförfarande.

i företag

är inte avslutad
i och med en arbetsplacering.
Rehabiliteringen
Detta
gäller i särskilt hög grad vid placering
i skyddat eller halvskyddat
arbete där den fortsatta
är ett klart utsagt mål. Även när
rehabiliteringen
sker på den reguljära
arbetsmarknaden
placering
innebär det oftast inte
att rehabiliteringen
är avslutad.
Snarare skall det ses som att det sista
steget i rehabiliteringskedjan
påbörjas.
I vilken utsträckning
bidrar då arbetsplacering
till rehabilitering?
det gäller den halvskyddade
och skyddade
brukar
sysselsättningen
bl. a. mätas

i Övergångarna

till

arbete

på den

reguljära

När
detta

arbetsmarkna-

rehabilitering

121

122

Yrkesinriktad

SOU

rehabilitering

Negativt

Positivt

Förändrad
hälsa

utanför

Situation
arbetet

Arbetsförmäga

.Positivt

Negativt
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Negativt

Positivt

A
H
SV

-20-10

O 1020

3040

50 60

-20-100102030405060

-20-100102030405060

A = Arkivarbete
H = Halvskyddat Torslanda
SV = Skyddade verkstäder

Figur 3.2 Upplevd
i olika
rehabilitering
former av skyddat
arbete (procent).

För vissa grupär inget mått på rehabiliteringseffekten.
i den mån de
en
om
tala
att
rehabilitering
lyckad
per är det rimligt
foreller
i
verkstad
en
ett
arbete
halvskyddade
skyddad
på
lyckas klara
mer.
som arbetsplaceras
arbetsvårdssökande
på den reguljära
den.

detta

Men

Andelen

sätt att fungeför arbetsmarknadens
bl. a. uttryck
inte
som görs. Det är därför
de arbetsförmedlingsinsatser
som ett mått på den rehabiliteringseffekt
att se utplaceringarna
är också

marknaden
ra liksom

för

möjligt
som uppnåtts.
I den
som

om

rapport

skyddade

sysselsättningsutredningen

verkstäder
har

låtit

och halvskyddad
i Göteborg
utföra

verksamhet
och

Skövde

arbetar
rehabiliteringen
har
ställts
Samma
verksamhet.
fråga
i skyddad
halvskyddad
respektive
län.
och
i
i
i arkivarbete
Gävleborgs
Göteborg
i en enkät till personer
Huvuddelen
3.2.
i
redovisas
rehabilitering.
Resultaten
Upplevd
figur

finns

om

frågor

den

upplevda

bland

dem

som

verkenheter och skyddade
både i halvskyddade
och
hälsa
inverkan
en
arbetsförmåga
på
städer upplever
mycket positiv
indiöverensstämmer
arbetet.
utanför
och situationen
rapporten
Enligt
med
arav
rehabiliteringseffekterna
vidernas
bedömning
egna positiva
m. fl.:s uppfattning.
och kuratorernas
betsledarnas
av dem

som

arbetar

är den sista,
i rehabiliteringskedjan
svagaste länkarna
har plaenskilde
den
sedan
fortsätta
skall
som
rehabilitering
att
arbetsmarknadsverkets
Då upphör
möjligheter
cerats i ett företag.
ansvaöverta
då
skall
I
insatser.
personalvård
företagets
princip
göra
har skett väsentliga
ret. Även om det i en del företag och förvaltningar
när det
stora brister
i många företag
finns det emellertid
förbättringar
mest
ofta
Dessa brister är naturligtvis
nyanställda.
gäller att introducera
En av de absolut

dvs.

den

av arbetshandikappade.
nyanställning
och i särinom arbetsförmedling
på arbetsvården
med
en krafkombineras
att
bli
effektiv,
skilda institutioner
måste, för
medverka
i
att
rehabiliteringsav företagens
möjligheter
tig utbyggnad
söker man i så stor utsträckning
Inom
arbetsförmedlingen
processen.
de arbetshandikappade.
att särbehandla
undvika
Företagens
som möjligt
bör
av
och
introduktion
för
anställningen
uppföljning
organisation

märkbara

när

En fortsatt

det

gäller

satsning

SOU
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bygga på samma princip.
te satsa på introduktion
olika

individers

inte

utsatta

rast i att insatserna

innebär

blir på så sätt
arbetshandikappade
utan
skillnaden
består snasärbehandling

i vissa fall blir mera

är

att

att företagen
mera allmänt
måsoch anpassning
av arbetet till

De

förutsättningar.
någon direkt

för

Situationen

Detta

av de anställda

det

f. n. avsätts

resurskrävande.
små

eller ofta inga
att tillgodose
de krav utredningen
framför.
Det måste
dande satsning
kuratorer
etc.
på t. ex. företagshälsovård,
skall tillgodoses.
Det bör emellertid
samtidigt
understrykas
finns betydande
resurser inom företagens
personalavdelningar

för

resurser

alls

ske en betyom behoven
att det idag
som skul-

le kunna
för
ett

så att det innebar
en betydande
utnyttjas
resursförstärkning
de arbetshandikappade.
Verksamheten
är inriktad
på att genomföra
urval som ofta innebär
att t. ex. arbetshandikappade
inte
personer

får anställning.
i olika andra
resurser

för

Detta

leder

i sin tur till

och företagen
att både samhället
t. ex. anpassningsgrupperna,
måste avsätta
anvägar att bereda de arbetshandikappade

sammanhang,
att hitta andra

i företagen.
ställning
En undersökning
av Henrik
valsprinciperna”
sanalanställare
anställare

redovisar
vid

större
att

Järnefors

De
urpersonaladministrativa
av en intervjuundersökning
av permedelstora
Var femte personalföretag.

resultat
och

över 50 år inte fick anställning.
Varöver 60
personalanställare
uppgav att de inte anställde
personer
år. Nästan
varannan
anser att om det framkommer
personalanställare
i anställningsintervjun
att den sökande
har viss sjuklighet
så minskar
uppgav

en sökande

annan

det i viss utsträckning
Nästan
90 %

taget.

sjukskrivningsperioder
ställningsbeslutet
En successivt
funktionen

den sökandes möjligheter
i föreatt få anställning
att upprepade
korta
eller enstaka
uppgav
längre
kan åtminstone
i viss utsträckning
anpåverka

negativt.
ökad förståelse

måste

arbeta

har vunnits

med

för
för

att den personalpolitiska
anställda
arbets-

de redan

problemen
Det är svårare att vinna förståelse
för
handikappade.
av arbetshandikappade
löses
om
det
sker
naturligast
mala rekrytering
av personal.
De vanligen
tillämpade
leder

till utestängning
av att urvalskriterierna
ålder

eller

att nyanställning
i företagets
norurvalskriterierna

av dessa människor.

Detta är till viss del en följd
ges en alltför
generell utformning.
Hög levnadsolika former
av handikapp
tillåts blockera
till
möjligheterna
där de sakligt sett inte utgör faktiska
i arbeten
hinder.
Det

anställning
är nödvändigt

att dessa frågor blir diskuterade
och seriöst prövade inom
en naturlig
för anpassningsgrupperna.
uppgift
och företagshälsovården
gavs andra mål och

Det bör vara
företagen.
Om personalanställarna
fick

en inriktning
som utgick ifrån att man skulle anpå verksamheten
också personer
med olika typer av arbetshandikapp
och att istälanvända
en del av den tid som åtgår för urvalet
till större hjälp i

ställa
let

så skulle

anpassningen

kunna vara vunnet.
Den nuvarande
humycket
av anställningsprocessen
leder också till att de

vudsakliga
inriktningen
enskilda
individer
som

söker

eventuella

för

leder

arbetshinder

i sin tur

arbetsplaceringen

till

att man
och

att

arbete

att dölja sina
på olika sätt försöker
riskera att inte få anställning.
Detta
kan ta hänsyn tll dessa arbetshinder
vid

att inte
inte
man

får

en dålig

arbetsanpassning.

De

pro-

rehabilitering
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blem som på grund av detta senare kan uppstå, blir
än vad de hade behövt bli om arbetshindren
varligare
från början.
Om

skall

arbetsgivarna

bidrag

till

särskilda

allväsentligt
hade varit kända

ofta

den fortsatta,
nödvändiga
att
på olika sätt garantera
Det kan t. ex. ske genom lagstiftning
och/
diskuteras
i fortsättBåda vägarna
åtgärder.

ta större

måste

rehabiliteringen
yrkesmässiga
det finns resurser i företagen.
eller

ansvar

1978114

för

samhället

ningen.
har
Sysselsättningsutredningen
av
arbetshandikappade
placering

med

i sin försöksverksamhet

ökad

in-

sektor pröoffentlig
privat
Bland dessa åtgärvat vissa särskilda
åtgärder.
arbetsmarknadspolitiska
som tar sig an och
till handledare
der har ingått
(”faddrar)
bidrag
den arbetshandikappade
Bidrag
arbetsplatsen.
på och utanför
stödjer
och

inom

med högst 5 000 kronor per person och år.
har utgått till handledaren,
och varit
har haft begränsad
med handledare
Försöken
omfattning
Vissa försiktiga
sektorn.
koncentrerade
till den statliga och kommunala
slutsatser
För
sats bör
de kan

kan dock

att

dras:
skall

faddrarna-handledarna

om de aktuella

de få utbildning
sig av samhällets

förvänta

kunna

göra

handikappen

institutioner,

inen meningsfull
samt om det stöd
de fack-

och

företaget

organisationerna.
Faddrarna-handledarna

liga
-

reen viktig
utgör genom sitt exempel
till
de övriga arbetskamraternas
surs när det gäller att förändra
attityder
de arbetshandikappade
vid rekrytering
Det arvode som utgår har underordnad
betydelse
eftersom
det kan ge kompenmen upplevs som positivt
av handledare,
kan innebära.
som uppdraget
sation för de utlägg under fritiden
Med

utgångspunkt

att
föreslår
erfarenheter
utredningen
försök
bedriva
i uppdrag
att på riksnivå
bör utgå med högst 5 000 kr. per
Bidrag

från

dessa

får
arbetsmarknadsstyrelsen
till handledare.
med bidrag
år och

person.
kunna
i rehabiliteringsverksamheten
borde
på
Företagen
engageras
för
är
att
ställa platser till förfogande
olika sätt. En angelägen
uppgift
är en
ute i arbetslivet
och träning
i reell miljö. Träningsplatser
prövning
för
förutsättning
de arbetsuppgifter
heten

skall

som finns

få den

nödvändiga

ler det att få fram

få tillräcklig
och också för

skall

att arbetsvårdsinstituten
representerade

verklighetsanknytningen.
inom olika delar

träningsmöjligheter
t. ex. på vårdområdet.

på
spridning
att verksam-

Inte

minst

av den

gäloffent-

För att försäkra
sig om ett tillräckanvända
kan man i princip
sig av två
träningsplatser
som
till företag
kompensation
vägar. För det första att ge ekonomisk
om vissa
och för det andra att lagstifta
ställer
platser till förfogande
för de antal platser som företag bör ställa till förfogande.
normer
liga

ligt

sektorn,
antal sådana

Den

frågan kan antingen lösas genom
sin lön betald av arbetsmarknadsverket

ekonomiska

att de som genomenligt de regler

får
går träning
som gäller vid arbetsmarknadsutbildning
får lön från
genom att den enskilde

och träning
eller
och prövning
som
i
sin
tur
får
ersättföretaget,

av
ning för huvuddelen
utöver kan det naturligtvis

i vilken

kostnaderna
diskuteras

från

arbetsmarknadsverket.
utsträckning

också

Därdirekta
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för att man ställer platser till förfogande.
bidrag skall utgå till företagen
Till företagen
kunde utgå en mindre
som kompenserar
bidragssumma
dem för administrativa
t. ex. vid introduktion
av eleverna.
merkostnader,
Här är det närmast
frågan om att bedöma vilka krav som ställs på insatser från företaget
och vilket produktivt
tillskott
man kan få från träningsplatsen.
Det är svårt
som ställer

att

nu

träningsplatser
till tillräckligt

ra tillgången
åtminstone

om bidragsmöjligheterna
för företagen
avgöra
till förfogande
är tillräckliga
för att garantemånga platser. Det antal platser som kan be-

under

de närmaste
En
åren, är relativt
begränsat.
med
från det nuvarande
försiktig
uppskattning
antalet träutgångspunkt
mot ett behov på något tusental
ningsplatser
pekar
under de
platser
närmaste
åren. Detta
skulle innebära
sett över hela arbetsmarknaden
att det skulle finnas knappt en träningsplats
Sådana
per 1 000 anställda.
kan naturligtvis
finnas i såväl större som mindre
träningsplatser
företag
men det är rimligt
att i den mån det kan bli svårt att få fram
träningsplatser att i första hand rikta sig emot större arbetsgivare.
Sett mot bakav det tills vidare relativt
grunden
behovet av träningsplatbegränsade
hövas,

ser och

att

i princip
skall täcka företagens
kostnu anledning
att föreslå direkt lagstiftning
som garanterar
att tillräckligt
antal platser ställs till förfogande.
Ett visst stöd
för att begära medverkan
för att lösa de arbetshandikappades
problem
från företagen
kan sägas finnas
redan i främjandelagstiftningen.
Det
bör emellertid
finnas en beredskap
för att genom lagstiftning
garantera
antal träningsplatser
om det visar sig att frivilligheten
tillräckligt
inte
Det bör i så fall prövas om detta kan åstadfungerar
på detta område.
kommas genom ett tillägg till främjandelagen.
Den närmare inriktningen
nader

finns

arbetsmarknadsverket
det inte

av platserna
etc. skall bestämmas
i överenskommelse
mellan arbetsmarknadsverket
och företagen.
De nya arbetsmarknadsinstitut
som föreslås i
det följande
bör tillsammans
med anpassningsgrupperna
ha till uppgift
att övervaka verksamheten.
I kapitel
2 har utredningen
visat att behovet av rehabilitering
i förestort. Enbart
i Volvo-Skövde
tagen kan vara mycket
fanns under 1976
mer än 150 personer
som efter långtidssjukskrivning
skulle kunna komma tillbaka
som betingat
arbetsföra
till företaget.
Antalet
långtidssjuka
(60 dagar eller mer) uppgick
till 640 personer vid Torslandaverkens
slutmonteringsverkstad.
Vid vissa större
surser

för

de interna
resurser
soner.

för
Nu

vore det rimligt
att bygga upp särskilda
reföretag
och träning
som kunde utnyttjas
i första hand för
Det kan vara av värde att också använda
sådana
anställda.
Det kunde ske genom att man växlade per-

prövning
behoven.
icke

använder

i stor utsträckning
av de arbetsvårdssig företagen
som landstingen
driver.
I Volvo-Torslanda
har t. ex. under försöksverksamheten
funnits
stort behov av ytterligar
av denna
utredning
karaktär.
Det finns på många håll köer till arbetsvårdsinstituten.
Mot
institut

denna

kunde det vara rimligt
att ge vissa bidrag till företag
för prövning
och träning.
upp resurser
I dessa fall skulle
ställa kvalitativa
krav på verksamhetens
myndigheterna
inriktning.
En försöksverksamhet
med sådan inriktning
bör därför inledas i samsom

bakgrund

bygger

rehabilitering
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som föreav den nya arbetsvårdsorganisationen
med utbyggnaden
av en sådan föroch utvärdering
Genomförandet
slås i fortsättningen.
för det metodutveckbör vara en lämplig
söksverksamhet
arbetsuppgift
med de nya ari samarbete
i avsnitt
som föreslås
3.4.l2,
lingsinstitut

band

bör
Försöksverksamheten
arbetsförmedlingen.
merför
skulle
2 år. Företagen
uppkomna
kompenseras
pågå minst
läkar- och kut. ex. administration,
i samband
med försöket,
kostnader
och

betsvårdsinstituten

etc.

ratorskostnader

Mål

3.4.8

arbetsvårdsinstitutens

för

organisation

bör
av den framtida
för diskussionen
organisationen
utgångspunkt
har
som hitintills
att den del av den yrkesinriktade
rehabiliteringen
som
en
måste
ses
hos
integrerad
arbetsvårdsinstitut,
landstingens
legat
med arbetssom syftar till att bereda individerna
del i en organisation

En

vara

De organisatoriska
förutsättningarna
handikapp
sysselsättning.
sikt tenderar
de
eftersom
är
för
verksamheten
på
viktiga
pas
av verksamheten.
och kanske till och med styra inriktningen

som skaatt påverka
Diskussio-

bör föras med principiella
utgångsorganisationen
Det
och söka ange vilka krav som bör ställas på organisationen.
de
som möjligt
att så effektivt
målet är givetvis
hjälpa
övergripande
har
som
bör
ställas
olika krav
att få arbete. Vilka
arbetshandikappade

nen om den framtida
punkter

delvis

Olika
i kapitlet.
diskussionen
av den tidigare
organisamål. Det blir
olika
att
till
bidrar i olika hög grad
uppfylla
de olika
alternativen
mellan
om en avvägning
sist frågan

framgått
tionsalternativ
till

därför

av de presenterade
och finslipning
en modifiering
som
de nackdelar
att
om
för
undanröja
möjligt
organisationsalternativen
alternativen.
kan finnas i de ursprungliga

och

också

slutligen

krav, som delvis följer av den tidigare
principiella
Följande
för diskussion.
bör vara utgångspunkt
nen i kapitlet,

diskussio-

av resurser

1. Samordning

har Varit ett av huvudmotiven
av resurserna
på området
Samordningen
skulle inordom
att verksamheten
bakom t. ex. YR-utredningens
förslag
mellan
f.
n.
Resurserna
är
AMU-center,
nas i AMU-center.
splittrade
som i vissa
och

kurser
hållas
varit

och

träningsresurser,
Det bör i detta

av sådana
utbyggnaden
en
målmedveten
för
uttryck

resurser

att

verksamheten
varit

fall har prövningsarbetsvårdsinsti-tuten.

till

AMU-center

det enda sättet att få fram

2. Nära

knytning

strävan

utan

snarare

nödvändiga

vid
att

ALU-kurser,
sammanhang

AMU-center

av principiella
för
ett uttryck

OTfram-

aldrig har
skäl lägga
a-tt det har

resurser.

till förmedlingsarbetet

till förmedlingsarbetet
som bör eftersträvas
hänger
knytningen
att hjälpa den arbetssamman med syftet för verksamheten
naturligtvis
till ett arbete.
vårdssökande

Den nära
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3. Sammanhållet
Det

för hela rehabiliteringsprocessen
medlingen
Det innebär
att remitteringar
placeringen.
t. ex. till arbetsvårdsinstitut
inte innebär
annat

än möjligen

4. Nära

och arbetsplacering

för rehabiliteringsprocess

att den nya organisationen
bör underlätta
eller åtminstone
att man genomför
ett sammanhållet
ansvar hos arbetsför-

betyder
försvåra

inte

ansvar

kontakt

som inkluderar
till

olika

att

själva arbetsför utredning

organ

förmedlingsarbetet

avbryts

temporärt.
med den reguljära

arbetsmarknaden

Detta

är inte minst viktigt
när det gäller möjligheterna
till träning
i
är det viktigt
att hela verksamheten
miljö, pryo etc., men självklart
vid institutioner
*får en sådan nära anknytning.
Detta måste på olika sätt
komma till uttryck
i organisationen.
reell

med övriga

5. Kontakt
Det

organ

i rehabiliteringskedjan

bör

kontakter
på olika sätt finnas inbyggda
t. ex. sjukvård
och socialvård
samt
etc.
försäkringskassor
ringsorgan,

6. Organisationen
Detta

skall

krav

andra

till resursinsatser

ge möjligheter

som har framhållits

innebär,
av arbetsmarknadsutbildning
arbetsförmedlingens
_sida

med

rehabilite-

utbildningsinsti-tutioner,

på rätt nivå

t. ex. av kommittén

för översyn
behöva ifrån

(KAMU),
beställa
hela

att man

att förhindra

att arbetsvårdssökande

inte

skall

t. ex. ALUåtgärdsprogram,
och
för
att
komma
åt
t.
ex.
etc.,
prövning
träning
möjligheterna
att ge praktik
eller pryo. Att det skall finnas en flexibilitet
så att man
kan utnyttja
insatser
i stället
för
fördjupade
på arbetsförmedlingen
insatser vid institutioner.
kurser,

7. Man

skall

ha möjlighet

till institutioner

där inte andra

arbetssökande

finns

Det är viktigt
att försöka
se till att prövningsoch träningsinsatser
arbetsvårdssökande
där man också har andra
görs i sammanhang
betssökande.
8. Man

skall

denser

undvika

och

hanterliga

De här något

allmänt

stora

onödigt

viss

skapa
enheter

formulerade

inriktade

utan

rehabiliteringen,
till att försöka
undvika
syftar
som kräver byråkratisk
styrning
9. Organisationen

sifierat
På

bör

skapa

metodutvecklingsarbete

arbetsvårdsområdet

i

för

kraven

allmänt

alltför

stora

ar-

ten-

byråkratiska

är inte speciella

snarare

för

som

möjliggör

för

den yrkesmål som

organisatoriska
och osjälvständiga

enheter

i detaljer.
förutsättningar
på området

sin

placering,
anpassningsgruppernas
av utslagning
etc., är det viktigt
vecklingsarbete

minska
enheter,
i organisationen

självständighet

ut

skiljs

samtidigt

för

kontakt

med

ett inten-

det gäller
arbetsrehabilitering,
förhindrandet
verksamhet,
nystartade
att vi får till stånd ett intensifierat
ut-

helhet,

att på det sättet

t. ex. utveckla

metoder

samt

bryta

rehabilitering
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mark

och nya sektorer
av arbetsmarknaden.
Den
på nya yrkesområden
bör därför
ha en inbyggd
för metodorganisation
av ett
och spridning
av kunskaper
om resultaten
utvecklingsarbete
nya

organisationen

sådant

arbete.

tiska arbetet

3.4.9

Detta

Olika

mycket

nära

det prak-

organisationsalternativ

för diskussionen
Utgångspunkten
arbetsvårdsinstituten
är
varande
fast

bör drivas

utvecklingsarbete

på fältet.

av de nu-

om den nya organisationen

det slås
regeringens
proposition,
i fortsättningen
skall ha statligt
huvudmannaskap.
att
förutsätter
att sysselsättningsutredningen
kommer

att

där

instituten

Propositionen
ett principiellt

lägga

får

förslag

ankomma

medan utformandet
organisationsförslag,
som
på den organisationskommitté

genomförandet.
Ett organisationsalternativ
Verksamheten

finns

inordnas

i

SÖ.

redan

skisserat

i

av detaljför
tillsätts

YR-utredningen.
till
AMUförs

Arbetsvårdsinstituten

i skolöverstyrelsen
inordnas
forsknings-,
utvecklingsarbetet
annat näraliggande
alternativ
för statligt
huvudmannaskap
och forskningsoch
är att verksamheten
både arbetsvårdsinstituten
Detta
inordnas
i arbetsmarknadsverket.
utvecklingsverksamheten
fick
alternativ
skulle innebära
att de nuvarande
arbetsvårdsinstituten
och

center

centralt.

Ett

och att
en viss självständig
inom arbetsmarknadsverket
ställning
som
till länsarbetsnämnderna
i varje län. Ett tredje alternativ
är
att
inte kan sägas innebära
emellertid
knyta
statligt huvudmannaskap
verktill de nybildade
för de skyddade
arbetsvårdsinstituten
stiftelserna
behålla

de knöts

De olika

städerna.

tionen
heten
bilden.

i sin tur
kan naturligtvis
den ram som huvudmannaskapen
hitintills
har förts i betänkandet

alternativen

ges olika inriktning
I den diskussion

inom
som

och

ger.
om organisa-

och utvecklingsverksamoch forskningsmed i
i arbetsförmedlingen
funnits
psykologmedverkan
vara en
till kan det emellertid
vi senare skall återkomma

av arbetsvårdsinstituten
har

inte

Som

att också
rimlig utgångspunkt
till den utredningsverksamhet
sådan

modifieras

mer

är också

koppling

i anslutning
psykologmedverkan
En
bedrivs av arbetsvårdsinstituten.

diskutera
som
eller

mindre

naturlig

i de olika

organisa-

tionsförslagen.

3.4.1O

Diskussion

av

alternativen

av hur de olika
skall här översiktligt
göra en bedömning
kan sägas svara mot de krav som har angivits i 3.4.9.
SÖSom redan påpekades
a) SÖ-alternativet.
inledningsvis
bygger
som idag
i huvudsak
av resurser
alternativet
på kravet på samordning
finns splittrade
mellan AMU-centren
och arbetsvårdsinstituten.
LösningUtredningen
alternativen

en kan också sägas uppfylla
När det däremot
gäller
sammanhållet
ansvar för
process

fram

lingsarbetet

till
och

detta

krav.

att underlätta
att man får ett
möjligheterna
hela rehabiliteringsde arbetsvårdssökandes
till förmednär det gäller knytningen
arbetsplaceringen,
till

den

reguljära

arbetsmarknaden

sam-t möjligheter
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till avvägning
av olika
kan knappast
denna
resursinsatser,
organisatoriska
vara att föredra.
Snarast
medför
den risker
för att
lösning
kraven
inte kan tillgodoses.
Det är också svårt att se att man inom
ramen för detta organisationsalternativ
kan göra sådana modifieringar
att nackdelarna
kan övervinnas.
När det gäller kravet att inte urskilja
de arbetsvårdssökande
från övriga arbetssökande
är däremot
modellen
tilltalande.
och man

Till
får

AMU-centren

därmed

åstadkomma

kommer

en blandning

minimal

byråkrati

olika grupper
av arbetssökande
av personer.
Vad avser kravet på att
är däremot
tvekorganisationsformen

sam.

Skolöverstyrelsens
organisation,
av beslutsfunktionerna
till
sering

som

bl. a. innebär

stark

centrali-

är i dessa avseenden
Stockholm,
Kontakten
med
knappast
ändamålsenlig.
övriga
rehabiliteringsinsatser
när det gäller
vid AMU-center,
tillgodoses
men underutbildningen
lättas inte när det gäller andra organ.
YR-utredningens
förslag om att
inordna
i
forsknings-,
cenutvecklingsverksamheten
skolöverstyrelsen
har sysselsättningsutredningen
tralt,
redan
kritiserat
i sitt remissvar.
Riskerna

för

att en sådan

och utvecklingsverksamhet
forskningsmed arbetsmarknadsproblemen
är uppenbara.

sakna kontakt

skulle

Det

med att inordna
tycks alltså som om förslaget
arbetsvårdsinstii SÖ framförallt
har sin utgångspunkt
i samordningsbehovet
av
existerande
resurser och viljan att inte särskilja
de arbetsvårdssökande.
Om dessa mål skulle kunna tillgodoses
i en annan organisation
är det
tuten

emellertid

svårt

att se att SÖ-alternativet

b) AMV-altenzativet.
verksamhet

Alternativet

i arbetsmarknadsverket

har några
att
kan

inordna

egentliga

fördelar.

arbetsvårdsinsti-tutens
underlätta

ett sammande arbetsvårdssökande,
till förmedlingsknytningen
till den reguljära
verksamheten,
arbetsmarknaden
samt
anknytningen
underlätta
att avväga de olika resursinsatserna.
möjligheterna
Däremot
skulle
om man enbart
förde
de nuvarande
alternativet,
arbetsvårdshållet

ansvar

instituten

in

för

i arbetsmarknadsverkets

de resurser

finnas

resurserna.

Det

måste

sägas

innebära

kvar

vid

är därför

och lät motsvaranorganisation
vissa AMU-center,
innebära
en splittring
av
att en sådan organisatorisk
naturligt
lösning

att motsvarande

resurser vid AMU-centren
överförs
till
den nya organisationen
inom arbetsmarknadsverket.
På så sätt undviks
att man får en splittring
av resurserna.
En organisation
som bara hade
och träning
av arbetsvårdssökande
skulle emellertid
prövning
ha nackdelen att den urskiljde
de arbetsvårdssökande
från övriga arbetssökande
och det är därför
att åstadkomma
angeläget att diskutera
möjligheterna
olika former
av utvidgning
av verksamheten.
En lösning
med arbetsmarknadsverket

som huvudman
skulle underlätta
att ge instituten
en
och därmed
självständig
ställning
enligt utredningens
uppfattning
också minska
riskerna
för onödigt
stora och osjälvständiga
organisationer
och därmed
ökad byråkrati.
Kontakten
med metodutvecklingsarbetet
och utveckling
skulle
också underlättas
på arbetsmarknaden
i en sådan organisation.
Arbetsvårdsinstitutens
med
egna kontakter
mera

andra

rehabiliteringsorgan
som de kunde
samtidigt
förmedlingen.
9

skulle
dra nytta

bibehållas

i den

av de kontakter

nya organisationen
som finns på arbets-

rehabilitering
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av
för organisationen
till
de
att
den
är
som har
arbetsvårdsinstituten
nybildade
knyta
svårt att
Det är emellertid
verkstäderna.
för de skyddade
stiftelserna
det
fördelar
när
skulle
se att detta alternativ
gäller något
ge
egentligen
Ett

c) Stiftelsealternativet.

Riskerna

kraven.

av de uppställda
samheten skulle

till

för att verkuppenbara
i stället för till den
verkstäderna

är emellertid

de skyddade
Resurserna

knytas
arbetsmarknaden.

reguljära
man inte

alternativ

tredje
nämnts

stora

skulle

övertog
samtidigt
från arbetsförmedlingen.
skulle försvåras,
medlingsarbetet

Den

ansvaret

fortfarande

det sammanhållna

liksom

och arbetsplaceringen.
rehabiliteringsprocessen
med övriga
Kontakten
organ i rehabiliteringskedjan

om

ansvaret
med

för

undantag

inte underlättas.

skulle

verkstäderna

för skyddade

splittras

och förmedlingsav utredningstill arbetsförnära anknytningen

delar

till rätt
inom arbetsvården
att avväga resursinsatserna
Möjligheterna
skulle definitivt
finnas. Organisationsformen
nivå skulle knappast
skilja
med
kontakterna
från övriga arbetssökande,
ut de arbetshandikappade
till skeendet
i anslutning
på arbetsmarknaden
metodutvecklingsarbetet
inte underlättas.

skulle

det gäller att minska onödig
byråi synnerhet
är
krati kan möjligen
finnas,
på inget sätt självklara
är ännu inte bildade.
Stiftelserna
är oprövad.
som organisationsformen
de
har avsetts, nämligen
för
det
få
dem
att
att
Enbart uppgiften
fungera
kommer
att vara synför
verkstäderna
om
ha
hand
arbete,
att
skyddat
med

Fördelar

när

stiftelseformen

men

Detta

arbetskrävande.

nerligen

invändningar,
Till sist skall

talar

att

mot

bestämt

framhållas

också

från

bortsett

också,

dra

in stiftelserna

att

stiftelseformen

i detta
inte

övriga

sakliga

sammanhang.
heller uppfyller

som angetts i propositionen.
på statligt huvudmannaskap
som här har gjorts måste
av de olika alternativen
Den genomgång
har gjort när det
som utredningen
av de uttalanden
ses mot bakgrund
har mycket
i stort.
av verksamheten
Utredningen
gäller inriktningen
i
måste bedrivas
att rehabiliteringsverksamheten
understrukit
kraftigt

kravet

att syftet

till den reguljära
arbetsmarknaden,
anknytning
till ett arbete måste betonas. Likaså har
individen

nära

att

betonat

starkt

det

måste

är

talar

klart

detta

till

bunden

samheten

för

finnas

som

de resursinsatser

mellan

möjligheter
göras helt
eller
institutioner

skall

vissa

med att inordna

att alternativet

arbetsmarknadsverket
i det

är att

organisationsalternativ
som kan finnas
nackdelar

föredra.
som

Det

skall

med ett sådant

ett förslag,
i det följande
har uppställts.
som inledningsvis

ningen
de krav

lämnar

3.4.11

Ny

organisation

psykologmedverkan

att hjälpa

mycket
utredningen
att göra en avvägning
av om verkoberoende
ej. Tillsammantaget
inom
verksamheten

är emellertid

skisseras

försöker

att man
viktigt
de
eliminera

Utredorganisationsalternativ.
alla
som skall försöka uppfylla

för arbetsvårdsinstitut
i arbetsförmedlingen

och

I utredningens
psykologmedverkan
ingår också att diskutera
uppgifter
att diskutera
arbete. Det är av flera skäl lämpligt
i arbetsförmedlingens
framförallt
med
i
samband
för arbetsförmedlingen
psykologresurserna
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vid arbetsvårdsinstituten.
pxövningsresurserna
Syftet med psykologmedverkan
i form av anlagsundersökningar
av olika slag är i princip
detsamma
som gäller
för prövningsinsatserna.
Det torde
därför
finnas
vinster att hämta i att organisatoriskt
försöka
lägga samman psykologmed
medverkan,
vid
prövningsverksamheten
arbetsvårdsinstitut.
De
och den övriga personal
som idag arbetar
psykologer
vid de olika fristående instituten
och som arbetar för AMU
kunde också knytas till de
arbetsvårdsinstituten.
nybildade
Därmed
skulle man vinna en flexibilitet
i användningen
av psykologerna
och samtidigt
för
skapa förutsättningar
att flera psykologer
får kontakt
med förmedlingsarbetet.
Detta
skulle
kunna ske t. ex. genom olika former
av jourtjänstgöring
på arbetsförde är stationerade
medlingarna
etc., medan
i varje län.
på instituten
Detta överensstämmer
också med de önskemål
som finns från psykoloom den placeras under ny huvudman,
gerna om att verksamheten,
praktiskt bör hållas samman.
har i tidigare
i kapitel 3
Utredningen
skrivning
understrukit
att framförallt
i ökad utsträckning
träningsverksamheten
måste

till reell miljö i arbetslivet.
Vi har också föreslagit
förläggas
att
skall garanteras
tillgång
på sådana träningsplatser
i alla större företag.
Detta
skulle
innebära
att de framtida
arbetsvårdsinstituten
i större
än nu får

arbeta ute i företag och förvaltningar
och i nära
Ett ytterligare
för att
arbetsförmedlingen.
argument
i arbetsvårdsinstituten
psykologverksamheten
är att man på det

utsträckning
samarbete
inordna

med

sättet

en ström

inte

Dessa

får
genom
anlagsprövningarna
är registrerade
vid arbetsvården.
dominerande
vid instituten.
Det

kan

emellertid

psykologverksamheten
instituten
och AMU-centren
ten i stort
heten.

har
eller

Detta

nära

om det är tillräckligt
och träningen
prövningen
i de nya instituten.
Också

anknytning

också

själva
i första

gäller

arbetssökande
kommer

diskuteras
och

AMU-centren

av

sökande

till

att
vid

som

att

vara

samordna

arbetsvårds-

andra inslag vid
arbetsvårdsverksamhe-

antingen

och förmedlingsverksamyrkesvägledningshand ALU-kurserna
och de s. k. OT-kur-

serna för arbetshandikappade.
Skälen
för att denna verksamhet
skall
ligga vid AMU-centren
är, med samma principiella
som
utgångspunkter
har angivits
svåra att se. ALU-kursernas
n-ära anknytning
tidigare,
till
och yrkesvägledningsverksamheten
är uppenbar
förmedlingsoch samriskerar
man med den nuvarande
tidigt
av kurserna
till
placeringen
AMU-centren

att få en slagsida mot
Detta talar
utbildningsvägledning.
för att organisatoriskt
också överföra
de nuvarande
ALU-kurserna
och OT-kurserna
till de nya instituten.
Detta innebär i sin tur att breddverksamhet
blir ytterligare
ningen av institutens
markerad
och riskerna
för att instituten
får arbetsvårdsstämpling
minskas.
Att
ansvaret
för
alltså

ALU-kurserna

skulle

bär naturligtvis
vid
förläggas

lokalmässigt
AMU-centren.

i och
de

geografiskt

nuvarande

anordnas

som

och lokalmässigt

de nya instituten
organisatoriskt
att kurserna
också geografiskt

instituten.

decentraliserat

Överhuvudtaget

betsmarknadsverket
AMU-centren.

till
förläggas
för sig inte

bör

huvudman
i vissa

De
eller

det
för
fall

kan

även

i anslutning

innemåste

i fortsättningen
till de nuvarande

att även med arunderstrykas
verksamheten
bör det både
kunna

ske en samordning

med

rehabilitering
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förmedlingsarbetet
länsarbetsnämnden

nings-

men framförallt
miljö
arbetsmarknaden.
skall

Samtidigt

träningen

på

på

träningsplatser
att

för

ansvara

instituten

institut

dels i institutionell

och träning

prövning

flera

ett eller

under

för anlagstester,

som har ansvar

för den yrorganisationen
och delar av yrkesvägledbli
med inslag av praktik

nya

AVI-instituten

rehabiliteringen,

och det fördjupade
I varje län finns
följande.

den

alltså

skulle

Sammanfattningsvis
kesinriktade

den

reguljära
vid

medverkar

psykologer

sker

i ALU

som
och träning
och i den prövning
arbetsförmedlingarna
och direkt på arbetsplatserna.
under länsarbetsnämnden,
bör få en självständig
ställning
Instituten
med ansvar för
får särskilda
med att instituten
styrelser
vilket markeras

och OT-kurser

i länen

sätt som kursstyrelserna

samma

på i princip

driften

när det gäller

arbetsmarknadsutbildningen.
samarbeta

länsarbetsnämnden

ingår
i samarbete

bedrivs

när

det

gäller
natur-

som
därför
och det framstår
rehabiliteringen
och arbetsvårdsföredraganden
länsarbetsdirektören

den yrkesinriktade
ligt att förslagsvis
som

avseenden

i olika

skall

Instituten

länsarbetsnämnden.

är organ underställda
med förmedlingskontoren

Instituten

i institutens
mellan

styrelse.

och

förmedlingarna

instituten,

i
arbete

Det rehabiliterande

arbets-

av arbetsmarknadens

Representanparter.
påverkas
platserna
av
Den samordning
ter för dessa bör därför
ingå i institutionsstyrelsen.
för att
resurser som är en förutsättning
olika rehabiliterande
samhällets
att represenska ge effekt motiverar
den yrkesinriktade
rehabiliteringen
och
alltså kommun
huvudmän,
och sjukvårdens
tanter för socialvårdens
bör kunna

i arbetsmarknadsinstitutets

är företrädda

landsting,

bör av samma skäl vara företrädd.
säkringskassan
och
av OTDen organisatoriska
överföringen
behöver
till arbetsmarknadsinstituten
AMU-centren
kats

innebära

inte

att

som

tidigare
och lokalmässigt
geografiskt
Även med arbetsmarknadsverket

de nya instituten.
för OT- och ALU-kurserna

till

förläggas
huvudman

bör

i vissa
med

och

från

ALU-kurserna

kurser

dessa

för-

Också

styrelse.

fall

påpemåste
som
och

samarbete

kunna

AMU-centren

lokalmässigt
geografiskt
samordning
eller
eller på annat sätt till AMU-centren
i styrelsen
ske. En kny-tning
mera
ett
få
också
bör
Instituten
därför
borde
övervägas.
kursstyrelsen
Utredav verksamheten.
till breddningen
namn som anknyter
neutralt
En sådan inarbetsmarknadsinstitut.
för
kallas
att
de
föreslår
ningen
till organisatioskulle också kunna sägas anknyta
av instituten
riktning
arbetsmarknadsverket.

nen inom

innebär
att organisationsformen
att understryka
viktigt
har
som förmedlingen
till alla de hjälpmedel
får tillgång
t. ex. i form av bidrag till arbetsgivarna.
sitt förfogande
för yrkesinriktad
framgår
rehabilitering
Den nya organisationen
är

Det

instituten

figur

3.4.12
Som
eller

att
till
av

3.3.

Centralt

framgår
separat

organ

för

forskning

och

som
av de undersökningar
till arbetslöshet

är orsakerna

metodutveckling
redovisats
eller

i detta

utslagning

betänkande
bland

arbets-
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Figur 3.3 Skiss över
arbetsmarknadsinstituten i den nya organisationen.
och

sammansatta.
Det är därför
att
nödvändigt
om dessa förhållanden
som grund för utveckling
kunskaper
av de metoder och hjälpmedel
som behöver tillgripas
i den yrkesmässiga
På
samma
sätt
är
det
att
rehabiliteringen.
nödvändigt
följa upp insatserna och göra de modifikationer
eller förändringar
som är påkallade.
handikappade
skaffa bättre

många

De kontakter

som utredningen
haft under arbetet på detta betänkande
att ytterligare
insatser i fråga om forskning
och utveckling
är
En kraftig
i
angelägna.
satsning
på den yrkesmässiga
rehabiliteringen
med utredningens
detta konstaenlighet
förslag understryker
ytterligare
terande.
skall också enligt prop.
1977/78: 30 lägga fram
Utredningen
har visat

till en central
för forskning
och metodutveckling
förslag
organisation
inom den yrkesmässiga
skall därvid pröva
rehabiliteringen.
Utredningen
att samordna
statens arbetskliniks
och psykotekniska
inmöjligheterna
stitutets

resurser.

fristående
Ett

institut

centralt

bemärkelse
inom

Verksamheten
med

fast

ningarna
utveckling

uppkomsten
av arbetsmetoder

och
literingen
verksamheten.

till ett
enligt uttalandet
förläggas
till den praktiska
verksamheten.
bör ha till uppgift
att i vid

metodutvecklingsinstitut
den yrkesmässiga

följa och stödja
arbetsmarknadsverket.
till

bör

anknytning

Det

kan

rehabilitering
ske genom forskning

som bedrivs
om

anled-

av

och
genom
arbetshandikapp,
forskning
och hjälpmedel
i den yrkesmässiga
rehabioch utvärdering
av
kontinuerlig
uppföljning

en
genom
Den forskning
och det utvecklingsarbete
som hittills
skett t. ex. genom statens arbetsklinik
har varit otillräcklig.
Där resurser
har kunnat sättas in t. ex. i projektet
om förtidspensioneringen
har
stor omedelbar
forskningsinsatserna
betydelse.
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anser också att det finns fördelar
med en samordning
av
Utredningen
statens arbetsklinik
och psykotekniska
institutet.
Som utredningen
tidikan praktisk
gare framhållit
arbetsprövning,
psykologiska
anlagsunderetc. ses som alternativa
eller kompletterande
insatser för att
sökningar
finna ut en handikappads
och begränsningar
möjligheter
på arbetsmarknaden. I träningen
för och anpassningen
till ett nytt arbete finns det
dessutom
ett klart
behov
av psykologmedverkan.
Detsamma
gäller
också

i det

behöver
fram
olika

direkta

användas.

till

förslaget
sätt medverkar

gionala
institut

där prövning
och
förmedlingsarbetet
Detta
samband
som
har
lett
sakliga
att psykologer
från fristående
institut,

i förmedlingens
arbetsmarknadsinstitu-ten
kan

med forsknings-

föreslår
Utredningen
för att inordna

skall

knytas
för
åberopas

till

de

re-

ett

centralt

till de skäl som
hänvisning
instituten
under samma

tidigare
huvud-

också

med

de

regionala

den

att metodutveckövriga
arbetsmarknadspolitiken
till arbetsmarknadsstyrelsen.
Det bör dock ha en
återkommer
till denna fråga.
ställning.
Utredningen

mannaskap
lingsinstitutet

knyts

självständig
en

utredningen
som nu på

och metodutvecklingsuppgifter.

angivits

som

arbete,
också

in-te

träning

I proposition
1977/78:
”fast
till
anknytning

30 sägs att metodutvecklingsinstitutet
den yrkesinriktade
rehabiliteringen

skall

ha

på såväl
att metod-

som arbetsplatser.
Särskilt
är det
viktigt
sker i direkt
till den praktiska
verksamutvecklingsarbetet
anknytning
heten
inom
för
den yrkesinriktade
organisationen
rehabiliteringen.
Detta krav tillgodoses
i viss utsträckning
om anknytgenom förslaget
arbetsförmedlingar

till
ning
emellertid

Uttalandet

arbetsmarknadsstyrelsen.
inte enbart organisatoriska

lösningar,
verksamhetens

i

propositionen
verksamhetens

gäller
institu-

tionella
utan också
till
såväl
anknytning
anknytning
som arbetsplatser.
finner
också för sin
arbetsförmedlingar
Utredningen
del frågan om anknytning
av metodutvecklingen
till den praktiska
verksamheten så viktig att den bör ytterligare
diskuteras.
Den

nuvarande
av forskning
och metodutveckling
har
anknytningen
har haft egen inbyggd
verkgenom att de båda instituten
praktisk
samhet. Arbetskliniken
har t. ex. haft en egen på praktisk
och
prövning

skett

inriktad
verksamhet.
Detta har onekligen
inneburit
en fördel för
och metodutvecklingen,
som på detta sätt fått en fast förforskningen
i det praktiska
arbetet och därigenom
ankring
löpt mindre risk att hamna i alltför
abstrakta
akademiska
Verksamheten
vid kliniken
analyser.
träning

har kunnat
ändrats,

individinriktas.

har

arbetsmarknad,
En direkt
som skall

det

emellertid

arbetsplats
lokal

avse hela

Successivt
skett

allteftersom

en förskjutning

förutsättningarna
av forskningen

förmot

och pensionering.

sammanknytning
riket, riskerar

av forskningoch metodutveckling,
att förlora
kontakten
med den

dock

inriktade
verksamheten
vid andra
institut
och med arbetspraktiskt
och företag.
Dessutom
förmedlingar
tyder erfarenheten
på att den i
och för sig prisvärda
om de enskilda
som geomsorgen
individerna,
och träning,
tar överhand
i en institution
som har
nomgår
prövning
både praktisk
verksamhet
och
bekostnad
av utvecklingsarbetet.

Och
metodutveckling.
Detta skulle möjligen

det

då på
undvikas

sker

kunna
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olika
genom
båda intressen

kan mot

Sysselsättningsutredningen
dandet
av ett institut
av
niska

men

organisatoriska
lösningar,
är inte lätt att lösa.

institutet

statens

med

(PTI)

konflikten

denna

blandade

Med

som utredningen
tidigare
och
att prövningen
angeläget

det synsätt,

mycket
till
knytning
också

vid

den

PTI

har

an till

att

knyta
administrerad

direkt

medverkan

samhet
också

den

från

Arbetsklinikens

reguljära
också under

praktiska
kliniken
är

vid

är det för

träningen
Vid arbetskliniken

i reell

med

anpassningsgrupperna
ses som ett praktiskt
uttryck

inom
för

försöksverksektorn

den

detta

för
miljö
med

Prövningen
på detta. Försöken
exempel
är ett annat.

i förmedlingsarbetet
medverkan
i sysselsättningsutredningens

anmen

modeller

andra

verksamheten.
ett

fram-

en nära

får

år prövats

senare

praktiska

stort.
mycket
arbetsmarknadsin-

redovisat,

arbetsmarknaden.

bil-

psykotek-

och

metodutvecklingsskulle
bli
institut

dessa

förorda

och

(STAK)

Ett sådant
sammanslaget
uppgifter.
till verksamheten
Den nödvändiga
knytningen
stituten bör åstadkommas
annat
sätt.
på
tiden

inte

bakgrund

arbetsklinik

mellan

offentliga
synsätt. En

fortsatt

kan
sådan

med verksamheten
och utveckling
av kontakterna
på fältet
breddning
har i anär enligt utredningens
angelägen.
Utredningen
mening mycket
i detta
som framläggs
till olika förslag
om försöksverksamhet
slutning
att det nybildade
institutet
för metodutveckling
förutsatt
betänkande
i uppläggning
och utvärdering.
av de arbetsvårdssöt. ex. gäller att 95 procent
arbetskliniken
Förhållandet
är
kommer
från Stockholmsområdet.
vid kliniken

skall medverka
För
kande

är rimligt
att de resurser som finns för
förs över
och
och träning
anlagsundersökning
prövning
psykologisk
Arbetsklinikens
nuvarande
inom Stockholmsområdet.
till organisationen
ungefär

detsamma

resurser

för

för

PTI.

Det

bör

metodutveckling

i sin helhet

föras

till

det nya

metod-

utvecklingsinstitutet.
är en av
främst till arbetsmarknadsverket,
konsultservice,
Psykologisk
institutet
vid psykotekniska
de två dominerande
verksamhetsgrenarna
studiesom gäller
är metodutvecklingsverksamhet,
Den andra
(PTI).
och omskolning.
Handikappfrågor
rehabilitering
med anslag från soockså ur andra aspekter,
i vid mening beoch skolöverstyrelsen.
Arbetsmiljöproblem

och

yrkesvalsproblem,
behandlas
vid institutet

cialstyrelsen
handlas
också.

Slutligen

bedrivs

idrottspsykologiskt
forskningsprojekt.
institutet
bedrivs
vid psykotekniska
naturligt
som blir

har

samband

sedan

ett

Vissa

antal
av

de

år

ett

projekt

arbets-

och

som

f. n.

en inriktning
som ej
har sålunda
och metodutvecklingsarbete
det forskningsDe forskare
som arbetar
vid det nya institutet.

med

huvuduppgiften
i vid mening,
som behandlar
med projekt
handikaparbetsmiljöproblem
arbetsoch
sociala
frågor
rehabilitering,
idrottspsykologiska
pade barns
och
etc. bör därför
knytas till de statliga
myndigheter
organisatoriskt
kan bedrivas
inom ramen för
där sådant utvecklingsarbete
institutioner
verksamhet.
De konsultationsprodessa myndigheters
och institutioners
kan föras till dessa myndigheters
och instijekt som inte organisatoriskt
tutioners
verksamhet
skulle t. ex. kunna
till verksamheten
vid
knytas
Statskonsult

AB.

rehabilitering
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De
bör

återstående

och utvecklingsinriktade
forskningsmed arbetskliniken
och bilda det

sammanföras
och

forskning

utvecklingsarbete
bör alltså ske med
Uppbyggnaden
heten på det sätt som utredningen
kommer
att omfatta
hela
gifterna
ningen
etc.

arbetsmarknaden,

på

rörande
sikte
ovan
frågan

utslagningen,
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delarna

av PTI

institutet

nya

för

yrkesinriktad
rehabilitering.
av verksampå en breddning
att uppDetta
innebär
antytt.
om

den

ömsesidiga

anpassroll

anpassningsgruppernas

verksamheten
till den yrkesinriktade
av den praktiska
Anknytning
i viss mån genom utredningens
om
förslag
rehabiliteringen
tillgodoses
till arbetsmarknadsverket
av det nya
den organisatoriska
anknytningen
av verksamheten
som utredningen
föreinstitutet.
Även den breddning
Vissa
att verka i samma riktning.
slagit kommer
får en direkt
att det nya institutet
lokalmässig
verkande

praktiskt

skäl talar

härutöver

anknytning
Risken är eljest,

arbetsmarknadsinstitut.

till
som

för
något
utred-

kan komma
att få en teoreatt verksamheten
påpekat,
ningen tidigare
Vid
en sådan orgaalltför
akademiskt
tisk,
inriktning.
mycket
präglad”
för
att institutets
måste
emellertid
nisatorisk
skapas
lösning
garantier
verksamhet

blir

successivt

glider

statens

föres

till

och inte
och metodutveckling
på forskning
bland andra.
att bli ett arbetsmarknadsinstitut

synes detta kunna lösas genom att prövningsverksamheten
verksamhet
vid PTI sammanarbetsklinik
och motsvarande

Praktiskt
vid

inriktat
över

och

stommen

bildar

Detta

Stockholms-regionen.
inom
övriga institut

i

ett

institut

inom
arbetsmarknadsinstitut
fjärde
samma
som
ställs under
ledning
denna praktiska
prövningsverksamhet

Till
regionen.
och metodutvecklingen,
som
den nya forskningsknyts lokalmässigt
knuten
till
skall stå under ledning
av en särskild
emellertid
delegation
skall
i detta
fall
Den praktiska
arbetsmarknadsstyrelsen.
prövningen
och utvecklingsarbetet,
den praktiska
verksamunderordnas
forsknings-

eller forskningsmålsättning.
med en klar metodutvecklingsklarbör närmare
frågor
kring denna samordningsproblematik
tillsatts
för
den
verkav
som
den
organisationsutredning
skyddade
göras
samheten och den yrkesmässiga
rehabiliteringen.
heten

sker

Övriga

Den

som arbetar
personal
vid planering
och
kan
lingsinriktade
personalen
medverka

med

den

praktiska
prövningen
av projekt.
Den
genomförande
också få för sitt arbete viktiga

måste
utveckerfaren-

delta i den praktiska
verksamheten
på såväl
genom att periodvis
som övriga
arbetsmarknadsinstitut.
Som har
det närmast
anknutna
i utvecklingsprojekt
ute i andra
betonats
måste man också engageras
direkt på arbetsplatserna.
delar av landet och i projekt
heter

Som framhållits

i propositionen
för forsk30) bör institutet
(1977/78:
och metodutveckling
ha en fristående
En sådan ställning
ställning.
för att institutet
skall kunna bidra med ett
synes vara en förutsättning
ning

samlat grepp över
Därför
perspektiv.
särskild
delegation
av

med

representanter
ses som en parallell
till vad som gäller för andra
t. ex. vissa frågor
inom
arbetslöshetsarbetsmarknadsverket,

Konstruktionen
delar

i ett arbetsmarknadspolitiskt
av institutet
åt en
uppdragas
också för vissa andra intressen.

rehabiliteringsmetodiken
bör ansvaret för driften

försäkringen.

kan
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En
relse

Yrkesinriktad

bred samhällelig
är av stort värde.

i metodutvecklingsinstitutets
representation
styI styrelsen
bör därför
för arbetsrepresentanter
samt för arbetsmarknadens
nära följa
detta
parter

marknadsstyrelsen
arbete. Handikapporganisationerna
relsen. I styrelsen
för statens

bör

av samma

anledning
ingå i styför
ingår nu representanter
Karolinska
institutet
och Tekniska
Memedico-kirurgiska
högskolan.
mellan
det nya institutet
och institutioner
och
todutvecklingssamarbete
där forskning
med arbetsmarknadsinriktning
bedrivs
föruthögskolor
och

sätts,
Den

dessa institutioner

yrkesinriktade
med övriga

nas

landsting

är social-

vecklingsinstitutets
Till institutet

bör

cinsk

De

Kontakt

med

arbetsförmedling

därför
och

rehabiliteringsinsatser
och sjukvårdshuvudmän

föreslås

expertis.
främst

bör

rehabiliteringen

tingsförbunden

måste

arbetsklinik

av

denna

vara

i styrelsen.
representerade
dess utveckling
måste samordi samhället.
Kommuner
och
och

anledning

kommun-

representeras

och

lands-

i metodut-

styrelse.
knytas

såväl

sociologisk
vid

befintliga

som psykologisk
de existerande

tjänsterna
med
arbetsmarknadsinriktade

kompletteras
den praktiska
verksamheten
vid
och det arbete som bedrivs

och mediinstituten
sociologer.

arbetsprövning/träning,
av anpassningsgrupper,

och

är viktig.
En sådan
anpersonalavdelningar
delvis förläggs
till dessa
genom att tjänstgöringen
Med hänsyn
bl. a. till krav på vidare utbildning
experter och till behovet av teoretisk vidareutveckling

personalhälsovård

kan uppnås
knytning
verksamhetsområden.
av medverkande
och

nyrekrytering
universitetens

med

är

det

likaså

forskarutbildning

och arbetssociologiska
kologiska
På grundval
av förslag
från

angeläget
främst

att

fasta

inom

det

kontakter

skapas

medicinska,

psy-

området.

har en aralkoholpolitiska
utredningen
inom UHÄ
om utvidgad
rörande
betsgrupp
framlagt
förslag
forskning
bl. a. olika missbrukargruppers
i arbetslivet.
situation
Då dessa grupper
växande
andel av de arbetshandikappade
utgör en stor och sannolikt
skulle

en dylik praktiskt
inriktad
i det tilltänkta
institutet.

ring
Institutet
om

resultaten

skall
av

också
det

forskning

kunna

få en naturlig

förank-

av och information
sig åt dokumentation
som bedrivs,
t. ex. i form
av
utvecklingsarbete
ägna

Vidare
kan institutet
delta i planering
av och
egna skriftserier.
verka vid utbildning
av personal vid de nya arbetsmarknadsinstituten.

med-

rehabilitering
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arbetsmarknaden

reguljära

i:

försöksverksamhet
Utredningens
kan ge resultat
ningsgrupperna
resurser på verksamheten.

visar
om

att arbetet

man

i anpass-

satsar

personella

E*

Insatserna
för de arbetshandikappades
måste
sysselsättning
i första hand vara inriktade
arbetsmarkpå den reguljära
naden - inte minst den offentliga
sektorn.

[j

Anställning
genom:
aktivering
riktlinjer
större

på den

arbetsmarknaden

reguljära

underlättas

av främjandelagen,
bla genom fastställande
av
de krav som kan ställas på olika arbetsgivare

för

personella

resurser

förbättrade
kraftigt
arbetsbiträde

till

anpassningsgrupperna

för

bidrag

bl a tekniska

centrala

för

inom

stat

aktiveringsgrupper
kommuner,
landsting,

hjälpmedel

och

anpassningsverksamheten
och det privata
närings-

livet

4.1

Gemensam

bakgrund

I sysselsättningsutredningens
ramen för den allmänna

till

försöksverksamheten

delbetänkande

1975:90

arbete

målsättningen

diskuteras

åt alla

inom

olika

möjliga
arbetshandi-

för

att förbättra
för
sysselsättningsmöjligheterna
beslöt redan under 1975 att det fortsatta
utredUtredningen
bl. a. skulle inriktas
ningsarbetet
på de arbetshandikappades
sysselsättFör att få underlag
för detta startade utredningen
ningssituation.
omfatåtgärder

kappade.

tande försök.

Resultaten

årsskiftet
Omkring
sammans med Volvo
att

undersöka

hur

kan nu delvis
1975/76

presenteras.

inledde

en försöksverksamhet
man

ytterligare
Redan
under

kan

sysselsättningsutredningen
i Göteborg
och Skövde
öka

sysselsättningen

bland

tillför
ar-

betshandikappade.
man inom utredningen

bedömde
Volvo-projektets
planering
att ett parallellt
försök inom den offentliga
sektorn vore önskvärt
och en sådan försöksverksamhet
inleddes
hösten
1976. Försöken
har avslutats på Volvo och bedrivs t. o. m. 31 juni 1978
inom

sektor.
statlig och kommunal
Försöksverksamheten
till
syftade

att

utvärdera

dels

befintliga

före-
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medel för att underlätta
av
arbetsmarknadspolitiska
placeringen
dels
medel
arbetshandikappade,
befintliga
föreslagna
personalpolitiska
för att underlätta
av arbetshandikappade
liksom
den samplaceringen

slagna

lade

av

bilden

intresset
lertid

arbetsmarknads-

inte

mot

att också

inplacering

och mellan myndigheter
söksverksamheten.
Detta
kan

förhindra
i vissa

och

personalpolitiska
av handikappade.
inom
omplaceringsverksamheten

är inriktat

av redan

anställd

medel.
Det

Huvud-

hindrar

emel-

företag resp. inom
är av intresse i för-

personal
att denna omplaceringsverksamhet
av personer
och dels därför
att omplace-

dels därför

utslagning
fall kan bereda

arbetshandiplats för en utanförstående
står i centrum
för intresset
och målen
kappad.
Anpassningsgrupperna
för försöksverksamheten
sammanfaller
också med målen för anpassskall ge underlag
för konkreta
förningsverksamheten.
Utvärderingen
ringar

beträffande

slag

utformning
medel för

personalpolitiska
ning.
Arbetet

i försöken

har

av resultaten.

hällsekonomiska

4.2

Inom

av arbetsmarknadsoch
samordning
bereda
sysselsättarbetshandikappade

varit

av experiment
genomförande
och personalpolitiska
medel
tion

och
att

inriktat
på:
med förstärkning
samt en samlad

Volvo-försöket

bedömningar

har

av de studerade

av nuläget,
Kartläggning
av vissa arbetsmarknadsutvärdering

och

presentasam-

och
företagseffekter.
åtgärdernas

gjorts

i Volvo

Försöksverksamheten

Under

1975 fördes diskussioner
mellan Volvo
och sysselsättningsutredtill Volvos
som anknöt
arbete
ningen om att starta ett projekt
tidigare
med den s. k. socialkalkylen.
Efter omfattande
diskussioner
enades man
om att starta ett projekt
som syftade till att aktivera
anpassningsverksamheten
vid två enheter inom företaget
vid
slutmonteringsfabriken
Torslandaverken
och Skövdeverken.
I 4.1 har målsättningarna
för försöksverksamheten

redovisats.

Resultaten

till sysselsättningsutredningen,
rapport
föra. Rapport
om försöksverksamhet
från

sultat
kandet
därför
med

försöksverksamheten

där de bildar

i en särskild
presenterats
1977: 89, ”Betingat
arbetstvå Volvoenheter”.
Vissa re-

har
SOU

vid

har presenterats
i olika avsnitt i betänför den sakdiskussion
som förs. Här skall

underlag
en del huvudresultat
från försöken
översiktligt
presenteras
av arbetshandikappade
och verksamheten
för redan
anställning
endast

anställda

4.2.1

i företaget.

I nplaceringar

De

delarna
av försöken
kom igång på vintern
1975/76.
kartläggande
var
att
de
försöken
med
av
arbetshandiegentliga
anställning
\Avsikten
kom emellertid
kappade skulle påbörjas hösten 1976. Ungefär
samtidigt
Volvo
i den situationen
att man måste dra ner sin personalstyrka
högst
till
väsentligt
följd
Detta ledde till att
försöken

med

av
man

nyanställning

på världsmarknaden.
att uppskjuta
tvungen
av arbetshandikappade.
Först under våren

avsättningssvårigheterna
i olika omgångar
var

SOU
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1977 började

Den

Volvo

åter

nyanställa

också

och då aktualiserades

av arbetshandikappade.
anställning
av försöken
medfört
att erfarenheterna

om

reguljära

har

Förseningarna

frågan
emellertid

av nyanställning
av arbetshandifr. o. m. mars 1977.
några månader,
kappade endast omfattar
arbetssökande
vid arbetsI mars 1977 gjordes ett urval av lämpliga
Man fick på så sätt en förteckning
över 60
i Göteborg.
förmedlingen
i antill arbetsförmedlingens
som överlämnades
representant
personer
Urvalet
överensstämmer
passningsgruppen.
i Göteborg.
som finns på arbetsvårdskön
var
t.
ex.
starkt
kapp
underrepresenterade
domar

samt

hörselfel

är starkt

lingens

sida

förklarade

man

positivt

urval,

dvs. man

har

inte

helt

medan

tagit

med

den

profil
handipsykiska
och lungsjukhjärtFrån arbetsförmed-

överrepresenterade.
skillnaderna
med att det
inte

med

och

Rörelse-

var
med

personer

fråga om ett
alltför
grava

handikapp.
diskuhar därefter
Varje person som anvisas till anpassningsgruppen
för perDen har prövat
terats i anpassningsgruppen.
förutsättningarna
Det bör då understrysonen att klara de tillgängliga
arbetsuppgifterna.
att man uteslutande
har prövat
Skiftarbete
kas att detta har inneburit
andra arbeten
har nämligen
monteringsbanan,
och
uteslutits
(sysselsättningsutredningens
reserverade
representanter
sig).
vid

gruppen

Diskussionerna
redovisas

i tabell

i

anpassningsgruppen

har

lett

efter beslut i styrlänsarbetsnämndens
till

de

resultat

som

4.1.

beslut angående förslag på personer från
Tabell
4: 1 Anpassningsgruppens
Volvoför anställning
vid den slutna monteringsfabriken,
arbetsförmedlingen
Torslandaverken
(I några fall kan fier skäl föreligga.)
Antal
Prövas arbete på monteringsbanan
Prövas om psykologkonsult
tillråder
Avslag
a för hög ålder (genomsnittsålder
55 år), varav i
kombination
med medicinska skäl 7
- önskar ej Skiftarbete
- ej lämplig för arbete vid monteringsbana
- aktuell för halvskyddat
arbete
- ryggbesvär
- hjärtfel
- ej återanställning
vid Volvo
- astma
- eksem
- rullstolsbunden
- psoriasis
- diabetes/syn
blind
- tidigare ej klarat halvskyddat
arbete
- allergi
- ej betingat arbetsför (kan söka ordinarie väg)
- klarar endast sittande arbete
Summa

14
5

ll
5
2
4
4
3
2
2
2
1
1
l
l
1
1
l
l
60

arbetsmarknaden
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Som framgår
av tabellen har ännu ingen av de 60 anställts.
14 prövas
5 kan komma
för prövning.
När det gäller
ifråga
avslagsmotivefrån anpassningsgruppen
är det uppseendeväckande
ringarna
att för hög
och

ålder

är en av de mer

ringarna

i övrigt

består

frekventa
avslagsanledningarna.
Avslagsmotivei stor utsträckning
av hänvisningar
gjorda till de
är anledning
till att en person
är arbetsvårds-

som
arbetshandikapp
sökande. Anpassningsgruppen

har varit enig i sina bedömningar.
Det är
av de bedömningar
som anpassnågon värdering
har gjort. I den mån de är riktiga
en bild
ningsgruppen
ger de indirekt
av den arbetsmiljö
och de förutsättningar
för produktionen
som finns
svårt

att utifrån

i en stor

göra

svensk

de bedömer

l ett positivt
att få fram

exportindustri.

man

intill

för
också

sade tid som stått
ring. Erfarenheterna
att det tar ganska

av arbetsvårdssökan-

arbeten som
lämpliga
ses i samband
med det beslut

möjligheterna
Resultaten
måste

obefintliga.
och fackliga
arbetsgivare
representanter
till arbeten
och
på monteringsbanan

mest lämpliga
är emellertid

urval

tog om att begränsa anställning
skiftarbeten.
De arbeten
som är

har inte stått till
arbetshandikappade
att resultaten
har påverkats
troligt
till

för

förfogande
från andra

Det
förfogande.
av den begrän-

försöksverksamheten

moment

med

inplace-

i försöksverksamheten

lång tid innan man lyckas arbeta in rutiner
med arbetsförmedlingen
arbete, för kontakterna
passningsgruppens
De svårigheter
som funnits
att förstå varandras
förutsättningar,
bruk

etc. mellan

sidan har varit

4.2.2

å ena sidan

företaget

för

i Volvo-försöket

har

varit

anställda

med

långa sjukskrivningsperioder.
olika fall. Det är påtagligt

med
är

mer

och arbetsförmedlingen

tyder på
för anetc.
språkå andra

påtagliga.

Anpassningsverksamhet

Insatserna

näst
som

i Volvo.

tveksamt

Många

i vilken

redan

anställda

koncentrerats
av dessa har

som redan
på personer
emellertid
varit personer

I rapporten
finns
detta illustrerat
att det i en del fall är personer
där det
det
är
om
direkta
omutsträckning
fråga

inom

I flera av fallen med långa sjukskrivningar
företaget.
i verkligheten
sig problemen
mycket litet från dem som finns vid
Det tycks t. o. m. vara så att de personer
som man har
inplaceringar.
arbetat med bland de redan anställda
har en svårare handikappsituation
placeringsfall

skiljer

än de som
resultaten

har

funnits

bland

av anpassningsgruppens

de arbetsvårdssökande.
verksamhet

vid

Tabell

4.2

visar

Volvo-Torslandaver-

ken.
Av

197 behandlade
fall har 112 placerats.
Det bör då
sammanlagt
att enbart
i 14 fall har denna placering
enligt gruppens
varit
sett ur anpassningssynpunkt.
I resten av
bedömning
acceptabel
understrykas

har det varit frågan om vad gruppen
menar är ”komproplaceringarna
misser.
Trots
detta har verksamheten
lett till en minskning
av den
frånvaron
i gruppen
från 35 till 28 %, alltså cirka
7
genomsnittliga
Utifrån
denna utgångspunkt
procentenheter.
av de samhällsekonomiska
och
beräkningar
terna av satsningen.

har

det

i rapporten

företagsekonomiska

gjorts
effek-
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Tabell 4: 2 Resultat
Volvo-Torslandaverken
Placerade

Utredes

ytterligare

av de ärenden som behandlats av anpassningsgruppen
under perioden 76-03-29-77-05-18

vid

inom monteringsfabriken
utanför monteringsfabriken
(men inom
Volvo)
i halvskyddat
arbete-l-remisser
tillfällig
placering

21
10
5

112

internt Volvo
externa specialister
arbetsförmedlingen

12
3
15

30

76

Frånvarande

13

Utbildning
Väntar

arbetsmarknaden

reguljära

omskolning
studieledig

7
l

länsarbetsnämden

8

på placering

Pension
Slutat vid Volvo

21

Avskrivna
från
anpassningsgrupp

3

T7
Hela

i Volvo-Torslandaverpå anpassningsverksamheten
till 610 000 kronor.
Då bör det observeras
att en
uppskattats
stor del av dessa kostnader
i uppbyggnadsskedet
eftersom
det
ligger
inte fanns någon anpassningsgrupp
Detta inneöverhuvudtaget
tidigare.
satsningen

ken har

bär

att

man

har

ringsverksamhet
är frågan om.

överskattat
de egentliga
kostnaderna
för en omplacei en anpassningsgrupp
av den omfattning
som det här
Det är också rimligt
att anta att kostnaderna
har varit

beroende
något större än nödvändigt
i försöksverksamheten.
För att täcka

på behovet
kostnaderna

krävas

med

en sänkning
bland

tvåårsperiod

av frånvaronivån
de

112

personerna.
i genomsnitt
till

frånvarominskningen
att vi under en tvåårsperiod

av dokumentation

på 610 000

etc.

kr skulle

under en
5,0 procentenheter
nämnts
tidigare
uppgick
7 procentenheter.
Det innebär
Som

skulle erhålla ett samhällsekonomiskt
prokronor
och att det samhällsekonomiska
på 860000
nettotillskottet
alltså skulle uppgå till 250 000 kronor.
Också företagsekonomiskt
har verksamheten
med detta beräkningsduktionstillskott

sätt varit lönsam.
Enbart
den företagsekonomiska
kostnaden
för anvar 375 000 kronor.
Man skulle behöva minska frånpassningsgruppen
varon med 6,4 procentenheter
bland de 112 placerade
under en tvåårsför
att
motivera
dessa
kostnader.
Den minskning
med 7 procentperiod
enheter
som har uppmätts
skulle innebära
att man under
en tvåårsperiod

gjorde

Försök

med

en företagsekonomisk
tekniska

vinst

på 185 000 kronor.

förändringar

I Volvo-Torslandaverken

och Skövdeverken
har försök gjorts med olika
av arbetsplatserna.
Dels sådana som ligger inom
förändringar
ramen för de nuvarande
dels också en del försök
bidragsbestämmelserna
med kollektivt
förberedande
insatser som inte är möjliga
med nuvarande
tekniska

Effekterna
bidragsregler.
manfattas
i tabell 4: 3.

av de individrelaterade

förändringarna

sam-
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försöken

i Volvo

arbetsmarknaden

av de genomförda

av lönsamheten
Tabell 4: 3 Sammanfattning
som är individrelaterade
(kr). Nuvärde

809 000
50 000
348 000

resultat
samhällsekonomiskt
resultat
Företagsekonomiskt
resultat
Statsñnansiellt

dessa
det att samtliga
framgår
när det gäller samhällsekonomiskt,
resultat.
och statsfinansiellt
Av

tabell

När

4.3

direkt

sökt

att beräkna

hög

företagsekonomiskt

kan man
åtgärderna
Där har man istället

förberedande
gäller de kollektivt
effekterna.
beräkna de ekonomiska

det

lika

ger

förändringar

både

lönsamhet

inte
för-

effekför olika tänkbara
känsligheten
vid 10
så att arbetsuppgifterna
och delvis stående som kollektiv

den ekonomiska

ter. Som exempel kan tas en ombyggnad
kan utföras delvis sittande
arbetsplatser
som behövs

vilka

att skatta

Man har försökt
ryggskadade.
för att göra en investering
lönsam,
samt
av utslagningen
minskning
för

förberedelse

när

effekter
frånvaro-

det gäller

av arinplacering
en
behövs
en
Slutsatsen är att det under
femårsperiod
betshandikappade.
av
eller
en
med 3 procentenheter
utslagminskning
frånvarominskning
av 2/5 person som annars
ningar med 2/5 person eller ökad inplacering
för att finansiera
investeringskulle vara sysselsatt i skyddad
verkstad,

minskningen,

fall

en. I samtliga
tivt marginella

4.3

ökad

krävs det
åtgärder
skall bli lönsam.

förberedande

av kollektivt

för att investeringen

förändringar

inom

Försöksverksamheten

kommunal

och

statlig

rela-

sektor
1976

hösten

Under

inleddes

De

kommunala

med

till

med

försöksverksamhet

inom statlig
av arbetshandikappade
och
Stockholm.
Piteå
Jönköping,

och

som
förvaltningar
den försöksverksamhet

kommunal

ökad

sektor,

ingår i försöket
med kommunal

har

inplacering
på tre orter,
delvis

valts

sysselsättningsär en
kommun

hänsyn
Piteå
bedriver.
som sysselsättningsutredningen
planering
bedrivs. Där tog man på
där denna försöksverksamhet
av de kommuner
med ökad intill a-tt delta även i försöket
ett *tidigt stadium eget initiativ
placering

av arbetshandikappade.

kommunförvaltningen,
med
överlade
ursprungligen

gande

sysselsättningsplanering.
försöket med inplacering
Urvalet

av statliga

var
om

kommun,
Jönköpings
en av de kommuner
medverkan

kommun
Jönköpings
av arbetshandikappade.

myndigheter
efter samråd

har

i försöket
medverkar

föreslagits

och

den andra

delta-

som utredningen
med kommunal
dock
fastställts

endast

i

av sta-

Ett
sysselsättningsutredningen.
olika
minst
ett
inom
att försök
typer
par
göras
skall ha en någorEtt annat att myndigheterna
av arbetsmarknader.
en
verksamhet.
Ytterligare
lunda väl fungerande
personaladministrativ

tens

personalnämnd
har varit
riktmärke

med

skall

kontakter
har varit myndigheternas
för urvalet
tidigare
utgångspunkt
med omplaceringsverksamhet.
myndigmed SPN i samband
Följande
i försöksverksamheten:
deltar
länsstyrelsen
heter
Lantbruksstyrelsen,
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Den

och postkontoret
i Jönköping
Statskontoret
i Stockholm.
Resultat

samt

postgirot,

postverkets

reguljära

industrier

och

från

försöksverksamheten
med ökad inplacering
av arbetsinom statlig och kommunal
sektor har presenterats
handikappade
i en
till sysselsättningsutredningen,
rapport
SOU 1977: 90 Anställning
av
om försöksverksamhet
i Jönköping,
arbetshandikappade.
Rapport
Piteå
och Stockholm”.
Här presenteras
en del av resultasammanfattningsvis
ten från försöken
med inplaceringar
av arbetshandikappade
samt arbetet
inom anpassningsgrupperna
i kommunerna
och myndigheterna.

4.3.1

Inplacering

Statens

arbetsklinik

har

utvärderat

med

försöksverksamheten

inplaceringsarbetet
prövat
platser och arbetshandikappade

den metodik

innebär

själv

i korthet

arbeten

att individen

sina

miljöbeskrivningar
att förändra
olika
efter

utvecklats

och i samband

kartläggning
vid kliniken.

av arbetsMetodiken

får

formulera
sina krav på arbetsav förmåga
och villighet
att utför olika arbetsmiljöförhållanden.
De krav,
som individerna
utifrån
och attityder,
med beskrivningar
förmåga
av
jämförs
och arbetsmiljöer,
som gjorts i parallella
termer.
I dessa arbets-

utifrån

miljön
sätta sig
formulerat

som

för

egna

ingår
sidor

bedömningar

också

försök

av arbets-

till

och

en så uttömmande

bedömning

miljökraven.
som möjligt

av möjligheterna
Metodiken
strävar

av även mer svårrepresentation
förhållanden.
psykosociala
material
vid diskussioner
i anpassningsutgjorde
faktaunderlag
om möjligheter
att inplacera
grupperna
de intervjuade.
Urvalet
av
arbetssökande
för försöket
lämpliga
vid arbetsförmedlingarna.
gjordes
Det bedöms som i stort sett representativt
för handikappfördelningarna
på de aktuella
frånsett
viss överrepresentation
orterna,
av psykiskt
ari Jönköping
och Piteå, underrepresentation
betshandikappade
av rörelsehindrade
i Jönköping
samt underrepresentation
av socialmedicinskt
gripbara
Detta

på alla tre orterna i relation
till respektive
län.
året har försöksverksamheten
inriktats
på inplaceFr. 0. m. 1 oktober
1977 t. o. m. 31 juni 1978 skall behovet
arbete
i myndigheterna,
främst
omplaceringar,
uppmärk-

arbetshandikappade
Under
det första
ringsarbete.
av internt
sammas.

Samtidigt

handikappade.
I tabell 4.4

försöker

redovisas

man

ortsvis

även
och

fortsättningsvis

inplacera

arbets-

totalt

de inplaceringar
man gjort
som vidtagits.
Den proåtgärder
centuella
andel som fått
ställas mot de inplaceringsresultat
man i övrigt konstaterar
på den reguljära
arbetsmarknaden.
I årssiffror
uttryckt
cirka 10 % arbetshandikappade
inplaceras
sammanlagt
på den
marknaden
och i halvskyddad
reguljära
Jämför
man måsysselsättning.
under

det

nadssiffror

första

året

samt

de övriga
arbete skall

är tendensen

att antal inplaceringar
Under septemsjunker.
1976 inplacerades
3,2 % av de arbetshandikappade
i arbete
marknaden
på den reguljära
samt i halvskyddad
Motsvasysselsättning.
rande procentsiffra
för september månad 1977 är 2,2 %.
Punktvis
skall här redovisas några av de förhållanden
som i försöksverksamheten
visat sig försvåra
av
placering
ber månad

arbetshandikappade.

10

arbetsmarknaden
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Den

Tabell

4: 4 Aktuell

reguljära

SOU

arbetsmarknaden

situation

1977, ortsvis

1 oktober
Piteå

2
2

I

U

I

U

2

12
3
3
l
2

6
1

39

17

3

3

U

I

U

2
2

Summa

Totalt

Stockholm

Jönköping

I
Personer i arbete
Tillsvidareanställning
Vikariat
Tillf. anst/provanst.
Arkivarbete
ALU/AVI-praktik
Beredskapsarbete
Skyddad verkstad

1
1

53
5
3
1
5
2

25
1
6
l
5

l

Annan åtgärd
Under handläggning
I utbildning
Fortsatt rehabilitering
lkktuell för pension
Ovrigt
ej pres.
Bordlagda/ännu
Avskrivna
Avliden

4
4
2
2

10

6

6

5
2

3

15

1

113

57

37

Samtliga intervjuade

22
15

4
12
4
3

13
26
1

2
9

l
10
l

10
7

78
6
3
7
5
3
5

107

(52 ?/.,)

35 A

37 %

22 %

i % av samtl intervjuade

1978: 14

(146)

(61)

26
12
19
3

60

13
26
l

40

207

I = Inom försöksverksamheten
U = Utom försöksverksamheten

Ekonomiska

förhållanden

som ett
av försöksmyndigheterna
upplevts
finanatt
av arbetshandikappade.
Möjligheter
I
försökskomsaknas.
sikt
sikt
eller
kort
längre
siera anställningar
på
för anav en speciell ”pott”
har väckts förslag om inrättande
munerna
kunskulle
ett
sådant
Med
anpassningsgruppen
system
passningsfrågor.
för snabbare ärendehandläggoch utrymme
na få större handlingsfrihet
märks
verken
och de affärsdrivande
förvaltningen
ning. I den statliga
resp. ökat
programbudgetering
ett ökat inslag av bl. a. resultatansvar,
för
minskat
utrymme
kostnadsansvar.
Utvecklingen
tycks gå mot ett
i
sambeaktas
där arbetsmarknadspolitiska
hänsyn
anställningsärenden

stelhet
Budgetsystemets
vid inplacering
problem

har

band med personalbudgeter,

organisationsplaner

etc.

rutiner

Personaladministrativa

är till stor del beroende
arbetshandikappade
för rekryrutiner
utvecklat
personalplanering,
på företagen
har
och
för
anställning
etc.
och
rekrytering
Systemet
anställning
tering
för postveri stort sett med undantag
vid de flesta myndigheterna
varit svåröverskådligt.
ket har avsevärt försvåvid dessa myndigheter
med inplaceringar
Arbetet
Hasförsenats
personalplanering.
rats och framförallt
p. g. a. bristfällig
en
som
inplacering
vakanser ger inte de förberedelsetider
tigt uppkomna
Möjligheterna
av hur man

av

att

anställa

en arbetshandikappad

ofta

till personalutMöjligheter
har stor betydelse
en myndighet
arutanför
ge arbetshandikappade

förutsätter.

m. m. inom

veckling
genom utbildning
för att den interna
rörligheten

skall

SOU

1978: 14

Den

reguljära

betsmarknaden
till arbete. Mer välplanerad
möjlighet
och omfattande
också mellan
rörlighet
skulle
inneavdelningar/förvaltningar
troligen
bära att omplaceringsarbetet
gav bättre resultat.

4.3.2

Arbetet

i anpassningsgrupperna

Försöksverksamheten

har

för

anpassningsgruppens
redovisas
följande
några

också haft som syfte att pröva olika
vid försöksmyndigheterna.
organisation
slutsatser
från arbetet med att utforma

former
I det
rutiner

för verksamheten

i anpassningsgrupperna.
av de anpassningsgrupper
som ingår
i stort sett endast varit konstituerade

De flesta
har

tidigare
lan. I kommunernas
het

förekommit.

i försöksverksamheten

och sammanträtt
sälhar viss omplaceringsverksamanpassningsgrupper
I ett par av de statliga
myndigheternas
anpassningsav anpassningsgruppsledamöter
ägnat sig åt utbildning

har man
grupper
samt diskuterat
av arbetet i grupperna.
uppläggning
Den drivande
kraften
i anpassningsgruppsverksamheten
skall enligt
instruktioner
från arbetsmarknadsstyrelsen
vara arbetsförmedlingens
reUnder
presentant.
försöksverksamheten
har det i stort sett varit så. Det
har också visat sig bero i stor
initiativ
från
utsträckning
på personliga
de övriga parterna
i anpassningsgruppen
hur arbetet flutit.
I vissa förhar de fackliga
söksmyndigheter
varit de pådrivande.
representanterna
har i andra anpassningsgrupper
Arbetsförmedlingens
representant
agerat
mest kaftfullt.
I en av försöksmyndigheternas
har
anpassningsgrupper
från personalavdelningen
arbetsgivarens
representant
varit tongivande.

Arbetsutskott,

undergrupper

Försöksmyndigheternas
ytterligare
sig snart
På detta

som varit
förstärkta
med
anpassningsgrupper
och arbetsgivarrepresentanter
fackliga
under försöket
visade
vara tungarbetade.
Man inrättade
därför
mindre
arbetsutskott.
sätt har man uppnått
former
för beredning
av ärensmidigare

den.
De tre parterna
i anpassningsgruppen
bör också vara representerade
i arbetsutskottet.
Detta har inte varit fallet
i alla försöksmyndigheter.
I en myndighet
bedömde
de fackliga
att de ändå har
representanterna
så gott samarbete
med de personalansvariga
att de fackliga
organisationerna inte behövt
delta i beredningsgruppens
arbete. I andra myndigheter däremot
har man från de fackliga
sida upplevt
organisationernas
det som en brist att ej delta.
Flera
till en central
parallella
undergrupper
övergripande
anpasshar diskuterats
vid försökskommunerna.
ningsgrupp
för ett
Argumenten
sådant arrangemang
är flera:
Det skulle ge en snabbare
av
beredning
ärenden nära den aktuella
och individen.
Kontakterna
arbetsplatsen
utåt
i anpassningsarbetet
och möjligheterna
att fånga upp problemen
skulle
förbättras
av att en mindre grupp bereder ärendena etc.
är enligt AMS” anvisningar
Anpassningsgruppernas
ställning
normalt
Rent formellt
har anpassningsgrupperna
rådgivande.
i försöket
haft en

rådgivande

ställning

anpassningsgruppen

utom vid postgirot
som ett beslutande

där
organ.

ledamöterna

uttalat

Försöksverksamheten

använt
har

arbetsmarknaden
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befogenheter
av att anpassningsgruppsledamöternas
på betydelsen
i grupperna
att
innebära
skulle
Detta
handläggningen
tillräckliga.
av återförsäkringar.
inte hindras av olika former
skulle bli mer effektiv,

visat
är

till
i förhållande
allmänt
om anpassningsgruppernas
ställning
Frågan
i större organisationer
är särskilt komplicerad
den övriga organisationen
är där fördelat
på
som t. ex. kommunförvaltningar.
Rekryteringsansvaret
funktiomåste dras till andra interna
Gränser
nämnderna.
de enskilda
vid inoch uppföljningsansvar
bevakningsdelegeringsmöjligheter,
av
i
flera
har man
försöket
försöksmyndigheetc. Under
placeringar
för
av praktikplatser
anordnande
terna bl. a. ålagt anpassningsgruppen
ner,

arbetshandikappade
arbetshandikapp.
att kontakterna

med
personer
är det viktigt
går via anpass-

beträffande
rekryteringsärenden
av
Vid inplacering
arbetshandikappade
och arbetsförmedling
mellan myndighet
och

ningsgruppen.
U nderlagsmaterial
och god kunbakgrund
arbete vid
ett meningsfullt
som de övriga
representant
arbetsförmedlingens
har
ansvar för detta. Anpassningsgruppsledamöterna
de arbetshandikappades
för

om

aktmaterial

Fylligt

är förutsättningar

skap om arbetsplatsen
Såväl
inplaceringar.

bör ha
parterna
också
försöket
under
detta

och

etc.

vid

studiebesök

gjort

rehabiliteringsenheter
har visat sig av stort

andra

värde.

utbildningsinsatser
visat sig
har framförallt
på försöksmyndigheterna
reDe
av
med förberedelse
fackliga
inplaceringar.
arbetsförmed
tillsammans
har
då
i anpassningsgruppen
presentanterna
diskuterat
placerepresentant
medlaren
och/eller
personalavdelningens
jämte

Attitydförändringar
i samband
påtagliga

de presumtiva
informationsinsatserna

med

tillsammans

ringarna

ningarna.
att betrakta
de arbetet

De inledande

som inledande

just
har i första

hand

man

har
inplaceringarna
i form
introduktioner

Vid

från

grundinformation.
skett i samband

ledamöter

Anpassningsgruppens
detta sammanhang.

arbetskamraterna

har

själva

i stor

avdel-

på

är

försöksledningen
Det

attitydpåverkan-

med

gjort

utsträckning

inplaceringsarbetet.
den största insatsen
använt

i

sig av ”mju-

i reell miljö,
av praktik
företagsutbildning,
tekintroduktionsformer,
av lämpliga
som
har man i de anpassningsgrupper
niska bidrag och anställningsform
och personalkonsulent
sköterska
av företagsläkare,
saknat adjungering
har
I Stockholmsmyndigheterna
påtagligt upplevt bristen på specialister.
PAoch
institutet
från psykotekniska
man engagerat
arbetspsykologer

ka

ALU-kurser

rådet

etc. Vid

för beredning

bedömningar

av personärenden.
får
tillkomst

Anpassningsgruppernas

strävanden

arbetsmarknadspolitiska
om i vilken utsträckning

ses som

i företagens

ett

försök

att

personalpolitik.
också

anpassningsgruppsverksamheten

föra

in

Frågan
kan gö-

av yttersta
i
placeringsvikt.
på problem
och
utredande
när det gäller att använda
diskussionerna
sig av tidigare
kan det allfrån försöket
erfarenheter
Utifrån
insatser.
rehabiliterande
anfrån sökandesamtal,
att resultat
mänt konstateras
arbetsprövning,
ras till

en mer

uttalad

länk

I försöksverksamheten

lagsundersökningar,

i rehabiliteringskedjan
har man ofta stött

läkarundersökningar

etc.

är därför

vidareförmedlas

genom
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och från
aktmaterial,
till
arbetsförmedlingsrepresentant
anpassningsgruppsledamöter
sätt. Ärendet
cirkulerar
på ett föga tillfredsställande
mellan
olika händer och institutioner
och glapp kronologisk:
och innei ärendebeskrivningen
hållsmässigt
och
uppstår i avsaknad av prövningsläkarutlåtanden.
En förutsättning
för arbetet i anpassningsgrupperna
är
att parterna
har kunskaper
om bidragsmöjligheter.
anställningsformer
etc. En annan förutsättning
är att faktaunderlag
i form av aktmaterial
är intakt

4.4

och ger ett gott

beslutsunderlag.

Lagstiftning

4.4.1

Indirekt

Sett

i ett vidare

verkande

lagstiftning

är det förhållandevis
att lagstiftning
perspektiv
vanligt
som ett medel för att skydda de anställda,
förhindra
utslagning
underlätta
av arbetshandikappade.
nyanställningar
Exempel
på så-

används
och
dan

lagstiftning
Man
stiftning.
byggnad

är bestämmelser
kan

om arbetarskydd
eller arbetsmiljölagsom finns
peka på de bestämmelser
för
lokaler
så att de blir tillgängliga
för arbetshandi-

också

av offentliga

kappade.
Denna

är inte fullständig
eller tillräcklig,
lagstiftning
men är ändå
används för att tillgodose
på att lagstiftning
vissa krav från arI huvudsak
har det här, när det gäller
betshandikappade.
offentliga
varit frågan
om att tillgodose
byggnader,
rörelsehindrades
krav på utexempel

Bestämmelser
rymmen.
finns när det gäller all
des

organisationer

lämpningsföreskrifter

4.4.2

när

det gäller tillgänglighet
för rörelsehindrade
av arbetsplatser.
Enligt de handikappabl. a. därför
att tilllagstiftningen
dåligt

byggnad

fungerar
saknas.

K votlagstiftning

Av

mer direkt
för att främja
betydelse
av arbetshandianställningen
är möjligheterna
att använda
kappade
direkt
bestämmelser.
tvingande
Krav på att sådana hårda bestämmelser
skall införas har då och då rests
bl. a. från
företrädare
för handikapporganisationer.
Sådan tvångslagkan i princip
utformas
stiftning
på olika sätt. I sin radikalaste
utformkunna innebära
ning skulle lagstiftningen
obligatorisk
arbetsförmedling.
skulle alltså ta över företagens
Arbetsförmedlingen
ansvar för urvalet
av de sökande.
skulle till förmedlingen
Företagen
ange de behov av
arbetskraft
man har. Därefter
skulle arbetsförmedlingen
bland de arbetssökande
anvisa arbetskraft.
En annan, till synes mindre
långtgående,
variant
av detta system skulle vara
som
någon form av kvotlagstiftning,
alltså ålägger företagen
att anställa
en viss andel personer
med arbetshandikapp.
finns för närvarande
i länder som har krigserfarenKvotlagstiftning
het. Kvoteringsbestämmelserna
har där framförallt
för krigstillämpats
invalider
av olika
om personer
slag. Det har varit frågan
med olika
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sankmed ekonomiska
har förenats
handikapp.
Lagstiftningen
fysiska
har
kvoterna.
som inte uppfyllt
mot företag
tioner
Kvotlagstiftningen
indär den använts visat sig vara ett förhållandevis
emellertid
trubbigt
de
med
än
för andra grupper
och också svår att tillämpa
strument
mycket påtagliga,
registrering
lertid svårt

en omfattande
Den förutsätter
handikapp.
Det är emelär
önskvärd.
som
inte
av arbetshandikappade
been
definitiv
material
av
att på grundval
göra
tillgängligt
fysiska

synliga

om utveckDe uppgifter
av kvotlagstiftningen.
av effekterna
i
redovisats
som
och
i
i
England
Tyskland
Förbundsrepubliken
lingen
kan tyda på att kvotlagstiftningen
SOU 1977: 88 Förtidspensionering
dömning

allt haft

trots

4.4.3

positiv

någon

betydelse.

F rämjandelagen

av behovet att påverka
Det är mot bakgrunden
anställningsföretagens
erfarensidan de relativt
å ena sidan och å andra
negativa
politik
märke som man skall se
av traditionellt
av tvångslagstiftning
heterna
Denna lag trädde i sin nuav den svenska främjandelagen.
framväxten
i kraft den 1 juli 1974 och kan sägas innefatta
utformning
som ligger bakom
ment av både de tankegångar
kvotlagstiftning
att man inte
är emellertid
Tanken
arbetsförmedling.
obligatorisk
varande

m0och
skall

eller tillämpa
till vissa procentsatser
obligatolåsningar
göra stelbenta
kan ge
fall
när
i
de
risk arbetsförmedling
samarbetslösningar
smidigare
har
alltså
lika bra eller bättre resultat.
aldrig
Främjandelagstiftningen
som
varit tänkt att användas som regel. Den är tänkt som en lagstiftning
att ingripa
samhällets
skall kunna markera
i undantagsfall
möjligheter
är
för att åstadkomma
med tvångsmedel
Främjandelagen
lösningar.
till
relativt
till
den
så
att
ingripanden
mjuka
ger
möjlighet
uppbyggd
kan trappas upp.
en början som efterhand
kan begära att arbetsgivarna
Länsarbetsnämnden
för

är av betydelse

at bedöma

lämnar

deras

anställningspolitik,
det gäller ålder, kön

som
uppgift
t. ex. om sam-

när
av personalen
etc., om antalet
som
och om vilka förändringar
med nedsatt arbetsförmåga
arbetstagare
att på
har också skyldighet
i arbetsstyrkan.
man planerar
Arbetsgivarna
för att
om olika åtgärder
med länsarbetsnämnden
anfordran
överlägga
länskan
också
finns
skäl
När
det
i
förhållandena
förbättra
företagen.

mansättningen

arbetsnämnden

denna

meddela

anvisningar
arbetsgivaren
att ge bättre sysselsättningsmöjåtgärder
med nedsatt arbetsföreller arbetstagare
åt äldre arbetstagare
ligheter
såman
bör öka andelen
ex.
att
kan
t.
Dessa
anvisningar
ange
måga.
med vad nämnden
i enlighet
i arbetsstyrkan
dana arbetstagare
anger.
att dessa bestämmelser
Det bör understrykas
ligg-er nära de som måste
på

som

vilka

om

för
till grund
kunna meddela

ligga
skall

nämligen
kvot,

lig

Om
dels

att man
även

grundval
bör vidtas

en

kvotlagstiftning.
sådana anvisningar
har en viss uppfattning

om den inte

inte

arbetsgivarna
åläggas att betala

marknadsstyrelsen.

för

behöver

uppfyller
dels
böter,

Styrelsen

kan

För

att

som

här

länsarbetsnämnderna
avses,

förutsätts

om vad som bör vara

det

en rim-

fixeras i en bestämd procentsats.
som anges, kan de
de anvisningar
till arbetskan ärendet
hänskjutas
från
ha
inhämtat
efter att
yttrande
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berörda

Den

meddela

samma
som länsarbetsslag av anvisningar
dessa anvisningar
följs och det med hänsyn till omär uppenbart
att man inte kan få rättelse på annat sätt

parter
Om

nämnden.

reguljära

inte

ständigheterna
kan arbetsmarknadsstyrelsen
förordna
att arbetsgivaren
inte får anställa andra arbetstagare
än dem som den offentliga
har
arbetsförmedlingen
anvisat eller godtagit.
Den senare bestämmelsen
innebär alltså att främjandelagen
ytterst
fierad form. Mot
innehåller

lagen

och
lagstiftning
heter till flexibel
behöva

leda

till

i en modiobligatorisk
arbetsförmedling
kan man alltså hävda att främjandebakgrund
som ligger bakom
kvotinslag både av det tänkande
obligatorisk
arbetsförmedling.
Lagen ger dock möjlig-

av båda, och avsikten
är att de inte skall
tillämpning
i normalfallen
utan endast när det gäller arbetsgivare
i främjandelagen.
bryter mot strävandena

användas

som uppenbart

4.4.4

kan

denna

Enkät

om

främjandelagens

tillämpning

har efter framställning
från sysselsätt(AMS)
en förfrågan
hos samtliga länsarbetsnämnder
om
av lagen efter det att den varit i kraft nära tre år. AMS
tillämpningen
har sammanfattat
resultaten
i en skrivelse till sysselsättningsutredningen.

Arbetsmarknadsstyrelsen
ningsutredningen

Det

gjort

av skrivelsen

framgår

a-tt endast

om tfrämjandelagen

meddelat
nämnden.

till företag
föreläggande
Två nämnder
redovisade
med

läggning
har problemen
inte

funnits

företag
lösts

skäl

för

med

Man

hänvisar

att

hänvisning

länsarbetsnämnder

har

haft

de har
till

lagen.
nämnder

begärt eller haft
I de redovisade

överfallen

menar också att det
omgående.
Några
sådana överläggningar.
Eftersom
nästan inga överhar inte heller anvisningar
meddelats.

förekommit
läggningar
Som skäl till att lagen inte
nämnder
att anpassningsarbetet
ter.

åtta

i plenum
och två har utfärdat
anvisom tillämpningen.
nämnd
har
Ingen
om att lämna uppgifter
till länsarbets-

överläggningar
till arbetsförmedlingarna
ningar

som

skäl

har

tillämpats
anger
bör ske i samarbete

för

denna

uppfattning

de flesta
mellan
till

länsarbetsberörda

förarbetena

partill

där att gemensamt
lagen. Det konstateras
är den
accepterade
lösningar
bästa garantin
för att tillfredsställande
resultat
skall nås. Någon
länsarbetsnämnd
också de svårigheter
som ligger i att arbetsunderstryker
måste spela olika roller.
förmedlingen
Närmare

hälften

av nämnderna

nom

anpassningsgruppernas
kappade
på arbetsmarknaden.
underlättat
emot

för

motverkat

anser

verksamhet

att främjandelagstiftningen
geunderlättar
för de arbetshandi-

anser inte att lagen har
Övriga nämnder
att
få
men att den därarbetshandikappade
anställning,
De flesta nämnderna
anser inte att lagstiftutslagning.

ningen har påtagliga
brister,
resurser för att arbeta med

men

understryker

att

anpassningsverksamheten
återkommer
i 4.5 överväganden

liga. Utredningen
kussion om främjandelagen.

arbetsförmedlingens
är helt otillräckoch

förslag

till

dis-

arbetsmarknaden

15 l
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reguljära

SOU

arbetsmarknaden

och

överväganden

4.5
4.5.1

målet

Om

”arbete

handikappade
ser, resurser

förslag

ekonomiska

Grundläggande

åt alla”

förutsättningar

kunna

skall
inte

det

räcker
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med

att

också för de arbetsförverkligas
olika arbetsvårdsinsatförstärka

förrehabiliteringsmöjligheter,
på arbetsförmedlingarna,
bli
kan
ändå
De
är
insatser
etc.
Sådana
aldrig
bättade
viktiga.
bidrag
den
av
med
kombineras
de
inte
om
reguljära
förändringar
effektiva,
De förslag som i andra kapitel
sätt att fungera.
ges
arbetsmarknadens
förutsättalltså
på
om arbetsvårdsorganisationens
bygger
utbyggnad
arbetsmarknadens
i den reguljära
görs ingrepp
ningen att det samtidigt
sådana förändringar.
diskuteras
I detta kapitel
sätt att fungera.
att
understrukit
har redan i det första delbetänkandet
Utredningen
för att man skall lyckas skapa arbete också
den första förutsättningen
antal arbetstillfälär att det finns ett tillräckligt
åt arbetshandikappade
av
som finns när det gäller sysselsättningen
skillnader
len. De regionala
efterav
en
visar klart på betydelsen
hög
generell
arbetshandikappade
En
för de arbetshandikappades
sysselsättning.
på arbetskraft
frågan
för
inte
är
emellertid
arbetskraft
tillräcklig
på
generell hög efterfrågan
med
Också i regioner
för arbetshandikappade.
att skapa sysselsättning
ställs
och i goda konjunkturer
på arbetskraft
Den
utanför
arbetsmarknaden.
generella
arbetshandikappade
många
leder istället till överhettningstendenser
på arbetskraft
höga efterfrågan
av efterEn ökning
ökad invandring.
och/eller
inflation
i ekonomin,
hög

mycket

efterfrågan

mot de arbetsriktad
vara speciellt
måste därför
på arbetskraft
selektiva
Olika
bli
den
skall
om
åtgärder
verkningsfull.
handikappade
med nödvändiga
måste tillsammans
generella insatser ge hög efterfrågan
frågan

måste

på arbetskraft.

Efterfrågan
skall
arbetshandikappade,

förändra

frågade
attraktiv

vara tillräcklig
få arbete, Om

för
man

att alla,

efterfrågehöjningar

som

då inte

behöver

leda

bara

inte

emellertid

inte blir
så att arbetshandikappade
förutsättningarna
och att mer lättrörlig
i sista hand på arbetsmarknaden
att möta
i stället finns kvar, blir det lättare
arbetskraft

allmänna

med

kunna

till

lyckas
efteroch
detta
över-

hettningstendenser.
-

Arbetsmarknaden

det gäller
ett
utifrån

både den privata och den offentliga
och lönsamhetstänkande
effektivitets-

i stort sett
fungerar
eller den egna förvaltningen.
som utgår från det egna företaget
eller effektivitet
strävar efter lönsamhet
get eller förvaltningen
något sätt. Det är naturligt
mål.
av detta övergripande
möjliga”
det att
kan

till

arbetskraft

i rekryteringen
att orsaka
komma

arbetsförmåga,
i förhållande
attraktiva
personer

personalrekryteringen
blir vanligen
Uppgiften

i huvudsak

på

styrs
”bästa

att rekrytera
i vart fall gäller
eller förvaltningen,
företaget
som
undvika
sökande
på grund av arbetshinder
t.
ex.
i samband med omställframtida
problem,

utan
ungdomar
arbetshandikapp,
nedsatt
med
äldre
arbetslivserfarenhet,
personer
etc. blir då inte
kvinnor
som är nya på arbetsmarknaden

i produktionen.
eller
yrkesutbildning
ningar

att

Företamätt

som lätt

kan

Personer

till
ställa

med

erfaren
yngre välutbildad,
om till nya arbetsuppgifter

arbetskraft
etc. Kraven

eller

på

SOU
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Den

reguljära

l lågkonjunkeftersom
varierar.
tillgången
medan
man i högarbetskraft
tillgång
på
höjs anspråken
slår
av
kraven.
Det
är
samhällsintresse
att
ett
konjunktur
på
självklart
och
effektivt.
Ändå
kommer
en
företag
förvaltningar
fungerar
rekryte-

arbetskraften
tur

med

förändras

allt

större

som

håller många arbetshandikappade
utanför
arbetsmarkstå i direkt
till andra samhällsintressen.
motsatsställning
Det
såväl
intresset
av att tillgodose
de arbetshandikappades
gäller
att få tillgång
till arbete och social gemenskap
grundläggande
rättighet
som övergripande
samhällsekonomiska
mål.
ringspolitik
naden ofta

Från

att

övergripande
till ett arbete

niskor

vet av produktion
Problemet
är alltså

alla mängäller det att hjälpa
samhällssynpunkt
där deras förmåga
att bidra till det samlade behoav varor och tjänster
tillvaratas
så bra som möjligt.
att hitta

det bästa

för varje
arbetstillfället
möjliga
en svår och komplicerad
naturligtvis
uppatt den inte utan vidare
låter sig förenas

är detta
person. I praktiken
Här
skall
bara
noteras
gift.
med

arbetsmarknadens

tetskriterier

sätt

att fungera

efter

utifrån

lönsamhets-

och effektivi-

enhet.

varje producerande
har också påtagit sig ett försörjningsansvar
för
måste
ha
medborgare
grundläggande
försörjningsbehov

Samhället
Varje
ställda.
lade

Detta

innebär

produktionen

sumtionsandel

har

att

han

oavsett

om

efter

får

konsumera

han

hand

en viss del

eller
producerar
Det tillskott
till

inte.

individerna.
tillfredsav den

sam-

Denna

kon-

som
höjts.
produktionen
måste göras av en person utanför
för att samhället
arbetsmarknaden,
som helhet skall tjäna på det, uppgår till skillnaden
mellan hans nuvarande konsumtion
och den konsumtion
som han kan få efter inträdet
i arbetslivet.
tenderar
oftast

När

denna
gör

personer

den

skillnad

för

alla garanterade
konsumtionsandelen
att bli mindre
och mindre.
Det innebär

samhällsekonomiskt:

man

när man

på grund av sitt arbetshandikapp
t. ex. socialförsäkringssystemet.
För

sörjda via
blir sambanden
mellan

vinster

som

eftersom

man

ordnar
annars

höjs,
att man

åt
sysselsättning
skulle vara för-

den offentliga
ekonomin
där klart ser skillnaderna

mycket
tydliga
från socialförsäkringssystemen
utbetalningen
kan få vid förvärvsarbete
i form av skatter.

etc. och de intäkter
socialförsäkringsav-

gifter och arbetsgivareavgifter.
Ekonomins
sätt att fungera

de arbetshandikappade,
och för
gentemot
med svag ställning
övrigt också mot andra grupper
på arbetsmarknaden,
tenderar
alltså att bli alltmer
sett från samhällsekonomins
och
orimligt
den offentliga
ekonomins
En huvudinriktning
för politiken
synpunkt.
för

arbete

åt alla”

ka förutsättningarna
de med bibehållet
möjligaste

mån

totalt

därför
vara att försöka påverka de ekonomisoch företagens
så att
myndigheternas
kalkyler
effektivitetsoch lönsamhetstänkande
kommer
att i
för

ta hänsyn

till

övergripande

samhällsekonomiska

effekter.

och

som innebär
att
förvaltningarnas
anställningspolitik,
att anställa
med arbetshandikapp,
leder alltså
personer
sett till bättre effektivitet
i produktionen.
I själva verket för-

Företagens
man undviker
inte

måste

håller

det sig tvärtom.
Istället
för att anställa
de arbetshandikappade
arbetsmarknaden
och få relativt
bipå den reguljära
goda produktiva
till andra lösningar
för att tilldrag från dem, tvingas istället samhället

försäkra

de arbetshandikappade

rätt

till

försörjning

och

arbete.

Alter-

arbetsmarknaden
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SOU

arbetsmarknaden

nativen

är bl. a. förtidspensionering
Dessa kostnader

höga
nen och
anställt
vitet

naturligtvis
Effekterna

tas ut

i arbetsgivareavgifter.
blir
de arbetshandikappade
samlade

i den

kostnader

alltså
mindre

produktionen,

fullt

man

Om

vill

åstadkomma

bör

och

i företag
anställningspolitik
finns i socialförsäkringssystemet
av kostnaderna

och
förvaltningar
och i arbetsvården
ske på flera
om

kan
är att

kostnaderna

Alla företag
företagen.
satser, t. ex. i proportion

och
till

Ett

annat

vissa

insatser

sätt att

omfördela

avgifter
till stöd för

företagen
de arbetshandikappade.

kan

Man

kan ut-

lagstiftning

på annat

företagen

är att man

därefter

som

markeras.

sätt. Ett vanligt
för
skyldigheter
då att göra vissa in-

mellan

kostnaderna
som

från

kostnader

olika

tvingas
förvaltningar
antalet anställda.
Sådan

konkurrensen
så att den inte påverkar
sätt än som från början har varit avsett.

de

måste

vissa

lagstifta

formas

ut

större

fördelas
på hela produkarbetshandikappade
mellan
en snävt lönsamhetsinriktad
Sambanden

framhävas.

Fördelningen
sätt att fördela

effekti-

i verkligheten
lägre
samlad
produktion,

att dessa
är det väsentligt
för att anatt kostnaderna

en förändring
förhållandet

tydligt
klarläggs.
och att inte anställa

ställa

ytterst på produktioav att man inte har

av arbetsgivareavgifter,
och deras rätt till menings-

Det

samband
tionen

som ger mycket

t. ex. i form

som

läggs på företagen,
för de arbetshandikappade
lösningar
arbete och social gemenskap.

sämre

arbete

och skyddat
vilar

kostnader.
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från

användas

får alltså

början tar
för olika

en solidarisk

kostnadsfördelning.
Det bör understrykas
när

det

gäller

arbetsvård,

t. ex.

skyddade
Men

skattesystemen.
man lätt kan

av kostnaderna
redan finns
att en fördelning
och förtidspensionering
och också
sjukförsäkring
verkstäder
via arbetsgivareavgifter
och de olika
så att
är inte utformat
kostnadsfördelningssystemet

se de olika

sambanden.

Vissa

delar

t. ex. sjukförsäkringsbudgetprövning
i statlig
medan andra delar t. ex. arbetsvården
utsatt för en hård budgetprövning.
också

utan

av systemet fungerar
och pensionssystemet,
och kommunal
regi är

mellan
av kostnader
för att gemenfördelningssystem
företagen
klara anställningen
av arbetshandikappade
innebär
inte att man
som
t.
skulle
kunna
försämra
ökade
ex.
kostnader,
lägger
på företagen
konkurrenskraften.
De kostnader
som det här är
den internationella
Ett

samt

också för närvarande
frågan om ligger i allt väsentligt
på den samlade
I många fall betalar man nu för dyrare lösningar
än vad
produktionen.
inte tillåter
att man väljer den
som skulle behövas eftersom
systemen
ekonomiskt
mest fördelaktiga
lösningen
på sysselsättningsproblemen.
att det krävs radikala
arDet är uppenbart
på den reguljära
ingrepp
betsmarknaden
myndigheternas

för

att

förändra

personalpolitik.
och förhindra

för företagens
förutsättningarna
Detta
för att klara
gäller insatser
av redan

betsanpassningen
utslagning
som står utanför
att anställa arbetshandikappade
som här kan användas,
olika metoder
lagstiftning,
utesluter
inte varandra.
tioner,
att diskutera
olika kombinationer
vara

effektiva.

Detta

gör

Det

utredningen

är

tvärtom

av sådana

anställda

och

arbetsmarknaden.
avgifter
framförallt

åtgärder
i fortsättningen

eller

och
arför
De

subven-

fråga om
som kan visa sig
av detta kapitel.
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vill

Samtidigt

Den

vi också

finansieringssystem,

redan

lagstiftning
De måste

nu påpeka
etc. inte

reguljära

att dessa förändringar
av t. ex.
är tillräckliga
för att klara an-

kombineras
med olika typer av direkta
passningsproblemen.
insatser
av personal,
information
etc. och en förbättrad
organisation,
som vi också skall återkomma
till. Insatser
områden
måste
på olika
stödja varandra.

4.5.2

F räm jandelagen

Som

redovisats

i 4.4 har den nuvarande
befrämjandelagens
tvingande
Det är svårt att tänka sig en utvidgad
knappast
tillämpats.
så länge inte de nuvarande
bestämmelserna
kommer
tvångslagstiftning
till tillämpning.
Det är också otillfredsställande
att lagen inte tillämpas.
med lagens tillkomst
var att tryggheten
för de anställda
skulle
Syftet
stämmelser

och möjligheten
till arbete
främjas
genom lagen om anställningsskydd
av främjandelagstiftningen.
av lagen har också
påverkas
Tillämpningen
diskuterats
i riksdagen.
Arbetsmarknadsutskottet
har framhållit
att sys-

selsättningsutredningen
De hänvisningar

förutsätts
som

flera

ta upp frågan
länsarbetsnämnder

till

behandling.

gjort till förarbetena
bör eftersträvas
i förs-

till lagen där det framhålls
att frivilliga
lösningar
ta hand är helt korrekta.
Detta bör också vara regeln
arbetsnämnderna

har

emellertid

som

statsråd gör
föredragande
rade uttalandet
om samförstånd.

inte

tillräckligt

i direkt

i framtiden.

beaktat
till

anslutning

Läns-

de uttalanden
det

ovan

refere-

Hon

säger nämligen
följande:
om vikten
av frivillig
samverkan
innebär
jag nyss framhöll
emellertid
inte att arbetsmarknadsmyndigheterna
i de fall, när det visar
att uppnå
skall nöja sig med att
sig omöjligt
samförståndslösningar,
konstatera
detta.
skall inte handla
reArbetsmarknadsmyndigheterna
”Vad

striktivt

i den

att

de underlåter

att anmoda

en arbetsgivare
min mefog för. Enligt
därför överdrivit
ning har handikapporganisationerna
för att
farhågorna
den föreslagna
restriktiv
av de
lagen på grund av en alltför
tillämpning
som den erbjuder
inte kommer
att leda till någon
tvångsmöjligheter
att

vidta

förbättring

meningen,
sådana åtgärder

som

det

kan

finnas

av de handikappades

sysselsättningsförhållanden.
har uppbyggnaden
av
sysselsättningsutredningens
uppfattning
klara fördelar.
Den har inte kvotlagstiftningens
främjandelagstiftningen
nackdelar.
Där tvingas man ange vissa kvoter utan att kunna ta hänsyn
till förhållandena
i det enskilda
av en sådan
företaget.
Tillämpningen
Enligt

lagstiftning
man med

blir lätt schablonmässig.
en kvotlagstiftning
lyfter

Fördelen
bort

kan

en del

emellertid

av ansvaret

vara
från

att
den

enskilde
och istället lägger det på
tjänstemannen
på länsarbetsnämnden
kan hänvisa till att lagen ger klart uttrycklagstiftarna.
Tjänstemännen
ta bestämmelser
som han måste följa i sin tjänsteutövning.
I främjandemåste tjänstemännen
och länsarbetsnämnden
lagstiftningsfallet
ta på
ansvar för de bedömningar
sig ett betydande
som skall göras. Något
stöd
tion
ler

fö? dessa bedömningar
finns inte. Det är också svårt att i en situasom alla företag fungerar
otillfredsställande
när det gälav arbetshandikappade
få till stånd en höjning
anställning
av ambidär så gott

tionsnivån.

Sysselsättningsutredningen

menar

att

en effektivare

tillämp-

arbetsmarknaden
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för att klara anställningen
är en förutsättning
olika vägar bör prövas för att åstadkomma

ning av främjandelagen
av arbetshandikappade.

Tre

detta.
inte har tillämpats
är att
till att lagstiftningen
En viktig
förklaring
för vad som skall kunna krävas
det inte finns något stöd i riktlinjerna
anser att
av ett företags
Sysselsättningsutredningen
anställningspolitik.
finnas

det bör

detta

sträckning

av anvisningar
i kvantitativa

någon form
är möjligt

förvaltningarnas
sådana anvisningar

ansvar

eller

som i den ut-

riktlinjer

och
anger företagens
Utan
av
arbetshandikappade.
sysselsättning
aktiviteterbedömning
enligt utredningens

för

kommer

termer

av samma brist
att karakteriseras
arbetshandikappade
för arsom nu och med samma svårigheter
på fasthet i utformningen
som nu att få ett konkret
grepp om vad som skall
betsförmedlingen

na

till

stöd

för

som riktkunna
skulle
vem. Sådana anvisningar
tjäna
och
mellan arbetsgivarna
och förhandlingar
överläggningar
och i andra sammanhang.
i anpassningsgrupper
arbetsmarknadsverket,
med
anförts
inte jämställas
skall av skäl som tidigare
Anvisningarna
och

göras

av

vid

punkter

utan skall som nyss anförts
tal och andelar
tjäna
av arbetsi
av
som riktpunkter
företagens
sysselsättning
bedömningen
insatser från föreom ytterligare
och vid överläggningar
handikappade
för
måste
alltså
finnas
sida.
hänsyn till olika företags
tagens
Utrymme
som

kvoter

fixerar

skulle
och myndigheters
Riktlinjerna
speciella förhållanden.
totala
av
den
andelen
arbetshandikappade
rekryteringen
ange
vet av halvskyddade
arbetsplatser.

t. ex. kunna
och beho-

att ange godfrån riktlinjerna,
ovilja
som förs, skall emelleranställningspolitik
med lagstiftningens
intentioner
att frågan i enlighet
fortsätta
Där får sedan diskussionen
förs upp på länsarbetsnämndsnivå.
och eventuella
åtgärder övervägas.
ytterligare
avvikelser

Anmärkningsvärda

tagbara
förklaringar
tid kunna leda till

till

den

av främjandelagstiftningen
De riktlinjer
som krävs för tillämpningen
för arbetshandikappafram vid den planeringsverksamhet
komma
för
de som närmare
beskrivs i kapitel 6. Den naturliga
utgångspunkten

bör

som
är de arbetshandikappade
planering
och distriktskontor
För arbetsförmedling

denna

finns

på arbetsförmed-

ses
planeringen
lingen.
inom
som håller på att utvecklas
som en del i den verksamhetsplanering
har här också en upparbetsmarknadsverket.
Distriktsarbetsnämnderna
bör på olika nivåer
för främjandelagens
tillämpning
gift. Riktlinjerna
vara

väl förankrade
besluten

siktliga

för

politiskt
landet

bör

De överparter.
av riksdagen.
De or-

och hos arbetsmarknadens
i sin helhet

bör

fattas

av de arbetshandikappades
formerna
för planering
ganisatoriska
i kapitel 6.
sättning diskuteras
ytterligare
Ett annat sätt att aktivera
skulle kunna vara
främjandelagen
Verket
olika funktioner.
skilja arbetsmarknadsverkets
samarbeta
med arbetsmarknadens
hand i olika funktioner
söka

skall

sysselatt föri första

När
parter.
emellerdelar
blir
det
att tillämpa
tvingande
främjandelagens
att lägga tillom en annan roll. Det skulle kunna ge fördelar
från
av
de
medlen
skilt
tvingande
förmedlingsverksamlämpningen
heten.
det gäller
tid fråga

Man

skulle

t. ex. kunna

tänka

sig att en eller

flera

tjänstemän

knutna
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och med särskilt redovisningsansvar
arbetsvårdsdelegationerna
dem skulle få som huvudsaklig
att ta upp diskussion
uppgift
som bryter
mot
bestämmelser.
företag
främjandelagstiftningens
till

in-

för

med

skulle

innebära

att

fick

tjänstemännen

organisationerna.
Det är emellertid

svårt

att utan

nära

till

anknytning
försök

praktiska

att aktivera

bedöma

att renodla

Det

handikappom det går

funktionerna

främjandelagstiftningen
genom
på
här antytts.
Det är möjligt
att de tjänstemän
som avdelas
för uppgiften
i huvudsak
måste ha funktionen
att med utredningsverkbistånd etc., ge stöd åt de arbetsförmedlingstjänstemän
samhet, juririskt
det sätt som

som har till

uppgift att arbeta direkt med företagen.
En tredje tänkbar
till att främjandelagen
förklaring
vara att utredningsresurserna
på länsarbetsnämnderna
Det

inte används
är

kan

bristfälliga.
indirekt
att

förutsätts

nämligen
genom lagstiftningens
utformning
kan ta fram ordentligt
på länsarbetsnämnderna
underlagsmaterial
i relation
till de krav som kan
belyser
företagens
personalpolitik

man
som
ställas

enligt
främjandelagen.
om kravet
framförallt

arbete,
mindre
De

inför
juridisk
prövning
här skisserade
vägarna

utesluter

inte

varandra.

Detta

kan

kräva

är att

det

skall

ett
hålla

ganska omfattande
inför
en mer eller

länsarbetsnämnden.

De kan

för

att

aktivera
främjandelagstiftningen
tre kombineras.
Den mest genomom införande
av
ligger i förslaget

alla

och viktigaste
förändringen
normer
som stöd för tillämpningen
av lagen.
riktlinjer/
bör införas
i samband med att de mer genomgripande
gripande

som

Sådana

riktlinjer

planeringsförslag
om förförslagen

förordat
När det gäller
genomförs.
av verksamheten
vid länsarbetsnämnorganisationen
emellertid
försök kunna påbörjas
bör
omgående.
Förslagsvis
länsarbetsnämnder
få förstärkning
med två tjänstemän
vardera
för

utredningen
och

stärkningen
derna bör

fyra
att speciellt
arbeta
riska förutsättningar

med

jandelagstiftningen

måste

under de olika
lagens tillämpning
som diskuterats
tidigare.
har den bestämda
Sysselsättningsutredningen
uppfattningen
utnyttjas
när företagen

effektivt

och

organisatoatt främvidtas

åtgärder

enligt

inte

krav.
tillgodoser
lagstiftningens
att på ett smidigt
sätt nå fördelarna,
Lagen
möjligheter
både med kvotlagstiftning
och obligatorisk
utan att få
arbetsförmedling
med alltför
som är förknippade
med dessa sysmycket av de nackdelar
lagens

förutsättningar
torde ge stora

tem.
Men

enbart

lagstiftningen

främjandelagstiftningen
skall kombineras
med

är inte
förstärkta

tillräcklig.
resurser

Den
till

tvingande

anpassningsskall i så

Kostnaderna
för att anställa
grupperna.
arbetshandikappade
stor utsträckning
som möjligt
fördelas
och komjämt mellan företagen
bineras med generösa bidrag till företag
som medverkar
på ett positivt
sätt. Detta diskuteras
närmare i följande
avsnitt.

4.5.3
för

Annorlunda

kostnadsfördelning

-

minskade

kostnader

företagen

Sysselsättningsutredningen
ge arbetshandikappade

har

tidigare

sysselsättning

att kostnaderna
för att
fastslagit
måste bäras av hela produktionen,
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som

kostnaderna

finansieras.

pensionerade,

t. ex. förtidsde icke sysselsatta,
i en sådan solidarisk
då innefattas

för
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bör

att de stiftelser
som
har redan föreslagit
finansiering?
OSA-utredningen
verkstäderna
skall finansieras
skall driva de skyddade
genom en särskild
Detta är emellertid
enligt sysselsättningsutredningens
arbetsgivareavgift.
av de kostnader
snäv begränsning
för arbetsvårdsorganisationen

en för

uppfattning

kostnader

Samtliga

som måste
och

tas ut.

för

sysselsättför
underlag

för arbetshandikappade
bör bilda
ningsskapande
åtgärder
kostnaav storlek som bestäms av de faktiska
en ny arbetsgivareavgift
i
I
mån
kan
se
6.
den
derna,
företagens
påverförslag
kapitel
attityder
kan också de
kas t. ex. genom att främjandelagstiftningen
görs effektiv
kostnader
till

måste

som

mer

insatser

av kostnader

till

kommer

insatser
En

ytterligare
insatser
politiska
kunna

emellertid

att klarare

tigt att få illustrerat.
kunna
åstadkommas

Vi

har

man

skulle

kunna

Detta

hade gemensam arbetsgivaremarkera
att de ökade arbetsresultera

samband

har

i minskat

behov

är utomordentligt
vikstora vinster som skulle

visat vilka
tidigare
att
man
med
ersatte
genom
förtidspensionering
utformas
om
Förslaget
sysselsättning.
finansiering

halvskyddad
närmare i kapitel 6.
Vi har här diskuterat
Vi

medverkar
företagen
sätt görs
på olika
etc. Sambandet
mellan

framhävas.

genom att man
man också kunna

insatserna
marknadspolitiska
inom socialförsäkringssystemet.

mensamt.

Om

verkstäderna

av sambandet
mellan
de arbetsmarknadsmarkering
och socialförsäkringssystemet
som ovan
beskrivits

åstadkommas

t. ex.

mindre.

pressas
arbetsmarknaden
och transfereringen
på den reguljära
andra sysselsättningsskapande
insatser och arbetsvårds-

På så sätt skulle

avgift.

bli

de skyddade
kostnaderna

produktionen
effektiv
kan också

bristande

skulle

transfereras
vid

att

vilken

däremot

som ska finansieras
typ av kostnader
gei vilken
gått in på frågan
utsträckning
till de företag
subventionerna
som anstäl-

inte

skall ytterligare
utvidga
ler personer
med arbetshandikapp.
att införa
kuterats
möjligheterna

I detta

har ibland dissammanhang
generella
system än de nu gällande. Nu sker en individuell
av t. ex. bidrag för ombyggnad
bedömning
av arbetsplatser
eller halvskyddad
Ett mer generellt
sysselsättning.
system skulle istället utgå ifrån att alla personer som på något sätt registre-

rats

mer

som

skulle ge den företagare
automatiskt
som
arbetshandikappade
dem vissa subventioner.
Ett sådant mer generellt
skullesystem
vara tilltalande
eftersom
det skulle kunna fungera
utan några direkta
diskussioner
vid anställning.
Riskerna
för att man i ett sådant system
anställde

inte tar tillräcklig
av arbetsplatserna
till en överdriven

till att det just krävs individuell
hänsyn
anpassning
till de arbetshandika-ppades
kan leda
förutsättningar
för att på så sätt komma
i åtnjutande
av
registrering

bidragen.
Med utbyggnaden
av anpassningsverksamheten
och kvakvantitativt
litativt
bör följa att grupperna
Att
medverkar
vid anställningsprocessen.
man i det trepartssamarbete
som där etablerats
också bedömer
behovet
av arbetsmarknadspolitiska
insatser
är naturligt.
Sysselsättningsutredhar redan i delbetänkandet
diskuterat
att införa
ningen
möjligheterna
mer generella
system för att stödja arbetshandikappade.
Utredningen
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redovisade
var

möjligt

Den

reguljära

då vissa

mot systemet, men ansåg att det inte
invändningar
att definitivt
ta ställning.
Olika konstruktioner
för att skapa
eliminerats
skulle undersökas.
De fortsystem där nackdelarna

generella
satta övervägandena
har
än
den
ning
preliminära.

emellertid

inte

svårigheterna
inte nackdelarna

verkande
övervinnas.
förutsätter

system där
Den grundläggande
att man på grundval

lett till någon annan
att konstruera
ett mer

skulle

invändningen
av någon

uppfatt-

generellt
inte kunnat

har
överväga
är att ett generellt

system

slags handikappregistrering,
kommer
på arbetsförmedlingen,
en viss person krävs att arbets-

som

bygger
på en allmän
bedömning
till att det för att arbetsplacera
subventioneras.
Generella
givaren
system

fram

Man
blir mycket
trubbiga.
det gäller, bortse ifrån att behovet
av
måste, oavsett vilken
arbetsplats
subvention
är helt beroende
av hur pass god anpassning
av arbetsuppsom kan göras. Det finns heller inga erfarenheter
i försöksgifterna
verksamheten

som tyder
tvärtom

möjligheterna
möjligheter.
Det kan

emellertid

dragsmöjligheterna
i följande
avsnitt

4.5.4
Bidrag

diskuteras
och

nivån

förbättringar

Förbättrade
till

på att
ställs

till

bidrag

tekniska

platsen är hjälpmedel
va fysiska
handikapp.
tekniska
hjälpmedel

man

skulle

krav

på ytterligare

generalisera

bidrags-

individualiserings-

i vilken

de nuvarande
biutsträckning
är
och
vi
föreslår
på bidragen
tillräckliga
i bidragssystemet.

arbetsgivarna

eller
hjälpmedel
som framförallt
För

vilja

närvarande

särskilda

anordningar
på arbetsär användbara
när det gäller grakan bidrag
till speciella
arbets-

för enskilt
utgå med högst 25 000 kronor
hjälpmedel.
till särskilda
kan utgå
Bidragen
anordningar
på arbetsplatsen
med högst 20 000 kronor
saknar värde för
per person. Om anordningen
annan arbetstagare
än den arbetshandikappade
kan bidraget
täcka hela
den faktiska
kostnaden.
Om den har värde också för andra arbetstagare
det till lägst hälften
och högst den faktiska
dock
uppgår
kostnaden,
med det tidigare
nämnda
taket på 20 000 kronor
finns
Det
per person.
för att höja de kostnadstak
som finns för dessa hjälpmedel
argument
vid arbetsplaceringen.
Försöken
framförallt
i Volvo
tyder,
på att insatser
legat

av detta
stilla

flera

lönsamma.
De nuvarande
har
slag är mycket
beloppen
år och därmed
också urholkats
av penningvärdeför-

föreslår
därför
att högstbeloppet
sämringen.
Sysselsättningsutredningen
för både bidrag till speciella arbetstekniska
och till särskilda
hjälpmedel
i fortsättningen
sätts till 50000
kronor
anordningar
på arbetsplatsen
för

för varje person.
varje enskilt hjälpmedel
respektive
I. försöksverksamheten
har också prövats
möjligheterna
till kollektivt
förberedande
för
åtgärder
på arbetsplatsen

att ge bidrag
vissa specifika
av dessa försök tyder på att

Erfarenheterna
typer av arbetshandikapp.
man på detta sätt kan erhålla förbättrade
både för att klara
möjligheter
interna
och att öka inplaceringarna.
omplaceringsproblem
Omfattningen
av försöksverksamheten
är emellertid
hitintills
för liten för att man skall

våga dra några slutgiltiga
vidare
med en utbyggd

slutsatser.

Det

försöksverksamhet.

bör

därför

vara

rimligt

att gå

Sysselsättningsutredningen

arbetsmarknaden
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för
förberedande
med bidrag till kollektivt
åtgärder
av arbetshandikapp
görs i två län efter förslag av arbetsI vart och ett av dessa län får, under varje budgetår
kronor
användas
för detta
1 miljon
försöksverksamheten
pågår,

föreslår

att

försök

specifika
typer
maknadsverket.
som

som

bör ske vid det nya metodutvecklingsinstitutet
syfte. Utvärderingen
i kapitel 3 föreslås inrättas.

kan för närvarande
till arbetsbiträde
uppgå till högst 10 000
Bidrag
fixeDen nuvarande
är
användbart
kronor
år.
Detta
ett
hjälpmedel.
per
av ett visst belopp

ringen
måste

Det innebär

diskuteras.

kan emellertid

att man

att
för att inte riskera
av beloppet
korrigeringar
göra ständiga
att relaDet är därför
halka efter andra lönerelaterade
rimligt
bidrag.
tera bidraget
till de totala lönekostnaderna
på samma sätt som gjorts när
bör i fortdet gäller halvskyddad
Bidrag till arbetsbiträde
sysselsättning.
av de totala lönekostnauppgå till högst 25 procent
som arbetsbiträde.
som skall fungera
Enligt
sysselatt också försöka
bereär det viktigt
uppfattning
sättningsutredningens
med grava
åt personer
da sysselsättning
i den reguljära
produktionen
sättningen
derna för

kunna

personen

och i vissa fall starkt
arbetshandikapp
fall kan det många gånger vara befogat
och bidrag till arbetsbiträde.
selsättning
föreslår

Sysselsättningsutredningen
som gör detta möjligt.
I kapitel
anställning
med minst

en

av

förändring

bestämmelserna

av stödet vid praktikförbättringar
föreslagit
så att det skall kunna utgå
och arbetshandikappade
och högst
100 %. I
av de totala
lönekostnaderna
till handledare
som tar
också införande
av bidrag

3 har vi redan
av äldre
75 %

3 föreslogs
och stöder

kapitel
sig an

I dessa
nedsatt arbetsförmåga.
att kombinera
syshalvskyddad
finns f. n. inte.
Denna möjlighet

med
utanför
den arbetshandikappade
arbetsplatsen
5 diskuteras
bidragen
högst 5 000 kronor
per person och år. I kapitel
av
och där föreslås bl. a. en förbättring
vid halvskyddad
sysselsättning
under 25 år så
att ge bidrag till handikappade
ungdomar
möjligheterna
också
de högre bidragsnivåerna
psykiska och sociala arbetshandikapp.

skall

att

4.5.5

konstaterade
Sysselsättningsutredningen
fanns goda skäl att anta att utvecklingen
skulle komma att gå mot ökat inflytande
vidgat
också

utgå

till

med

personer

och anpassningsverksamhet

Medbestämmandelagen

politiken.

kunna

Sysselsättningsutredningen
för de anställda
inflytande

i sitt

första

betänkande

på arbetsrättens
för de anställda

påpekade
leder inte

dock:

område
över

”Men

det

snabbt

personalett sådant

till

automatiskt

att

att

man

som
personer
svårplacerade
möjligheterna
den
att
Det
är
nya personalpolitiska
nödvändigt
företaget.
som kan
har nära kontakt
med arbetsmarknadsverket,
organisationen
de aroch
särskilt
dessa
samhällsintresset
i
frågor
sägas representera

står

att anställa

underlättar

utanför

betssökande

som

organisatoriska
har nu trätt
slutas på grund

står

utanför

modellen
i kraft

och

för

företaget.

ansluter

anpassningsgrupperna”.
pågår om

förhandlingar

av lagstiftningen.

Detta

alltså
Den

de avtal

till

den

nya lagen
som skall
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Den

Erfarenheterna
rast

under

understrukit
framförallt

tiken,

de år som

sedan

gått

sysselsättningsutredningens
och
personalplanering

delbetänkandet

uppfattning.

arbetsmarknaden

reguljära

har

sna-

Personalpoliär av avgörande

-rekrytering
för att kunna lösa frågan om anställning
av arbetshandikapbetydelse
svårt att i personalrekryteringen
isolera
pade. Det är mycket
frågor
som rör de arbetshandikappades
från de övriga anställningsanställning
rutinerna.
Det är inte heller önskvärt
att ha en alltför
särlångtgående
av de arbetshandikappade
vid anställningen.
Detta
skulle
behandling
tala för att anpassningsgrupperna
fick påverka
och
personalplanering
i syfte att göra lediga platser tillgängliga
för arbetshandirekrytering
vill kraftigt
kappade.
Sysselsättningsutredningen
understryka
betydelsen
av arbetsmarknadsverkets
i anpassningsgrupperna.
representation
Uppbör också i första hand vara att föregiften för arbetsmarknadsverket
träda de personer
som annars inte har någon representation
i anpassde som
nämligen
att representanterna
på detta sätt.

ningsgruppen,
också viktigt
sin roll

står

utanför

för

arbetsmarknaden.

arbetsmarknadsverket

Det

är

uppfattar

Detta ställningstagande
från utredningen
skall emellertid
inte tolkas
så att utredningen
anser att arbetsgivareparten
och personalorganisationerna inte har ett ansvar för att också främja
av arbetsanställningen
som inte är anställda
i företaget.
Det ligger i deras intresse
handikappade
att det finns möjligheter
att kunna ordna anställningar
i andra företag
med mer lämpliga
för personer
som av en eller annan
arbetsuppgifter
En förutsättning
för att detta skall
tvingas byta anställning.
är att på hela arbetsmarknaden
finns en beredskap
fungera
att också ta
som gäller icke redan anställda.
sig an anpassningsproblem
För de fackmåste det vara rimligt
att se de arbetshandikapliga organisationerna
anledning

pade som önskar anställning
sitt stöd. Ofta har de också
även om det inte alltid
sationerna

måste

att

tagare

som blivande
bakom

är i samma

det betraktas

oavsett

som

hemvist

facklig

medlemmar

som man

bör ge

sig långvarigt
fackligt
medlemsskap
fackförbund.
För de fackliga
organien fråga
medverka

om solidaritet
till

aktiva

mellan

lön-

anpassningsåt-

gärder.

4.5.6

Anpassningsgrupperna

Antalet

har snabbt ökat i antal och uppgår nu till
anpassningsgrupper
5000.
De är emellertid
förhållandevis
fördelade
ojämnt
på
olika arbetsmarknadssektorer.
Antalet
kan beräknas
anpassningsgrupper
fortsätta
att öka, till åtminstone
6-7
000 under de närmaste
åren. An-

mer

än

passningsgrupperna
i oktober
1975:
förslag”,
tidigare
samhet
inriktad

har

både

på att pröva
nas verksamhet.
Det
perna
ll

varit

föremål

Anpassningsgruppernas
av en arbetsgrupp
inom

gjord
redovisats
inom

också

har

också

den

privata,

möjligheterna

för

en särskild
utvärdering
och
bedömningar
Som
Arbetsmarknadsstyrelsen.
arbete

sysselsättningsutredningens
kommunala
och statliga
att effektivisera

försöksverksektorn

varit

anpassningsgrupper-

är att aktiviteten
allmänna
i de många anpassningsgrupintrycket
är synnerligen
I en stor del av grupperna
skiftande.
förmodli-
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arbetsmarknaden

gen en klar majoritet
rekommer
pliktskyldigast.

-

är aktiviteten
Effekterna

föliten. Sammanträden
mycket
och
i form av både omplaceringsEn ytterligare
kategori
blygsamma.

är tämligen
förhållandevis

inplaceringsverksamhet
ringsverksamheten
med
utsträckning

i företagen,
om
frågan

men

när

väl

fungerar

anpassningsgrupper

1978! 14

däremot

sysslar

av

inplacering

litet

det gäller omplacei liten eller ingen
Ett

arbetshandikappade.
som
de intentioner

finns

antal anpassningsgrupper
enligt
fungerar
av
Detta ger också resultat när det gäller inplacering
verksamheten.
diskutera
i
avsnitten
skall
de
följande
arbetshandikappade.
Utredningen
Först
sektor
för sektor.
ges vissa allmänna
anpassningsverksamheten
arbete.
på anpassningsgruppernas
synpunkter
för

i den tidigare
riktav anpassningsgrupperna
antydda
utveckling
skulle
ur
där
de
får
större
påverkan
på
personalrekryteringen
ningen
vara önskvärd.
Anpassningsgrupperna
arbetsmarknadspolitisk
synpunkt
En

och
mellan
ses som länken
företagens
personalpolitik
då understrykas
Det bör emellertid
sysselsättningsplanering.
ansvar för svaga
att anpassningsgruppernas
att detta inte får innebära
och äldre, blir mindre.
t. ex. arbetshandikappade
Förutsättninggrupper,
man kan arbeta med hela rekrytearna bör också bli bättre eftersom

skulle

kunna

samhällets

ökade krav på arställer en sådan inriktning
Samtidigt
ringspolitiken.
och
när
det
resurser
både
betsmarknadsverket
verksamhetsplanegäller
ring.
Försöksverksamheten
tet visar

och de allmänna

erfarenheter
måste

att anpassningsgruppsverksamheten
för att fungera.
till sitt förfogande

resurser

för arbetsförmedlingens
ligheterna
till
måste bedömas i förhållande

Detta
att

tjänstemän
företagens

som finns

på fäl-

ha rimliga
gäller inte
delta.

storlek.

personella
minst möjBehovet
av tid

Utifrån

sådana

be-

kunna
dimensioneinsatser
arbetsförmedlingens
skall
medverkan
i anpassningsverksamheten
i föför strävan att föra in arbetsmarknadspolitiken

bör också
dömningar
ras. Arbetsförmedlingens
ses som ett uttryck
och därmed
retagen
skall

senare

Vi
hela förmedlingsverksamheten.
för
om ökade
personalresurser
förslag
kan här illustreras
i kapitel
6. Behoven

effektivisera
med

återkomma

anpassningsgruppsverksamheten
Om anpassningsgrupperna
i genomsnitt
med några räkneexempel.
i veckan
av en förmedlare
kunna göra anspråk på en arbetsdag
det krävas
reduceras

12-1400
till

två

för

arbetsförmedlare
per månad

dagar

blir

denna

behovet

skulle
skulle

Om insatserna
uppgift.
6-700
arca. hälften

betsförmedlare.
Det
också

måste göras
att personella
att understryka
satsningar
När
och från de fackliga
organisationerna.
att en del av de personalresurär det rimligt
arbetsgivarsidan

är angeläget
från

arbetsgivarsidan

det gäller
ser som normalt
kan

användas

används
för

att

och rekrytering
till företagen
också
åt strävandena
i anpassningsgrupperna.
för personalplanering
att resurserna
uppenbart
för

urval

ge stöd

är det också
Samtidigt
och rekrytering
måste förstärkas

hos många arbetsgivare.
sidan är anpassningsverksamheten
en del av den fackPå den fackliga
med
stöd av lagen om
som
bedrivs
inom
verksamhet
företagen
liga
för detta arbete
förtroendemans
ledighet
ställning.
Tillräcklig
facklig
kan

erhållas

på denna

grund.

Utredningen

kan

konstatera

att i anpass-

SOU

1978: 14

Den

av

ningsgrupper
t. ex. i Volvo

den

storlek

som

förtroendemän

förekommit

har

Torslandaverken,
som har arbetat

i

försöksverksamheten

det varit

med

nödvändigt
sett heltid. Också

i stort

arbetsmarknaden

reguljära

när

fackliga
det gäller

medverkan
är det i viss mån frågan om att ta över arbetsuppfacklig
gifter som annars skulle ligga på särskilda tjänstemän
i företagen.
En mycket
diskuterad
när
det
fråga
gäller
anpassningsgruppernas
verksamhet
är avvägningen
mellan
medverkan
i
arbetsförmedlingens
i anpassningsgrupperna
och inplaceringarna.
omplaceringsverksamheten
Med
att

nuvarande

resurser

är det

att

heten

prioriteras.

Detta

inte

för arbetsmarknadsverket
möjligt
medverka
i anpassningsgrupperna
för
är då naturligt
att inplaceringsverksam-

ens i tillräcklig
utsträckning
klara inplaceringarna.
Det
är

alltså en nödvändig
bedömning.
Sysselsättatt om arbetsmarksamtidigt
uppfattningen
att stödja inplaceringen
av arbetshandikapeffektiv
så krävs att man också har möjligheter

har dock
ningsutredningen
nadsverkets
medverkan
för
pade skall bli verkligt
att i viss utsträckning
vinns
taget. Därmed

medverka
dels

i hela omplaceringsverksamheten
om arbetsförhållandena

vid inplaceringsverksamheten.
nödvändiga
arbetsmarknadsverkets
medverkan
skapas,
för

ett lyckat

till

arbetsvården.

att

som

angripa

många
Vi har

Ett

allmänt

som också

förtroende

är
för

är en förutsättning

resultat.
för

Anpassningsverksamheten
är ett sätt att förhindra
serna

i föresom

kunskaper

de redan
och

utslagning

anställda
därmed

är också

Bland

dem

som

är formellt

där

långtidssjukskrivna
redovisat
tidigare

att

Den

tillströmningen
att de största insat-

I en del företag
är det uppenbart
kan göra är att överhuvudtaget

förmedlingen
sina problem.

viktig.

minska

rehabiliteringsbehovet
en mycket
stor andel

få företaget
anställda
finns

är mycket
stort.
av de arbetsvårds-

sökande

tidigare har haft långa anställningstider.
av arbetsmarknadsverkets
resurser för anpassdimensioneringen
bör
alltså
behovet
av medverkan
ningsverksamheten
när det gäller insatser för redan anställda
tas med i bilden.
Av stor betydelse
för anpassningsgruppernas
att arbeta är
möjligheter
hur många
anställda
som finns
Som tidigare
per anpassningsgrupp.
nämnts är utbyggnaden
av anpassningsverksamheten
olika inom
mycket
olika sektorer
Ett mått på detta är det genompå arbetsmarknaden.
antalet
anställda
i relation
till antal anpassningsgrupper
snittliga
1976.
Inom den privata
industrin
finns i genomsnitt
en anpassningsgrupp
per
400 anställda,
medan det inom kommunerna
och i landstingen
finns en
per 1 300. I staten finns en grupp per 600 anställda.
Vid

Fördelningen
torerna.
Detta

hänger
innebär

samman
att många

med strukturen
kommuner

inom

de respektive
sekinte har för-

och landsting

delat

anpassningsverksamheten
på olika förvaltningsgrenar
har en grupp för hela kommunen
eller för hela landstinget.

selsättningsutredningens
kommuner
och företag
För
som

detta

krävs

att

erfarenheter
att
man

betyder

detta

utan

t. ex.

Enligt

sys-

i större

inte
anpassningsverksamheten
har en någorlunda
överblickbar

landsting,

kan

fungera.

arbetsplats
inte möj-

har ansvar för. Här är naturligtvis
anpassningsgruppen
fasta
ligt att uppställa
I Torslandanågra
gränser för vad detta innebär.
fallet fanns det t. ex. en väl avgränsad
som i och
slutmonteringsfabrik

163

164

Den

reguljära

för

tusen

sig har flera

plats.
I Skövdefallet
Man

ningar.
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arbetsmarknaden

däremot

delades

fick

men

anställda

företaget

mer

därigenom

som ändå

som en arbets-

fungerar

sju olika avdeloch också över-

efter

upp

avgränsade

naturligt

uppfattning
sysselsättningsutredningens
Enligt
arbetsplatser.
så att de
att anpassningsgrupperna
är det synnerligen
organiseras
viktigt
ske
fall. Här måste framförallt
även med enskilda
kan arbeta konkret
sektorn. Detta gälav organisationen
en uppstramning
på den offentliga
Den organisatoriska
ler också i de större privata
lösning som
företagen.
och företag
kommuner
och
större
inom landsting
förefaller
naturligast
med undergrupper.
för diskussionen
intresse

är att ha en huvudgrupp
En annan
fråga av

i vilken

är
med

skall

också

utsträck-

mer

övergripande
syssla
etc. Enligt
sysselsättundersökningar
att dra någon skarp
är det inte möjligt
uppfattning
ningsutredningens
karaktär
som görs av allmänt
de insatser
förebyggande
gräns mellan

ning

anpassningsgrupperna

ergonomiska

arbetsmiljöfrågor,

och

för

insatserna

organ
Man bör
organen
snarast

mellan olika
fallen. Gränsdragningar
är givetvis nödvändiga.
ansvarsområde
mellan
och samarbetet
att informationen

de individuella

och deras

inom

företagen
se till
då samtidigt
Erfarenheterna
fungerar.

behovet

av

man

att

av försöksverksamheten

understryker
av
kartläggningar
systematiska
i samarbete
måste också -

genomför

etc. Anpassningsgrupperna
arbetsuppgifter
och andra berörda
med skyddskommittén
Likaså

underlag.

bör

man

kunna

skaffa

organ
till

lämna

förslag
aktualiseras

långsiktigt

sig sådant
inriktade

i anpassningsgrupperna.
som
på arbetsplatsen
förändringar
i föreverksamhet
att
Det är viktigt
integreras
anpassningsgruppernas
är
t. ex.
insa-tser.
normala
Företagshälsovården
personalpolitiska
tagens
har
viVolvo-försöket
Framförallt
i
viktig
anpassningsarbetet.
mycket
som

av en fungerande
sat på den stora betydelsen
företagshälsovård
kan arbeta med uppsökande
verksamhet,
sjukvård,
förebyggande
etc.
arbetstillfällena
av
cinska synpunkter
på anpassningen
för
den subjektiva
ses som en isolerad

Den
roll
spelar
arbetsanpassningen
får inte
Företagshälsovården
uppenbar.
taget som styrs från snäva ”medicinska”
del i det anpassningsarbete
en integrerad

mediär

hälsan

del av före-

utan ses som
utgångspunkter
som måste försiggå i alla före2 och 3.
roll i kapitlen

företagshälsovårdens
tag. Vi har diskuterat
För att få anpassningsgruppsverksamheten

att

Erfarenheterna

krävs då ofta
fungera
av försöksverksamheten

insatser i startskedet.
betydande
och informationsutbildningstyder på att det är fråga om ett intensivt
kan
arbete under kanske ett år innan det egentliga
anpassningsarbetet
komma
insatserna

igång. Under
bl. a. från

detta

återkomma

till

denna

organisation

av insatserna

Anpassningsgrupperna
taget eller förvaltningen

kan

skede

det

krävas

arbetsmarknadsverkets

sida.

när

vi

diskuterar

inte

ses isolerade

fråga
i anpassningsverksamheten.
kan

av

en koncentration
Vi

6

skall

i kapitel
arbetsmarknadsverkets

i förhållande

till

före-

ledai övrigt. Det räcker alltså inte att utbilda
utan för att grupperna
för sina uppgifter,
möter i anpassningsgrupperna
till
informationsinsats
skall kunna
arbeta krävs det också en bredare
samtliga

anställda.

Det måste

skapas

en allmän

förståelse

för behovet

av
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att arbeta
tionen

Den

med anpassningsfrågorna
i företaget,
bland chefer

organisationerna.
del i sitt arbete
För

taget.

detta

måste

det

som är ett exempel
detta sammanhang.

i

finnas
fram

en särskild

film, Vems
som kommer

på informationsmaterial

på den statliga

Som tidigare

betonats

handikappades
Det är inom

till arbete göras inom
möjligheter
denna sektor av arbetsmarknaden

fällen

ökar.

måste

Insatserna

har

allt

att

de största

har hitintills

i före-

är jobbet?,
att behövas

i

sektorn

insatserna

för

att öka

den offentliga
som antalet

de arbetssektorn.
arbetstill-

i stor

koncentrerats
utsträckning
på
för att den offentförutsättningar
skulle kunna bli föredöme
när det gäller persokan bestämmas
arbetsgivarepositionen
genom po-

Det

borde

eftersom
nalpolitiken
litiska
beslut och eftersom
nomin

diskussion

slag. Sysselsätthjälpmedel
med arbetsmarknadsstyrelsen
och

Anpassningsverksamheten

den privata
sektorn.
liga arbetsmarknaden

stånd
av olika

samarbete

arbetat

alltså

linjeorganisahos de fackliga
ha som en viktig

liksom

förmån,

måste
Anpassningsgrupperna
att vidareinformera
och få till

har
ningsutredningen
Volvo i Volvo-försöket

4.5.7

både i den ordinarie
och

arbetsmarknaden

reguljära

vinna

finnas

(som
på en

vi tidigare
förändrad

visat)

den

eko-

offentliga

anställningspolitik

när

det

gäller

arbetshandikappade.
Mot
denna bakgrund

ägna
Vissa

kommer

också sysselsättningsutredningen
att
åt förhållandena
inom stat och kommun.

särskild

uppmärksamhet
för den offentliga
men så mycket
sektorn,
frågor är gemensamma
ändå
att
är
det
motiverat
att
behandla
staten
och
kommunerna
skiljer
i skilda avsnitt. Först behandlas den statliga arbetsmarknaden.
När

statsmakterna

kommuner
och företag
att i
går ut och påverkar
anställa
och
att
med
arbeta
de
utsträckning
arbetshandikappade
interna
är det viktigt
att staten som arbetsgivare
anpassningsfrågorna
större

inte för en sämre egen anställningspolitik
än andra arbetsgivare.
Kraven
måste skärpas så att en sådan situation
inte
på staten som arbetsgivare
kan uppstå. Särskilda
direktiv
bör därför
utgå till de statliga myndigheterna där deras ansvar för att medverka
i anpassningsarbetet
klart fastslås. För
åläggas

att
att

få en uppföljning
av sådana direktiv
bör myndigheterna
i samband
med petitan
till departementet
avge särskilda
för anpassningsarbetet
under året. Dessa redogörelser
bör

redogörelser
därefter
överlämnas
la dem och vidta

till

arbetsmar-knadsstyrelsen

åtgärder.
för
svårighet

som

kan

sammanstäl-

lämpliga

En

grundläggande
sektorn
på den statliga
starkt
utbildningsbunden

är att
den

man

anställning
på mycket

av

arbetshandikappade
stora områden
har en

inom
skolväpersonalrekrytering
exempelvis
rent militära
sektorn
och inom andra områ-

sendet, polisväsendet,
den med fasta behörighetsregler
garväsendet.

Inom

inomverksutbildning,
är förenade

righeter

inom domstolsoch åklaexempelvis
år rekryteringen
vidare
uppbyggd
på en
som stegvis leder till högre tjänster.
svåSpeciella

stora

med

fält

att tjänster
tillsätts
efter förtjänst
och skicki och för sig följer
som
principer
gäller
som kan sägas uttrycka
en strävan efter

att man
lighet. Detta innebär
och
på hela arbetsmarknaden
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och rättvisa
objektivitet
området
har emellertid
formaliserade.

vid

alla

På

tjänstetillsättningar.
dessa
tillsättningarna
enligt

På vissa områden

»finns dock

mer

det

statliga
varit mer

normer

öppna
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för

möjligheter

av arbetshandikappade.

anställning

för
Enligt
utredningens
mening
öppnar
sig dock goda möjligheter
av även arbetshandikappade,
om en sådan strävan blir inbyggd
placering
i den statliga personalpolitiken.
En vidgning
av förtjänstbegreppets
innebörd bör eftersträvas
så att ”förtjänst”
skall
avse även andra
områden

än statlig
förvärvad
arbetslivserfarenhet.
Kravet
på skicklighet
sätt knytas till verifierad
användbarhet
med
på ett mindre
ensidigt
en betydande
tolerans för de brister som kan föreligga
i förtrogenheten
bör

med alldeles
hållet

speciella

i olika

Det

som kan vara

arbetsuppgifter,

förenade

med

inne-

tjänster.
i detta sammanhang

kan

av
påpekas att man vid utlokalisering
infört vissa garantier
för lokal omplacering
i Stockstatliga myndigheter
holm.
Detta
har i praktiken
så att man arbetat
med intern
fungerat
inom
i
stället
för att i reguljär
omplacering
statsförvaltningen
ordning
och tillsätta

ledigförklara

tjänster
kan
skicklighet

och

Förtjänst
förbättrar
de arbetshandikappades
fall, när det gäller personer med
emellertid
också

visa

sig

observerats

förarbeten

klart

alltså

och

så att det
tillämpas
att få anställning.
I vissa
kan
detta
arbetsförmåga

möjligheter
starkt nedsatt

vara

I

otillräckligt.
arbetsmarknaden

att

och skicklighet.

förtjänst
tolkas

nuvarande
har

förändrats

att arbetsmarknadspolitiska
och att därigenom
tjänstetillsättning

in vid

vägas

efter

utsagts

har

grundlag
och

hänsyn
en mindre

det

skall

det
har

i

kunna

meriterad

I praktiken
har emelperson av sådana skäl skall kunna få en tjänst.
lertid detta tänkande
inte slagit igenom. Samtidigt
kan det också noteras

att

tycks

det

leda

ökade
till

ökad

personalinflytandet
formalisering

hänsyn till ”förtjänsten”.
Först under våren 1977 fick
och

gande

där

den

sektorn

serna

i tid

är utstakade

m. m. kan
och

sektorn.

En ökning
kan på ett mycket
för redan anställda.
Ökad

information

tillmäts

är att antalet

statliga
en arbetshandikappad
får vänta längre
anställd

Om

särskild

vikt

tjänster
en tjänst kan det
på, eller aldrig få, en viss tjänst. Konsekveninte sällan direkt
beräknas.
Befordringsgångarna
får

fastställda

på ett

av antalet

påtagligt
och

till
gripande
förändringar
så att det statliga tjänsteav

på

i hög grad är fixerat.
innebära
att en redan

helt

annat

arbetshandikappade
sätt påverka löne-

därav

ökad

sätt

än på den privata
på befordrade
tjänster
och anställningsvillkoren

medvetenhet

om

kan möjligen
i någon utsträckning
kappades problem
ter som ovan beskrivits
i viss mån accepteras.
För

ställning

fall

ett sådan-t fall som gick till överklaatt de arbetsmarknadspolitiska
fastslagit
har fått ta över vid vägningen
av för-

vid tjänstetillsättningar
hänsynen
och
tjänst
skicklighet.
till att meritvärderingsförfarandet
Bakgrunden
inom

i vissa
tyngdpunkt

man

har

regeringen

i anställningsfrågor
av meritvärdering
och

stånd
och

arbetshandikappade.

krävs

det emellertid

de arbetshandi-

bidra
att

till

få mer

att regler
anpassas till

kan
lönesystemet
På grundval
av

att effekgenomutformas
ökad

erfarenheterna

anfrån
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försöksverksamheten
den statliga
och rutiner.

Den

bör

närmare

arbetsmarknaden

för

diskussion
att precisera

tas upp
sådana

med
förslag

reguljära

parterna
på
till regler

Till grund för sådana förändringar
måste ligga en strävan att undvika
mellan
de redan anställdas
arbetsförhållanden
och anställspänningar
Helt kan de naturligtvis
ningar av arbetshandikappade.
aldrig undvikas.
De ekonomiska
är säkert av stor betydelse.
av
frågorna
Anställningar
bör upplevas
som en resursförstärkning
av de anarbetshandikappade
ställande
och arbetskamraterna.
Detta förutsätter
myndigheterna
antagligen i sin tur att det finns pengar som i någon särskild form reserverats
för

ändamålet

när det gäller personer
med påtagligt
nedsatt arbetsförtill denna diskussion
i kapitel 5.
måga. Vi återkommer
När det gäller de affärsdrivande
som är en stor del av den
verken,
bör de ekonomiska
stimulanserna
kunna funstatliga arbetsmarknaden,

arbetsmarknaden.
Det är här
på samma sätt som på den privata
om
att
rutiner
för
att
de
som
frågan
skapa
utnyttja
bidragsmöjligheter
som utredningen
bedrivit
inom postverket
finns. Den försöksverksamhet
att öka anställningen
av arbetstyder på att det finns goda möjligheter
gera

I kapitel
5 föreslås att den särbehandling
som finns när
handikappade.
det gäller de affärsdrivande
verkens
att
möjligheter
göra överföringar
av redan anställda till halvskyddat
arbete tas bort.
När

det gäller de stora affärsdrivande
med verken
och fackförbunden

sammans

verken

bör

utarbeta

AMS

centralt

för
planer
måste lösas

till-

utveck-

Vissa problem
centralt
lingen av anpassningsverksamheten.
för att man skall kunna arbeta vidare på regional
och lokal nivå.
När det gäller den statliga sektorn
av arbetsmarknaden
är denna hittills så obearbetad,
att en stor del av insatserna
under den närmaste tiden
få karaktären
av försöksverksamhet
i stor skala och utvecklings-

måste

arbete.

när det gäller arbetsfördelning
och arbetsuppgifter
lösningar
utifrån
de
nämnda
när det gälprövas
tidigare
förutsättningarna
ler tjänsteoch lönesystem
m. m. Ett viktigt
led .i detta arbete är ockNya

måste

så

att

arbetsmarknadsverkets

den

arbetsmarknaden.

efterhand
får
om
personal
kunskaper
Dessa saknas i alltför
stor utsträckning

statliga
och anpassningsverksamheten
i huvudidag eftersom
förmedlingsarbetet
sak varit koncentrerat
till den privata sektorn. Det är viktigt
att erfarenheter om arbetsmarknaden
etc. får snabb spridning
inom verket.
Som
ett led i denna verksamhet
bör AMS centralt
tillsätta
en särskild aktive-

med partsrepresentation
för
ringsgrupp
anpassningsverksamheten
på
den statliga sektorn.
Ett mål för aktiveringsgruppen
bör vara att skapa fler anpassningsoch decentralisera
verksamheten
så att anpassningsgrupperna
grupper
får

arbeta

med konkreta
I enlighet
med en rekommendation
problem.
har lämnat kan detta lämpligen
i större myndigheter
tidigare
ske genom en huvudgrupp
och undergrupper.
En förutsättning
för att anpassningsverksamheten
skall kunna fungera

som AMS

är att arbetsgivaren
ställer upp med tillräckliga
resurser
personalpolitiska
och att dessa inriktas
på att verka med samma mål som anpassningsgrupperna.
marknaden.

Denna

förutsättning

De

personalpolitiska

är dåligt uppfylld
på den statliga arbetsresurserna
är inom många verk små

arbetsmarknaden
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i det

eller

närmaste

hälsovård
förebyggande
och
hälsovård
personal
användas
Ett
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arbetsmarknaden

Det gäller
resurser,
personalkurativa
det finns resurser när det gäller t. ex.
har de ofta en inriktning
som gör att de inte kan

obefintliga.
etc. Där

med det ovannämnda

förhållande

som

har ett särskilt

givaren
för vissa övergripande
ett sådant organ bör

den

arbetsstatliga
(SPN) med ansvar
vilka uppgifter
bör diskuteras

Det
personalfrågor.
En sådan
arbetsmarknaden.
ha på den framtida
de ökade insatser som arbetsmarkha som utgångspunkt

bör

diskussion

syftet.
är att
uppmärksammas
statens
personalnämnd
organ,
bör

inom den statliga sektorn
måste göra i anpassningsgrupperna
skisserats när det gäller anpassningssom tidigare
utveckling
av SPN:s
En klarare
roll i personalpolitiken.
precisering
gruppernas
har
komma
till stånd. Riksrevisionsverket
roll bör i detta sammanhang

nadsverket
och

den

och har överlämnat

detta förhållande
också uppmärksammat
som har till uppgift
den utredning

att

till

olika

mellan

fördelning

centrala

klarlägga

administrativa

synpunkter
nuvarande
arbets-

myndigheter

med

arbets-

givareansvar.

4.5.8

kommunala

Den

sektorn
sektorn

av vad som ovan sagts om den statliga
samt
och lönesystem
tjänstetillsättning,
tjänsteom också i modifierad
form, för den kommunala
Mycket

för inte upprepa de principiella
resonemangen.
sektorn av arbetsmarknaden
Den kommunala
bli

under

området.
stor

skala

siskt

och

och

är den mest

speciella

problem.

ningsverksamheten
på den statliga

Fydet
arbetsuppgifter
påfrestande
och vården är till, skapar
för dem vilka omsorgerna
för anpassvara en huvuduppgift
Det måste därför
På samma sätt som
att etablera sig på detta område.

sektorn

bör

sektorn.

kommunala

primärkommuner

och

utvecklingsarbete
samarbete mellan

inom

Erfarenheterna

grad vårdområdet.
med
i kombination

i högsta

gäller

utvecklingsarbete

särskilda

den

gäller

enligt

psykiskt
ansvaret

för

det

expansiva
att så förbedömningar
sysselsättningsutredningens
framförallt
inom vårdkommer
tid. Expansionen
överskådlig
i
av
försöksverksamhet
om
behovet
Vad som tidigare
sagts

kommer

och

när

gäller,
personalresurser
sektorn. Vi skall där-

centrala

därför
Det

en för

landsting.
vårdsektorn
kan

bildas
aktiveringsgrupper
en grupp för
t. ex. metod-

med
lämpligt
På vissa områden

vara

kan

det

vara

naturligt

ha nära

som satsat t. ex. på den
och landsting
a. politisk
och ekonovikten
av
bl.
verksamheten
visar på
till
Allmänna
om man skall uppnå resultat.
vädjanden

halvskyddade
misk styrning
kommunala
förvaltningar

om att inventera

ger så gott som
särskilt
reserverade

arbetshandikappade
till
finns tillgång
hos de organ som handhar

aldrig

verksamheten.

att anställa
möjligheter
Det krävs att det
resultat.

sina

auktoritet
pengar och betydande
bör ändå kunna
Kommunerna

skall
för vilka sektorer som tjänster
ge sådana anvisningar
vill göra beträffande
som kommunerna
att de avvägningar
kommer
till klart uttryck.
na av de olika sektorerna
Det förutsätts

att

grupperna.
från kommuner

alltså

att kommuner

och landsting

fattar

inrättas

inom

utbyggnader-

politiska

beslut

SOU

1978: 14

Den

reguljära

arbetsmarknaden

om hur man skall

för att ta sin del av ansvaret för
skapa förutsättningar
av arbetshandikappade.
Alla kommuner
måste emellersysselsättningen
tid ta sitt ansvar i enlighet
med den främjandelagstiftning
som finns och
den planering
för sysselsättning
av de arbetshandikappade
som skisseras
i kapitel
6. Arbetsgivareansvaret
för den egna personalpolitiken
bör ses
som

en

del

viktig

i en

kommunal

medverkan

i sysselsättningsplane-

ringen.

4.5.9

Den

Den

privata
dock

gäller

sektorn

privata
sektorns
i mindre

problem

är ofta

utsträckning

behandlade

och

privata
tjänstemannaarbetsmarknaden
den offentliga
tjänstesektorn.
Tjänstemannaområdet
för

liten

särskilda
Trots
betydande,

uppmärksamhet
insatser göras.

från

väl

kända.

Det

Också på den
tjänstemannayrkena.
förhållanden
som liknar
gäller
har

anpassningsgrupperna.

är utslagningen
trygghetslagstiftningen
detta är inte exklusivt
för den privata

från

varit

Här

bör

föremål
därför

arbetsmarknaden

men av olika
sektorn,
innebär
att stora vinster kan

ändå mest utpräglat
där. Det
anledningar
om
inom den
göras
anpassningsverksamheten
att fungera så att utslagning
av redan anställda

privata

sektorn

kan

arbetshandikappade

fås
kan

förhindras.
För

att fullständiga

ningsverksamheten
Organisationen

av aktiveringsgrupper
för anpassorganisationen
bör aktiveringsgrupper
bildas på den privata sektorn.
skulle centralt på AMS se ut som i figur 4.1.

Central anpassningsQTUPP

aktiveringsgrupp för
stat

aktiveringsgrupp för
primärkommuner

aktiveringsgrupp för
landstingskommuner

aktiveringsgrupper för
den privata
sektorn

.
Figur

4.1
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5

Skyddat

l7l

arbete

De

D

verkstäderna
bör ha till uppgift
att
skyddade
sätta personer med den allra minsta arbetsförmågan.
bör anknytas direkt till företag.
skyddade verkstäder

D

arbete och arkivarbete
ersätts med anställning
Halvskyddat
med lönebidrag,
som med olika bidragskonstruktioner
skall
finnas på hela arbetsmarknaden.

D

vid anställning
Bidragen
bineras med arbetsbiträde
anställning
kappade

med

skall kunna
lönebidrag
och blir generösare bl a vid

av gravt psykiskt
och
samt vissa förtidspensionärer

av arbetstagare
överföring
naste sex månaderna.

5.1

Med

den.

med lönebidrag
Anställningar
år under en ›femårsperiod.

D

Tillgången
på platser vid skyddade
nom
större
För
att
omsättning.
krävs att arbetsförmedlare
avdelas
arbetsmarknaden.
på den reguljära

Vad

och

utveckling

menas

med

skyddat

arbete
skyddat
anordnas

som
ning
arbetskraft
Att

har

D

Omfattning

5.1.1

som

av

socialmedicinskt

anställts

bör byggas

skyddat

under

för

kom-

handi-

de se-

ut med 25 % per

verkstäder
detta

sysselEn del

skall
att

bör ökas gekunna
ske

få fram

arbete

arbete

arbete?

menas

sådan sysselsättenligt gängse definitioner
eller
annan
arbetshandikappade
svårplacerad
som inte kan få anställning
arbetsmarknapå den reguljära
benämns
samman
med att
sysselsättningen
skyddad
hänger
åt

är skyddade
från konkurrens
från andra arbetssökande
anställningarna
och att det inte ställs samma krav som på den reguljära
arbetsmarknaden. De varor och tjänster
som produceras
till
utbjuds
på marknaden
man
marknadsmässiga
priser utan hänsyn till de produktionskostnader
har i verksamheten.
arbete i denna mening anordnas
inte bara
Skyddat
för grupper
med arbetshandikapp.
Vissa beredskapsarbeten
har också
samma

karaktär.
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arbete

inifrån
skyddade
och
Skydimportavgifter.
genom statliga bidrag
i fråga om varor
till att gälla konkurrens
begränsat

Vissa

t. ex.

näringsgrenar,
konkurrens
ternationell
är emellertid

det

i form

ordnas

arbete

är

jordbruket,

av arbetskraft

Vid anställning
och tjänster.
emot inte skyddade.
Skyddat
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är dessa näringsgrenar

av särskilda

arbetsmarknaden

i den

också

där

där-

eller finns
arbetsplatser
vissa arbeten är förbe-

reguljära
Det senare gäller för arkivarbete
med arbetshandikapp.
de
varierar
alltifrån
av subventionering
arbete. Graden
hela lönekostnaden,
motsvarar
för samhället
där kostnaden

insprängt
hållna personer
och halvskyddat

arbetsplatser
t. ex. vid arkivarbete

och andra
statsunderstödda
i statliga myndigheter,
för skyddat
eller vissa verkstäder
institutioner
arbete, till
allmännyttiga
arbete eller arkivarbete
som utgår vid halvskyddat
de mindre lönebidrag
av bidravad storleken
närmare
Vi skall senare diskutera
i kommuner.
gen är beroende av.
Den skyddade
sysselsättningen
hävda är att träna den enskilde

har

mål.

flera

så att han

skall

Det
kunna

framvanligaste
ta ett arbete på

viss tid i skyddat arbete. Men verkbereda meningsfull
att långsiktigt
sysselden
sektorn. För vissa grupsom
arbetar
inom
skyddade
sättning åt dem
Den
om en permanent
det att bli frågan
sysselsättning.
per tenderar
efter

arbetsmarknaden
den reguljära
samheten
har också som mål

skyddade
tjänster

målen
antydda
i överväganden

5.1.2

av varor och
också till produktionen
om
vilka av de
diskussion
en
ständig
pågår
och vi återkommer
framhävas
i verksamheten
bidrar

sysselsättningen
i samhället.
Det
som skall
och förslag

Omfattning

till denna

och utveckling

diskussion.

av skyddat

arbete

att det finns flera
Redan inledningsvis
konstaterades
för skyddat arbete bedrivs
skyddat arbete. I verkstäder
liksom
tion av varor. Även i kontorsarbetscentralerna

olika

av

former

vanligen produki industriella
be-

för hanHemarbete
anordnas
bedrivs varuproduktion.
redskapsarbeten
kan bege sig till en arbetssom av olika skäl inte dagligen
dikappade
i regel av verkstäderna
administreras
plats. Denna form av sysselsättning
former
av skyddat
arbete. Samtliga
uppräknade
skyddat
samma
sätt men
likartade
bedrivits
med
på ungefär
syften
huvudmän.

för

Därutöver
arbeten.

har

De brukar

Utöver

vi

har

arbete
med

olika

former
av särskilda
beredskapsytterligare
i fyra grupper.
och halvskyddade
formerna
finns arkivarbeten
inom
alla delar av arbetsarbeten
kan finnas

också

indelas

de nämnda

arbeten.

Halvskyddade
finns
medan arkivarbeten
utom i den statliga förvaltningen
och
andra
och
kommunal
samt
statsunderstödda
förvaltning
statlig

marknaden
inom

institutioner.
allmännyttiga
Vid årsskiftet
1976/77

fanns ca 76 % av de halvskyddade
arbetsplatoch ca 13 % i kommuföretag, ca 8 % i landstingen
och de affärsdrivande
ner. Övriga ca 3 % fanns vid försäkringskassorna
vid statliga
I juli 1977 fanns ca 37 % av arkivarbetsplatserna
verken.
serna vid enskilda

myndigheter,

ca

45 %

vid

statsunderstödda

och

andra

allmännvttiga

SOU

1978: 14

Olika

typer av särskilda beredskapsarbeten

Skyddat

Andel av de särskilda beredskapsarbetena, %
l. Arbeten för äldre och lokalt bundna arbetslösa
(häri ingår de industriella
beredskapsarbetena)
2. Arbeten för arbetsvårdssökande
med nedsatt arbetsförmåga (tidigare nämnda T-arbeten)
3. Arbeten för arbetsvårdssökande
med psykiska eller
socialmedicinska
arbetshandikapp
(specialanvisad
arbetskraft)
4. Arbeten för patienter vid vissa mentalvårdssjukhus,
s k mentalvårdslag
institutioner

och ca 10 % vid

60
25

14
2
och

kontorsarbetscentralerna

knappt

8 %

vid kommunala

myndigheter.
i november
1977 i verkstäder
sysselsatta
och hemarbete
till
medan antalet
ca
16
950
uppgick
Antalet

för

skyddat

arbete
i arkiv-

sysselsatta
till ca 15 070 och antalet
i halvskyddat
arbete till ca
uppgick
11 150. Till detta skall läggas ca 13 000 i särskilda
beredskapsarbeten.
av arbetsTillsammans
dessa ca 55 000 eller ca 1,4 procent
utgjorde
arbeten

kraften.

av arkivarbete,
Utvecklingen
arbete framgår
av figur
är mer varierad
beredskapsarbetena

arbete i skyddade
verkstäder
sarnt
i de särskilda
5.1. sysselsättningen
beroende
på att de är något mer
allt
Som framgår
av figuren
ökade framför

halvskyddat

påverkade

av konjunkturen.
arbete kraftigt

i början
av 1970-talet
men ökningen
har av
av arkivkonjunkturskäl
avtagit något de två senaste åren. Utvecklingen
arbetet har varit beroende
av det platsantal
som regeringen
har bemynAMS
att
inrätta.
av
antalet
i
verkstäder
för
digat
platser
Ökningen
halvskyddat

arbete har
skyddat
av ovissheten
kring
5.1.3

Särskilt

varit

de två senaste åren med anledning
begränsad
av verksamheten.
den framtida
organisationen
om

utredningsuppdrag

arkivarbete

TCO

och Statstjänstemannaförbundet
inom TCO i samverkan
med LO
har sedan några år tillbaka
i framtiden
skall
arbetat för att arkivarbetet
utformas
arbete med tillämpning
av gällanenligt principen
halvskyddat

de avtal vid berörda
och eventuellt
med ett differentierat
arbetsplatser
fann
det lämpligt
att sysselsättningsutredbidragssystem.
Regeringen
med sysselsättningsbehandlade
ningen
arkivarbetsfrågan
gemensamt
för
och
den 30 juni
gav därför
skapande
åtgärder
arbetshandikappade,
arkivarbetets
framtida
utangående
utredningen
tilläggsdirektiv
försöksverksamhet
och
(Se bilaga.)
Utredningens
formning
inriktning.
sektorerna
bedömdes
också kunna ge unpå de statliga och kommunala
1977

derlag

för

förslag

om arkivarbetets
har

Sysselsättningsutredningen

framtida
även

och inriktning.
utformning
att i detta
bedömt
det lämpligt
som till stor del har en utform-

behandla
sammanhang
musikerhjälpen
med arkivarbetet.
ning som överensstämmer
De
mer

som har
personer
inte att behandlas

arkivarbete
här.

vid

kontorsarbetscentralerna

Kontorsarbetscentralerna

1977/78: 30 om skyddat
arbete och yrkesinriktad
prop.
m. m. att ingå i den nya organisationen
av skyddat arbete.

kommer

komenligt

rehabilitering

arbete
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Antal personer

15 000-

10 000

5 000*

I
66

1965

Figur 5.1 Utvecklingen
av skyddat och halvskyddat arbete samt
arkivarbete.
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Verkstäder för skyddat
arbete och hemarbete
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Arkivarbetets

departementspromemorian
(DS In 1971:
valtning”

I
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I
I
|
74
75
72
73
76
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_. Arkivarbeten

T
77

arbete

inriktning

I

l
71

och utformning

inom
Beredskapsarbete
en grundläggande
13) finns

arkivarbetets

kontor

och

redogörelse
Den historiska

förav

och inriktning
t. o. m. 1970.
ututformning
även av regeringens
direktiv
vecklingen
framgår
(bilaga). Sysselsättningshar därför
i samband med föreliggande
betänkande
främst
utredningen
studerat vad som har hänt under 1970-talet
och hur arkivarbete
fungerar idag.

Bidragen
De grundläggande
av regeringens

går

bestämmelserna
direktiv

till

och villkoren
utredningen

för

(bilaga).

arkivarbetet
Nedan

har

framdärför
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endast

Skyddat
vissa

av omfattningen
och de anställkompletteringar
som personer i arkivarbete
har.
samt statsunderstödda
och andra allmänmyndigheter

gjorts

ningsförmåner
Vid statliga

institutioner
kan statligt
arkivarbete
anordnas
varvid
100 profrån
arbetsmarknadsverket.
Vid
kommunalt
centigt
statsbidrag
utgår
arkivarbete
med 33 % av de godkända
lönekostnaderutgår statsbidrag
na. Om synnerliga
skäl föreligger
får AMS höja statsbidraget
till kommunalt
arkivarbete
som anordnas
i område
med hög och långvarig
nyttiga

arbetslöshet

samt sjunkande

statistiska

Några

hälften
Drygt
Den största

befolkningstal.

uppgifter

av dem

som

är sysselsatta
i arkivarbete
är kvinnor.
och kvinnor
är i åldern
50-59

både män
gruppen
och ca 70 % är 45 år och äldre.
Av

dem

som

varit

anställda

och

ca 28 %

var

anställda

två år eller
fem

i arkivarbete

kortare

år eller

år

1 juli 1977 hade ca 30 %
ca 42 % mellan två och fem år

tid,

Tendenserna

längre.

är desamma

för

både

män och kvinnor.
Ca 21 %

deltidsarbetade

grund av personliga
var kvinnor.
229 personer
arbetsmarknaden

eller på
antingen
på grund av sjukpension
Nästan 80 % av dem som hade deltidsarbete

skäl.

eller

av

1,5 %

under

första

har fått arbete på reguljära
samtliga
halvåret
1977. Av denna grupp har 169

fått
personer eller tre fjärdedelar
nisation där de haft arkivarbete.

arbete

inom

första

kollektivavtalet

den myndighet

eller

orga-

Arkivarbetsavtalet
I

november

arkivarbete
vilka
har.

1972
mellan

träffades
AMS

det

och TCO-S.

för personer
i
har ytterligare
avtal följt,
som statsförvaltningen

Därefter

i princip
omfattar
samma
avtalsperioder
Avtalet
benämns
arkivarbetsavtalet.
Enligt
och

Landstingsförbundet
talet tillämpas
även för

Svenska

rekommendation

kommunförbundet

dem som är anvisade

bör

kommunalt

från

arkivarbetsavarkivarbete.

Vid

och yrkesskada
sjukdom
utgår ersättning
enligt lagen om allmän
till dem som har arkivarbete.
För personer
i statligt
arkivförsäkring
arbete tecknar
AMS
dessutom
och
(AGS)
avtalsgruppsjukförsäkring
vid yrkesskada
i kommunalt
trygghetsförsäkring
(TFY).
Arbetstagare
arkivarbete
AMS

omfattas

tecknar

för arbetstagare
Den statliga

av motsvarande

också

avtal

i statliga

kommunala

om särskild

försäkringar.
(STP)

tilläggspensionsförsäkring

arkivarbeten.

omfattar
som är i statligt
grupplivförsäkringen
personer
i kommunalt
arkivarbete
har grupplivskydd
Arbetstagare
Kommunernas
AB.
Försäkrings

arkivarbete.
genom

Semesterförmåner

för

samtliga

anställda

i

arkivarbete

utgår

enligt

semesterlagen.

Personliga

tjänster

Fr. o. m. budgetåret

1969/70

infördes

möjligheten

att inrätta

personliga

arbete

175

176
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SOU

arbete

Vid personi arkivarbete
vid statliga myndigheter.
för personer
som följer med statligt reglerad anställning.
lig tjänst gäller de förmåner
i minst fem år och med stor dugPersoner som har haft arkivarbete
tjänster

lighet

arbetet

fullgjort

Arbetsuppgifterna
tion eller andra

skall

kan föreslås till
hos myndigheten
i
verksamhet
ingå
myndighetens

föreskrifter
får

statlig myndighet
antalet får dock

inte

och inte

finnas

minst

överstiga

vara

av kortvarig

en sådan

3 %

personlig

tjänst.
enligt instruknatur. Vid varje
tjänst. Det totala

personlig
av de vid myndigheten

inrättade

heltidstjänsterna.
till regeringen
skulle myndigheterna
göra framställning
Inledningsvis
Endast ett 30-tal personliga
via petitan om medel för personliga
tjänster.
torde vara att myndigt. o. m. 1973. Skälet härtill
tjänster hade inrättats
Fr. o. m.
tjänster.
några extra medel till personliga
att inom ramen för gällande anslag inrätta
bemyndigande
efter ansökan från berörda
Myndighemyndigheter.
tjänster
samråda
med berörd
innan en ansökan
facklig
organisation

inte

heterna

erhöll

1974 har AMS
personliga
ten skall

till AMS. Samråd sker också med statens personalnämnd.
får rekvirera
medel i eftersom har personliga
tjänster
Myndigheter
i samband med lön och övriga avlöningsskott från AMS för kostnader
1977
Hösten
som utgår till dem som har personlig
förmåner
tjänst.

lämnas

hade ca 700 personer

5.2

Tidigare

personlig

tjänst.

utredningar

av det skydoch inriktningen
omfattningen
Frågan om organisationen,
i regeoch överväganden
för utredningar
dade arbetet har varit föremål
röavlämnade
1970-talet.
År
1972
under
hela
utredningen
ringskansliet
SOU
1972: 54,
sitt betänkande
skyddade
sysselsättningen
verksamheten
i
huvudsak
behandlade
arbete.
Denna
utredning
Skyddat
och
vid verkstäder
för skyddat
arbete, industriella
beredskapsarbeten
rande

den

betonade
starkt
rehabiliteringsmåUtredningen
Beav verksamheten.
en kraftig
utbyggnad
samtidigt
skulle
avse
varav 30000
hovet uppskattades
till cirka
50 000 platser
och hemarbete.
i verkstäder
för skyddat
arbete
Utredningen
platser
samt de komskulle ligga på landstingen
föreslog att huvudmannaskapet
kontorsarbetscentraler.

len

och

muner
förbundet

föreslog

som

står

skulle

Ett organ knutet
utanför
landstingen.
svara för vissa centrala funktioner.

Utredningens
förslag
missinstanser
förordade

möttes

av mycket

Landstings-

Flera reremissopinion.
eller
ett blanhuvudmannaskap
delad

antingen statligt
i form av en stiftelse.
huvudmannaskap
fram till att en särskild organisationskommitté
tillsattes
med uppgift
att lägga
kommittén)
dat

till

Remissbehandlingen
för skyddat arbete

ett nytt förslag
om
OSA-kommittén
av verksamheten.

och samordningen
mannaskapet
inte till uppgift
att utreda verksamhetens

syfte

och

inriktning

ledde
(OSAhuvud-

men

hade
den
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underströk
betona

Skyddat

ändå

att man

vid

arbete

för

att skyddat

till

sysselsättning
och
lingsstörda
mittén

menade

och bättre

med grava psykiska
personer
därför
att man vid sidan om

också

ringsmålet

sidan om rehabiliteringsmålet
också måste
är den enda möjligheten
många människor
ekonomiska
t. ex. för utveckförhållanden,

måste

betona

den

skyddade

arbetshinder.

OSA-kom-

det långsiktiga
verksamhetens

rehabilitesysselsätt-

ningsmotiv.
OSA-kommittén
delade inte heller
om skyddat
arbete
utredningens
av behovet
av kvantitativ
bedömningar
av verksamheten.
utbyggnad
Med hänvisning
till bl. a. utbyggnaden
av den halvskyddade
verksamheten och den nya trygghetsoch främjandelagstiftningen
ansåg man att
skulle kunna begränsas till ytterligare
utbyggnadsbehovet
Dessa platser skulle i huvudsak
syfta till att få till stånd

5 000 platser.
en regional
ut-

jämning.
innebar
att stiftelser
Organisatoriskt
skulle tillskapas
i
OSA-förslaget
där de olika intressenterna
varje landsting
skulle kunna bli representerade i styrelserna.
För samordnande
skulle en central stiftelse svara. Ledamöterna
i stiftelserna
skulle utses av regeringen.
Verksamheten
skulle
finansieras
via en särskild arbetsgivareavgift.
Också

har i sitt första betänkande
”Arbete
sysselsättningsutredningen
behandlat
som
rör
arbete. Sysselsättningsutredfrågor
skyddat
ningen föreslåg där bl. a. nya regler för bidragen
till halvskyddad
sysselett förslag som i sin huvudsak
också har antagits av riksdagen
sättning,
och trädde i kraft den 1 januari
1977.
åt alla

Regeringen
om

har

i oktober

främst

skall

1977

avlämnat
1977/78: 30
propositionen
m. m. I propositionen
rehabilitering
arbete
och yrkesinriktad
skyddat
rehabilitering
ses som arbetsmarknadspolitiska
Verkstäder
för
åtgärder.

skyddat
arbete,
framhålls
att både

skyddat
arbete,
och hemarbeten

yrkesinriktad

kontorsarbetscentraler,
föreslås få ett mellan

i form av regionala
vudmannaskap
föreslås
att
en central stiftelse
gor
kommer

att behandlas

område.

En utgångspunkt

i samband
härvid

industriella
staten

och

stiftelser.

För

inrättas.

Valet

med

av finansieringsmetod

utredningsförslag

bör enligt
kommunala

på avgränsande
vara att
departementschefen
och landstingskommunala

ett statligt
av det
Övertagande
kostnadsansvaret
för den skyddade
verksamheten
om det i sin helhet motsvaras
av minskat
statligt
kommunala

beredskapsarbeten
delat hulandstingen
vissa övergripande
frå-

endast

kan accepteras
åtagande inom andra

verksamhetsområden.

Arkivarbetet

har vid ett flertal
tillfällen
utretts
och förslag
till ändringar har därvid lämnats.
av arkiv(Se bilaga.) Den senaste översynen
arbetet år 1971 har inte föranlett
Det har
något förslag till riksdagen.
ansetts lämpligast
att behandla
tidigare
från 1971 års översyn
förslagen
i samband
med organisation
och huvudmannaskap
för den skyddade
i bl. a. arbetsmarknadslagstiftningen
sysselsättningen.
har
Ändringarna
sedan 1971 varit så omfattande
att en ny översyn
av arkivarbetsverksamheten
När

istället

det gäller

har ansetts befogad.
i verkstäder
sysselsättning

för skyddat arbete nöjde sig
med att i det första betänkandet
sysselsättningsutredningen
göra vissa
allmänna
uttalanden
som vi senare skall återkomma
till.
12

arbete

177

178
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Resultat

5.3

av

halvskyddad

studier

jämförande
samt

verksamhet

av

och

skyddad

arkivarbete

till arbetet
Inställning
vid
har som ett led i försöksverksamheten
Sysselsättningsutredningen
de perrörande
beställt en undersökning
Volvo i Skövde och Göteborg
verkvissa skyddade
arbete respektive
soner som arbetar i halvskyddat

5.3.1

städer

på dessa orter.

Undersökningen
till att med
syftade

borg. Projektet
i skyddat
anställda

av Indevo i Götehar genomförts
i grupp av de
av
intervjuer
hjälp
dels arbetsformerna
arbete jämföra

och halvskyddat
och halvskyddad
verksamhet,
skulle
verksamhet.
Redovisningen

dels andra

arbete

skyddat

skyddad
de personer
deras ålder

som
och

var sysselsatta i de olika
arbetslivserfarenhet
tidigare
etc.

innehålla
formerna
samt

Resultaten

former

av halv-

av
en beskrivning
av skyddat
arbete,
deras
av

av

upplevelser
undersökningen

rehabiliteringseffekter
arbetsmiljö,
till sysselsättningsutredningen
i SOU 1977: 44 Rapport
har presenterats
verksamhet”.
verkstad - halvskyddad
Skyddad
bland ca 500 slumpmässigt
en undersökning
Indevo har också utfört
i Göteborgsoch Bohus län samt Gävlei arkivarbete
personer
i stencilen
har presenterats
av denna undersökning
borgs län. Resultaten
av en enkätundersökoch analyser
Arkivarbete
resultatredovisning
31 oktober
till sysselsättningsutredningen
(Göteborg
ning
rapport

utvalda

1977).
Här

skall

diskuteras

enbart

vissa

intressanta

resultat

i undersökning-

arna.
framhållas
att 72 % av de
kan särskilt
Ur bakgrundsbeskrivningen
arbete var
och 58 % i halvskyddat
i skyddade
verkstäder
anställda
var män, vilket betyder
av de ensamstående
ensamstående.
Huvuddelen
framför
en överväldigande
är de ensamstående
majoritet,
Av dem som är sysselsatta i arkivarbete
i de skyddade verkstäderna.
verkDe flesta i halvskyddat
var 54 % ensamstående.
arbete, skyddade
i
Av de anställda
städer och arkivarbete
hade lång yrkeserfarenhet.

att av männen
allt

arbete

halvskyddat
marknaden.
i arkivarbete

arbetsarbetat på den reguljära
78 % tidigare
verkstäder
var 54 % och
andel vid skyddade

73 %.

I undersökningen
naste anställningen.
skada

hade

Motsvarande

som hade

till att man slutade den sefrågades om anledningen
eller
att
det
berodde
20%
på sjukdom
uppgav
med det senaste arbetet.
Det bör observeras
samband

till att man slutat sin senaste anställatt frågan alltså gäller anledning
till att man befinner
i
om
orsaken
Om
man
stället
sig i halvning.
frågar
blir
andelen
som
arkivarbete
arbete
uppger ett
resp
skyddat
skyddat,
samband
väsentligt

med sjukdom
större. Cirka

eller skyddat
halvskyddat
dem som är i arkivarbete
tar i arkivarbete

eller

som man ådragit sig i tidigare arbete
till att man arbetar i
anser att orsakerna

skada

hälften

till tidigare
är hänförbara
till
anser ca 37 % att orsakerna

arbete

är hänförbara

till

tidigare

arbete.

Som

arbete.
att man

Bland
arbe-

kan
jämförelse
i arbetsvårdskön

av de betingat
arbetsföra
nämnas att i den bedömning
har gjort har man
som tjänstemännen
på arbetsförmedlingen
eller skada i tidigare arbete.
cirka 20 % hade fått sin sjukdom

ansett

att

SOU

1973114
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I både halvskyddat
och skyddat arbete består arbetsuppgifterna
i stor
av olika typer av monteringsarbeten.
Det bör framhållas
att
utsträckning
de halvskyddade
vid Volvo-Torslanda-verken
i viss utarbetsplatserna
består av arbete vid monteringsbanorna.
sträckning
Arbetsuppgifterna
är då fördelade
däremot
ten.

I arkivarbetet

kvalificerade
nomi

så att två personer delar en arbetsuppgift.
I Skövde finns
verkstad
för den halvskyddade
verksamheinbyggd

en särskild

och

är däremot

arbetsuppgifterna
skiftande,
i andra fall uppgifter
uppgifter,
I t. ex. Gävleborgs
län förekommer

administrativa
distribution.

och viltvårdande

arbetsuppgifter

samt

vaktmästare

vid

i vissa

fall

inom

eko-

också

jakt-

idrottsföreningar

etc.
Figur 5.2 Procentuella
andelar av anställda i
olika former av skyddad
sysselsättning som upplever olika delar av den
fysiska arbetsmiljön
som positiv resp.
negativ.
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av olika delar av den fysiska arbetsmiljön.
Figur 5.2 visar upplevelsen
vid de
inom halvskyddad
att anställda
Det kan konstateras
verksamhet,
var mycket
verkstäderna
och arkivarbete
posigenomgående
skyddade

och

i arkivsin arbetsmiljö.
Mest positiva var de som har anställning
som arbetshastighet,
Det gäller i hög grad frågor
arbetstyngd
liknande
I jämförelse
med andra
undersökningar
arbetsställning.

från

den

tiva till
arbete.
Figur 5.3 Pracentuella
andelar av anställda i
olika former av skyddad sysselsättning som
upplever kontakterna
med arbetsledning,
arbetskamrater
och
företagshälsovården
,Om posmva MW_
negativa

reguljära
i dessa fall

miljön
man ser som

som

arbetsmarknaden

Indevo

När man frågar
mer positivt.
i
inom skyddad
arbetet
positivt

utfört
upplevs arbetsmer direkt om vad som

respektive
halvskyddad
som en sådan positiv faktor.
anges arbetshastigheten
svar om
fick man positiva
Också när det gäller den sociala miljön
,,
,_
och
och kollegor
arbetskamrater
med narmast
kontakten
overordnad,
anställda
i
mer
än
Man
är
(se
5.3).
positiv
figur
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Figur 5.4 Pracentuella
andelar av anställda i
olika former av skyddad
sysselsättning som upplever arbetet
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andra

Skyddat

som Indevo
utfört
undersökningar
på den reguljära
Här finns emellertid
skillnader
mellan
de internt

naden.

överförda
inställning
Personer

i halvskyddat
arbete.
än genomsnittet.

De

internt

överförda

arbetsmark-

har

och

externt

mer

negativ

i halvskyddat,
skyddat arbete och arkivarbete
upplever
arbetsvillkoren
än vad andra undersökningar,
som Indevo

positivt
inom industrin,
visar. När det
förda mer negativa i genomsnitt

mer
utfört

är de internt
övergäller halvskyddat
medan de externrekryterade
är mer pooch stimulerande
och
upplevs som intressant

sitiva.

Frågan om arbetet
om man upplever
att man gör en meningsfull
arbetsinsats
har gett mycket positiva svar. De ligger klart över de genomsnittliga
siffror
som finns
från andra liknande
som Indevo har utfört (se figur 5.4).
undersökningar
När det gäller den halvskyddade
verksamheten
är de externt rekryterade
mer positiva
än de internt
En förklaring
till den
betydligt
rekryterade.
är framför
positiva
synen hos de intervjuade
det enda alternativet
till det nuvarande
arbetet

allt

att man

är arbetslöshet

att
upplever
eller sjuk-

pensionering.
Som tidigare

en av de viktiga
påpekats är rehabilitering
målsättningverksamheten.
har därför
också ställts om hur indiviFrågor
derna upplever
att arbetsförmågan,
hälsan och situationen
utanför
arbetet har förändrats.
Resultaten
har redovisats
i kapitel
3. Man var i
svaren på alla frågorna
verkstäderna.
övervägande
positiv i de skyddade
Vid Skövde-verken
var man däremot
framför
allt
något mindre positiv,
när det gäller arbetsförmågans
Detta stämmer
i och för sig
utveckling.
också med de resultat man uppnått
till reguljärt
argenom utplacering
arna

för

bete.

I Volvo-Torslanda-verken

svarande

siffra

för

har

Skövde-verken

ca

10 %

är 2 %.

utplacerats
Genomsnittet

medan

mot-

för

halvskyd1 och 2 %.

dade

och arkivarbete
i hela landet
platser
ligger mellan
vid de skyddade
verkstäderna
är utplaceringsprocenten
ca 2.
Skillnaderna
i utplaceringsandelen
är intressant
mot bakgrund
av att
Torslandaverken
har de halvskyddade
helt inordnade
i den
platserna
ordinarie
medan man i Skövde har en särskild
produktionen
verkstad.
Också

Detta

kan också

vara förklaringen
till att de internrekryterade
i Skövde
en avsevärt
upplever
än genomsnittet
lägre grad av rehabilitering
medan förhållandena
i Torslanda
är de motsatta.
Det finns dock andra
tänkbara
till dessa skillnader
t. ex. skillnader
förklaringar
i åldersfördelning.

5.3.2

Möjligheterna

att ta arbete

De intervjuade
har också tillfrågats
arbetet.
Resultatet
redovisas
i figur

på den reguljära

arbetsmarknaden

om sin syn på framtiden
vad gäller
5.5. I både den halvskyddade
och

verksamheten
samt arkivarbetet
vill cirka 65 % stanna kvar
skyddade
i sitt arbete. I de skyddade
verkstäderna
ville emellertid
cirka en fjärdedel ha ett arbete som varken
är halvskyddat
eller skyddat
och cirka
15 %

ville

någorlunda
i samband

ha

ett

överens
med

av de anställda

arbete
med

som är halvskyddat.
de bedömningar
som

intervjuerna.
skulle kunna

Bedömningen
klara
arbete

Uppgifterna
arbetsledare
har

på den

varit
öppna

att

stämmer
m. fl.

gjort
15-20%

arbetsmark-

arbete
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eller anpassningsåtgärder.
om de fick lämpliga
arbetsuppgifter
till
I undersökningsrapporten
att den troliga
konstateras
förklaringen
i större
att de internt
överförda
vid Torslanda-verken
utsträckning

naden

vill

kvarstanna

rande

positivt
vid
rekryterade

ternt
tiva

i sitt

arbetet

på frågan

till

nuvarande

Vill längre fram ha ett arbete
som (inte) är halvskyddat
Figur 5.5 Syn på framtiden vad gäller arbetet.

är att

man

tidigare
är också

det nuvaupplever
arbetssituation.
De in-

de som var mest posiarbetet i förhållande
de upplever
det nuvarande
vid
de internt
Minst positiva
är däremot
rekryterade
Torslanda-verken

$kÖVde ha|V$kYddat arbete

Vill stanna kvar i nuvarande
arbete

till

om hur

arbete.
tidigare
Volvo-Skövde-verken.

ä

arbete

i förhållande

Torslanda

ä

Vill snarast ha ett arbete
som inte är varken halvskyddat eller skyddat

halvskyddat

arbete

SOU
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Ju

man

längre
kvar.

stanna

Skyddat

har

arbetat

i arkivarbete

Detta

gäller dock inte
upp till sex månader,
man känner efter kort

anställningstid,
den osäkerhet

desto

för den grupp
vilket troligen

att
högre är viljan
som har haft kortast
hänger

samman

med

tid i arkivarbete.

av skyddad och halvskyddad
verksamhet
har haft inUndersökningen
tressanta förutsättningar,
eftersom
man haft tre olika former
av organisationen av skyddat arbete att studera, dels skyddade
verkstäder
i kommunal

helt

skilda

från

dels den inbyggda
produktionen,
som
är
en
i förehalvskyddade
på Skövdeverken,
avdelning
och
dels
de
som
finns
taget
insprängda
halvskyddade
platser
på Torsregi

den övriga

verkstaden

landa-verken.

om vilken
Frågan har också ställts till intervjupersonerna
av
arbetsform
som
de
tror
är
bäst.
Det
bör
betonas
att de
typ
skyddad
alternativ
som framställts
för de flesta, framför
allt i de skyddade
verkstäderna, är relativt okända.

Ca en tredjedel
både i skyddad
och halvskyddad
sysselsättning
säger
med bara halvskyddade
sig vilja arbeta i en specialverkstad
arbetsplatser. Här finns emellertid
stora skillnader
i Volvo-Svkövde-verken
mellan
de intern-

och externrekryterade.
Medan de internt
till över
rekryterade
föredra
i produktionen
mehalvskyddade
arbetsplatser
de externt
att de helst skulle vilja arbeta som de gör
rekryterade

70 %
nar
inom
finns

skulle

en speciell
verkstad.
med internrekrytering

Indevo
-

De

Uppgifterna
till speciella

har sammanfattat

anställda

bete och
än ett

såväl

inom

arkivarbete

intervjuundersökningarna
verkstäder
skyddade

är mer

till

positiva
de industrier

för

genomsnitt

de problem

understryker

som

avdelningar.

sitt

där

sätt:
på följande
som halvskyddat
ararbete, sin miljö m. m.

Indevo

utfört

motsvarande

undersökningar.
De anställda
i arkivarbete

-

är mer positiva
till sitt arbete m. m. än de
i halvskyddat
och skyddat arbete.
Huvuddelen
av dem som svarat upplever
att arbetet har haft en posianställda

-

tiv inverkan
-

och rehabilitering.
på utveckling
vill stanna kvar i halvskyddat

Huvuddelen

eller

arbete

skyddat

resp.

arkivarbete.
--

Cirka

en fjärdedel
av de anställda
i skyddade
verkstäder
och cirka
en tredjedel
av de anställda
i halvskyddad
verksamhet
och arkivarbete vill ha ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
De extern-t rekryterade
till halvskyddad
verksamhet
är mer positiva

-

än

de internt

arbete

Två

överförda.

integrerat

i den övriga

vill

tredjedelar
produktionen

arbeta

medan

i halvskyddat
en tredjedel
före-

drar

specialverkstad.
Ca 60 % av dem som är i arkivarbete

--

arbete

kan

överföras

dem som är i statlig
Till
klart

detta
samband

kan

ordinarie

eller kommunal

också

läggas
de tidigare
man kommer

med

har. Om
vjuade
med lång arbetslöshet

halvskyddade

till

eller

sysselsättningen

att

anser
anställning.

att de i sitt
Det-ta

nuvarande

gäller

främst

myndighet.

svaren

erfarenheter

visar ett
på de olika frågorna
av arbetslivet
som de inter-

från en otrygg
arbetsmarknadssituation
framstår
den skyddade
eller
sjukskrivning
och arkivarbetet
som det enda alternati-

arbete
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en trygg arbetsmarknadssituation.
i en skyddad
verkstad,
halvskyddad
Om man däremot
mycket
positivt.

Man

vet för
bete
som

upplever
verksamhet

är i situationen

då också
eller

ett ar-

arkivarbete

att man

sedan

eller
en fast anställning
i ett företag och p. g. a. sjukdom
länge
till
en
eller
skada tvingas flytta över till en särskild
avdelning
skyddad
Vi skall återverkstad
så är man också mer negativ till verksamheten.
har haft

komma

till

de slutsatser

som

kan

två års anställning
den undersökning
av arkivarbetet

i arkivarbete

av

dras

och förslag.
överväganden
Av de personer som var i arkivarbete

hade endast

ca 10 % mindre

än 1/3 hade mer

och mer

i Volvo

undersökningen

än fem

i
än

år. I

i samband
med 1971 års översyn
genomfördes
över hälften
än två år, meen kortare
anställning

som

hade

dan 20 % hade en anställning
Den positiva
inställningen

på över fem år.
i skyddade
verkstäder
vid företagsekonomiska

i arkivarbete
till

arbetet

också

av en undersökning
som gjorts
nen vid Stockholms
av Jan Bexelius
universitet

nar

verkstäder?

bekräftas
institutioLö-

och Bengt Kjellén,
av de tillfrågade

15 %

i un-

(1976).
sig skyddade
i Älvsborgs
län uppgav att de helst skulle vilja ha ett ardersökningen
arbeta
80%
att de skulle
bete på reguljära
arbetsmarknaden,
vilja
kvar

i skyddad

verkstad

och

5 %

att

de helst

skulle

ha

vilja

förtids-

pension.

5.4

Ekonomiska

Den

ovan

aspekter

nämnda

samhällsekonomisk
hällets

rapporten:

arbete

på skyddat
Lönar

kostnads/intäktsanalys
De alternativ
jämförs.

sig skyddade
där olika
som

har

är en

verkstäder?,
alternativ
studerats

för
är

sam-

ett

läge
och
behållits
i nuvarande
verkstäderna
utformning
skyddade
av den samhällsett läge där de lagts ned. Allt annat lika. Resultatet
ekonomiska
i tabell 5.1. Sysselsättningsutredningen
analysen presenteras
där

agerande

de

för 1275.
har kompletterat
tabellen
med vissa uppgifter
skall här något kommenteras.
Intäkterna
till de skyddade
verkstäderna
är de faktiska

Räknesättten
intäkter

av

som man har fått. Dessa skall i princip
bygga på att man
försäljning
som man säljer.
försöker
sätta ett marknadsmässigt
pris på de produkter
Man har också i undersökningen
funnit att dessa principer
följs och har
därför
Den

inte

att justera
anledning
kostnaden
har
företagsekonomiska

de faktiskt
på

4 %

tionen,
tabellen

funnit

redovisade
år

kostnaderna

för

per
viss uppräkning
överskrider

försäljningen
täktsanalysen
skulle kunna

högst
är att

att

för

så sätt

de faktiska
tagits fram
verksamheten

täcka in den
på
av sammanträdeskostnader

intäktsuppgifterna.
genom att man till
har lagt ett påslag
centrala
administra-

av
etc. Som framgår
av
kostnaderna
intäkterna
de företagsekonomiska
En av förutsättningarna
för kostnads/inavsevärt.

verkstäder
av dem som jobbar
i skyddade
detta anarbetsmarknaden.
Utifrån
den
öppna
på
bör frånräknas
kommit
fram till att lönekostnaden
ingen

få arbete

har man
tagande
den företagsekonomiska
kostnaden.
För att göra den samhällsekonomiska

kostnads/intäktsanalysen

full-
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Tabell 5: 1 samhällsekonomiskt

resultat för skyddade verkstäder

Intäkter av försäljning
m m
kostnad
Företagsekonomisk
för arbetsvårdstagare
Avdrag för lönekostnader
Nuvärdesummerade
prod. bidrag för
rehabiliterade
arbetsvårdstagare
Minskat behov av sluten psykiatrisk vård
samhällsekonomiskt
resultat innan hänsyn
tagits till värdet av meningsfull sysselsättning

185

milj kr (avrundade tal)

1970

1971

1972

1973

1974

1975”

+158
-304
+102

+170
-368
+131

+216
-465
+171

+280
-582
+200

+389
-781
+247

+429
-938
+354

+ 45
+ 0,4

+ 26
+ 0,5

+ 31
+ 0,7

+ 44
+ 0,8

+ 61
+ 0,9

+ 61D
+ 0,9”

-

-

-

-

-

1

+

4

46

58

84

93

a Sysselsättningsutredningens
siffror.
b Värdet för 1975 har antagits vara detsamma som 1974.
Källa: ”Lönar sig skyddade verkstäder?”
Jan Bexelius och Bengt Kjellén.
ständig har man
som kan komma

också
från

försökt

beräkna

rehabiliterade

värdet

av de produktionsbidrag
Man har alltså
arbetsvårdstagare.

som går
uppgifterna
personer
på antalet
halvden
arbetsmarknaden
(inklusive
skyddat
reguljära
det
här
har
framhållits
att
antalet
som
arbete).
skyddat
på
Tidigare
sättet lämnar de skyddade verkstäderna
är relativt
litet. 1974 gick 2,8 %
till den reguljära
arbetsmarknaden
ar(varav
0,8 % till halvskyddad
här

ifrån

utgått

från

de officiella

arbete

bete).

Det

detta

relativt

till

nuvärdessummerade

emellertid

blir emellertid
produktionsbidraget
vårdbehovet
av
de
minskade
Skattningarna

stort.

trots
ger

små summor.

mycket

till

Sammantaget
ger kalkylen
samhällsekonomiskt
sett inte

verkstäderna
de skyddade
och att man har haft en ne-

resultat

att

är lönsamma

under
1970-talet.
År 1970 skulle enligt
dessa beräkgativ utveckling
ha gått med viss samhällsekonomisk
vinst. Det bör
ningar verkstäderna
då observeras
att den negativa
inte hänger samman
med
utvecklingen
lönekostnaderna
eftersom
dessa frånräknas
kostnadssidan
i analysen.
Analysen
pekar också på en intressant
aspekt. Om rehabiliteringsgraden
skulle

kunna

ökas

visa

kalkylen
nader.

I undersökningen
nomiska
resultaten
sysselsättningen
ovan nämnda
arbete

från

2,8 %

1974

på samhällsekonomisk
har man

också

mellan

försökt

sedan

för

till

balans

till

hänsyn tagits
individerna.
Detta har

förtidspension.
stor betalningsvilja

ange hur
dade verkstäder.

Utifrån

hällsekonomiskt

värde

att beräkna
värdet
skett

7 %

intäkter

så skulle
och

kost-

de samhällseko-

av den
bl. a. med

meningsfulla
hjälp av de

mellan

verkstäder,
skyddade
halvskyddat
har också fått
intervjuade
personerna
de har haft för att få stanna kvar i skyddessa siffror
har man sedan beräknat
ett sam-

prioriteringarna

och

6 och

mellan

De

av meningsfull
som 1974 skulle
sysselsättning
kan emellertid
drygt 100 milj. kr. Sättet att göra beräkningar
Det torde stå helt klart att det finns mycket
stora värden i
ifrågasättas.
att bereda människor
Det visas både i denna undersöksysselsättning.

uppgå

till

refererade
Volvo-studien.
Att försöka
kvantifiera
ning och i den tidigare
“
detta tycks emellertid
inte vara särskilt meningsfullt.
I Volvo-undersökningen
har också gjorts vissa försök att kartlägga
det
ekonomiska
der.

Detta

utfallet
har varit

för

halvskyddat

möjligt

genom

arbete respektive
verkstäskyddade
att den inbyggda
verkhalvskyddade

l 86

Skyddat

SOU

arbete

staden

vid

1978: 14

och intäktsredovisning.
separat kostnadsför verksta1975 visar på en nettoförlust
efter avdrag
och 175 000 kronor
statsbidrag

har

Skövde-verken

från

Den ekonomiska

analysen
före
den på 595 000 kronor
Det medförde
för erhållet statsbidrag.
cirka
3000
kronor
per halvskyddad

en nettokostnad

med

för företaget

År
statsbidrag.
hitintills
för den halvefter

arbetsplats
det bästa året

1975 utgjorde
ur resultatsynpunkt
kostnaderna
reduverksamheten.
För 1976 bedöms emellertid
skyddade
räknar
med vissa förceras ytterligare
något även om man fortfarande
kostnaden
kan jämföras
med den genomsnittliga
luster. Dessa kostnader
i de skyddade
per belagd plats 1970-1975
till cirka 29 000 kronor exklusive
statsbidrag.
vid de skyddade
verkstäderna
Underskotten
så stora

som

vid

verkstäderna

verkstaden

den

halvskyddade
noteras att underskotten

som

uppgick

nära tio gånger
Volvo-Skövde-ver-

är alltså
vid

vid skyddade
verkstätill det
den
som
inte
har
underskott
något
mycket,
57
000
kronor
som
till
underskottet
drygt
per plats år
högsta
uppgick
att göra
att det inte heller är möjligt
1975. Det bör också understrykas
verksamhet
utan
direkta
mellan
och
skyddad
halvskyddad
jämförelser
ken.

Det

bör

emellertid

alltifrån

der varierar

att
olika

ta hänsyn till graden
arbetsvårdsformerna.

hos

av arbetshandikapp

de anställda

vid

de

att man vid den halvskyddade
ekonomisk
Detta
utveckling.
positiv
i hög
resultatet
beror enligt företagsledningen
på att det ekonomiska
som kan läggas dit. Produktionsgrad är beroende av vilken produktion
för
arbetsförmåga
inriktningen
tycks alltså betyda mer än de anställdas
Samtidigt
verkstaden

bör

vid

det

emellertid

noteras

Skövde-verken

har

för
påpekas att resultatet
de
äldre
bidragsnormerna
på
för halvskyddad
Med de nya förbättrade
villkoren
för halvverksamhet.
vid
den
verkstaverksamhet
skulle
verksamheten
skyddad
halvskyddade
produktionsresultatet.
den halvskyddade

den i Skövde
Det

är svårt

ra formerna
arbeten.

Vid
när

bör

också

kanske

är beräknat

vara lönande.
troligen
att göra direkta jämförelser
av skyddat

svårigheterna

intäktsredovisning
derna.
na

Det

verkstaden

med kostnaderna

eller särskilda
arbete, arkivarbete
består framför
allt i att det här inte

på samma

sätt som det finns

för

för

de and-

beredskapsfinns någon

de skyddade

verkstä-

arkivarbete
det

allmännyttiga
kommuner.

i princip
till hela lönekostnaderuppgår kostnaderna
statsunderstödda
och andra
gäller
statliga
myndigheter,
institutioner
samt 1/3 av lönekostnaderna
när det gäller
Mot bakgrunden
av at-t huvuddelen
arbetar
inom den of-

sektorn
och inom allmännyttiga
institutioner
där man normalt
fentliga
inte har den prissättning
arbetssom finns på den varuproducerande
finns det heller ingen anledning
att försöka
marknaden,
göra denna typ
av. uppskattningar.
Kostnaderna
cirka 46 700 kronor.

per utnyttjad

plats

uppgick

1976/77

till

För

de särskilda
finns något fylligare
beredskapsarbetena
redovisning
a.
för
bl.
i
om arbetsplatser
gjord
arbetsmarknadsstyrelsens
utredning
besom
är
en
av
formerna
av
särskilda
arbetskraft,
specialanvisad
ju
Kostnaderna
redskapsarbeten.
består dels av objektkostnader

för

för specialanvisade
beredskapsarbeten
som utgörs av de direkta
kostnaderna
för
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löner till arbetst. ex. projektering,
materialkostnader,
maskinell
och dels
och
utrustning
erforderlig
tagare
arbetsledning
med
arbetssom
samman
dvs.
de
kostnader
driftskostnaderna,
hänger
att utföra

arbetet,

och

kraftens

förläggning,

40 %
kan

och

normalt

ler

kosthåll

och

social

När

omvårdnad.

man

till objektkostnaden
objekt så utgår statsbidrag
av kostnaderna.
kommunen
svarar för återstoden

kommunala

inte

här heller.

beräknas

Av

i regel
Intäkterna

-

driftskostnaderna

som fal-

-

är 30 % förläggningskostnader,
på arbetsmarknadsanslagen
1 700
kosthåll
och något mer än 45 % social omvårdnad.
Drygt

helt

25 %

var under 1974-1975
sysselsatta i beredskapsarbeten
personer
Av dessa var emellertid
endast 45 %
cialanvisad
arbetskraft.
arbetslösa

och resten

bestod

(55 %)
vid

arbetsledare

kontor

för speanvisade

vilka bestod av
av övriga anställda,
samt förråd.
Personal
med social-

och personal
23 % och ekonomipersonalen
arbetsuppgifter
utgjorde
Driftskostnaderna
de anställda.
per utnyttjad
förläggningsplats
1974-1975
till drygt 30 000 kronor.

27 % av

kurativa

De industriella

beredskapsarbetena,
har också en liknande

verkstäderna,

5.5

utför

med

och

överväganden

5.5.1

Mål

som i mycket
kostnadsbild.

liknar

uppgick
de skyddade

förslag

och målgrupper

Det skyddade
arbetet
1. Bereda meningsfull

mål:
kan sägas ha tre huvudsakliga
åt dem som arbetar inom
sysselsättning

den skyd-

dade sektorn.
den enskildes
i det skyddade
arbetet förbättra
sysselsättningen
för att den ensamt att i övrigt bidra till rehabilitering
aratt ta ett arbete på den reguljära
skall få möjlighet

2. Under

arbetsförmåga
skilde på sikt
betsmarknaden.
3. Ekonomiska

mål:

att

bidra

till

att

fylla

samhällets

av varor

behov

och tjänster.
om vilket eller vilka av dessa mål som
pågår en ständig diskussion
Var man lägger tyngdav verksamheten.
dominera
inriktningen
verksamheten
blir av
i målbeskrivningen
inom den skyddade
punkten
Det

skall
stor

liksom

för t. ex.
betydelse
för uppbyggnaden

Både i OSA-utredningen
kas att man fortfarande
sentliga

för verksamheten

som skall göras
överväganden
av organisationen.
om skyddat arbete påpeoch i propositionen
bör vara det väanser att rehabiliteringsmålet

de kvantitativa

inom

den skyddade
sektorn,
antal
för ett betydande

men man

betonar

är den
att skyddat
arbete
samtidigt
förhållanden.
enda möjligheten
och bättre ekonomiska
till sysselsättning
erambitioner
att i allt större utsträckning
Man pekar på att samhällets
efterhand
har
förstärkt
även
bjuda
gravt handikappade
sysselsättning
betydelsen
hov.

av skyddat

arbete

som

en möjlighet

människor

att tillgodose

dessa be-
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rörande
den skyddade
Utredningen
betonade
särskilt
sysselsättningen
med syfte att åstadkomma
rehabiliteringsmålet
den
placering
på
regulOSA-kommittén
jära arbetsmarknaden.
att sysselsättansåg däremot
blir allt mer angeläget, eftersom
ningsmotivet
skyddat arbete blir en permanent
för allt fler. I OSA-propositionen
sysselsättning
säger departementschefen
politisk
arbete.
formas

åtgärd

att skyddat
arbete främst skall ses som en arbetsmarknadsi syfte att värna om arbetshandikappades
rätt till avlönat

Departementschefen
säger vidare
och bedrivas så att det åtminstone

att skyddat

arbete

måste

ut-

de anpå lång sikt förstärker
att kunna
ta steget över till annat arbete.
Inga
-- har dock
utöver
organisationsförslaget
lagts om

ställdas

möjligheter
förslag
hur en ökad utplacering

direkta

på sikt skall ske.
av de uppgifter
som bl. a. tidigare
bakgrunden
här presenterats
finns det skäl att dra slutsatsen att verksamheten
i de skyddade verkstäderna i huvudsak
bidrar till sysselsättningsmålet
och i mindre
utsträckoch produktionsmålen.
ning till utplaceringsNär det gäller arkivarbeten och i vissa fall den halvskyddade
är situationen
nåsysselsättningen
Dessa bidrar
säkert i större utsträckning
got annorlunda.
till produktionsmålen.
i form
av direkta
Rehabiliteringseffekten
till
överföringar
den reguljära
arbetsmarknaden
är emellertid
också här blygsam.
När
det gäller halvskyddade
är andelen som går över till den
arbetsplatser
Mot

arbetsmarknaden
lika
reguljära
tan hälften
av de halvskyddade
av redan
marknaden
antalet
mer

anställda
bland

utplacerade
en faktisk
och

och

liten

andelen

som för skyddade
verkstäder.
Näsavser emellertid
platserna
överföring
som går över till den reguljära
arbets-

de nyanställda
kan emellertid

är därför
inte

tydas

betydligt
så att

större.
det

inte

Det

ringa
förekom-

en rehabilitering
som ockväsentlig
rehabilitering;
så uppleves av individerna.
resultaten
från Volvo-studien.)
(Jämför
Det
är därför
i allmänna
oriktig-t att tala om rehabilitering
ordalag om man
därmed
avser enbart antalet utplacerade.
Den för individen
väsentliga
kan inte avläsas enbart
i
rehabiliteringen
placeringsresultat utan lika
i det faktum
att en arbetshandikappad
mycket
uppleveri
sig själv
fungera i en tillrättalagd
miljö.
Enligt
utredningens
uppfattning
och produktionsmålen
skall

ringsockså

för att om rehabilitemycket
i
större
så måste
uppnås
utsträckning,
närmare
den ordinarie
Detta
produktionen.
olika
sätt.
till, åstadkommas
på

verksamheten
flyttas
kan, som vi skall återkomma
I nära anslutning
till diskussionen
diskuteras
vilka
som
målgrupper
vända

talar

om
den

verksamhetens

mål

bör

också

verksamheten
skall
skyddade
gäller det och vilken arbetsför-

sig till. Vilka
handikappgrupper
skall man förutsätta
finns hos de personer
som skall arbeta på
verkstäder?
skyddade
OSA-kommittén
konstaterade
för sin del att då
skyddat arbete syftar till att erbjuda den arbetshandikappade
en på produktionsinriktad
måste en viss minsta arbetsförmåga
sysselsättning
ställas som villkor
för anställning.
Eftersom
är ett relativt
bearbetsförmåga
som varierar
med arbetsuppgifter,
grepp
etc. kan den
mättidpunkt
minsta arbetsförmågan
av terapeu-tisk
aldrig exakt anges. Sysselsättning
natur bör inte tillgodoses
arbete utan ingå i den sociala
genom skyddat
omvårdnaden.
måga
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OSA-kommittén
man

av vad
gjorde emellertid
inga närmare
preciseringar
minsta arbetsförmåga.
Man säger visserligen
att det inte
finnas någon ungefärlig
anges, men det måste ändå rimligen

avser

exakt

med

kan

gräns som man avser när man talar om att det måste finnas en viss
minsta
liksom när man anser att sysselsättning
av teraarbetsförmåga?
i den sociala omvårdnaden.
I avtal på den
peutisk natur bör tillgodoses
kommunala
sektorn finns inskrivet
bestämmelser
om att arbetsförmågan
skall
Kan

till minst 30 % hos de anställda
uppgå
en sådan gräns om den sätts generellt vara
rätt

verkstäder.

för de arutslagsgivande
den
sektorn?
Finns
på
skyddade
som inte i en utvald och tillrättalagd
ar-

att kräva

betshandikappades
det några arbetshandikappade

i skyddade

arbete

kan nå upp till 30 % arbetsförmåga?
kan
Arbetsförmågan
bestämmas
väl i förhållande
till de arbetsuppnämligen
någorlunda
men situationen
blir en annan om
gifter som finns på en viss verkstad,
man som utgångspunkt
för bedömningen
har hela arbetsmarknaden
och

betsuppgift

alla de arbetsuppgifter
som måste finnas inom
Man kan också hävda att det inte är rimligt
mellan
de skyddade
verkstädernas
produktion

den skyddade sektorn.
att dra någon skarp gräns
och mer renodlade
tera-

Just de skyddade
verkstäderna
har till uppgift
att sysselsätta
med den allra minsta arbetsförmågan
och man skall där vara
personer
väl utrustad
för att kunna ha en produktion
som ligger i dessa gränsområden. Om ambitionsnivån,
som vi har förutsatt
i det inledande
kapitlet
piarbeten.

skall höjas så kommer
också nya grupper
med gravare
att
handikapp
dras in på arbetsmarknaden
och det är då rimligt
att de skyddade
verkstäderna här har en uppgift,
både ur rehabiliteringssynpunkt
och ur proi
Även
anser
duktionssynpunkt.
OSA-propositionen
departementschefen
att även framledes
bör en hög ambitionsnivå
eftersträvas
så att allt fler
till en produktiv
gravt
insats
arbetshandikappade
ges möjlighet
därmed
anser det inte heller
egen försörjning.
Departementschefen
att försöka fastslå någon gräns för lägsta arbetsförmågan.
ningsfullt

och
me-

slutsats
är att den skyddade
sektorn
Sysselsättningsutredningens
överhuvud
med
taget måste byggas ut för att kunna ta emot personer
helt olika förutsättningar
och skiftande
Sektorn
bör ha
arbetsförmåga.
en sådan bredd att man skall kunna erbjuda arbetsuppgifter
i princip
av
alla

slag

och

som

skall

ningar. Avgränsningen
beten etc, bör snarast
ror och tjänster
som

kunna
förutsättanpassas efter alla personers
av verksamheten
i förhållande
till rena hobbyarvara att det skyddade
arbetet skall producera
va-

av andra medborgare.
Sedan är det
efterfrågas
att som hittills
ha avgränsningar
mellan
arbete
naturligt
skyddat
och olika former
av terapiarbeten
av administrativa
skäl. Sjukvårdsinetc. bör driva sin terapiverksamhet
som hittills.
rättningar
också

har kommit
till
Sysselsättningsutredningen
målen för den skyddade
verksamheten.

gäller
målen

bör

sträckning
som den

i huvudsak
man

kan

vara

tillräckliga
dem hänger

uppnå
de förutsättningar
ger för verksamheten.
ges och

Sysselsättningsmålet
som måste

grupper

den

för
nära

slutsatser
följande
De inledningsvis

angivna
I vilken
ut-

verksamheten.
samman

organisatoriska

när det

med

de resurser

uppbyggnaden

måste vara väsentligt.
Framför
allt för de nya
tas in i verksamheten
kommer
unsysselsättningen

arbete
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karaktär.
Förbättringar
arbetspå den reguljära
placeringar
i systemet skall inte
ge resultat, men trögheten

att få vara

der lång tid framöver
att
av möjligheterna

kan efterhand

marknaden

av permanent

åstadkomma

underskattas.
skall
till reguljära
att överföra
de anställda
anställningar
strävar
att man medvetet
är det för det första viktigt
uppfyllas,
till den
verksamheten
efter att den skyddade
läggs i så nära anslutning
som möjligt
samt att man försöker
ordinarie
skapa orgaproduktionen
För

att målet

kunna

former

nistoriska
leder

över

för

det skyddade

vanliga
anställningar
också resurser för aktiv

emellertid

som om möjligt

arbetet

till

Det

arbete).

halvskyddat

(typ

automatiskt
krävs

så att inte

arbetsförmedling
utplaceför skydpå en verkstad
ringsinsatserna
upphör när man fått anställning
dat arbete eller i någon annan form av skyddad sysselsättning.
kan också bättre
målen för de skyddade verkstäderna
De ekonomiska
om

tillgodoses
duktionen.

man

får

Här

en närmare

det

i första

till den ordinarie
proanknytning
och
verkstäderna
hand de skyddade
till möjligheskall senare återkomma

gäller
Vi
beredskapsarbeten.
att åstadkomma
en sådan närmare

industriella
terna

5.5.2

Verkstäder

De särskilda
huvudgrupper.
den arbetskraft

arbete

för skyddat

för

beredskapsarbetena

beredskapsarbeten

som tidigare
sagts av fyra
för äldre och lokalt
anordnade

Beredskapsarbeten
är den dominerande

ca 8 %. För

kan

fri-tid.

inom

övrigt
Arbeten

och

består,

gruppen.
i särskilda

fär 25 % av sysselsättningsdagarna
vatten och avlopp svara för drygt
vård

anknytning.

20 %,

svarar

Skogsvård

Vägar,
beredskapsarbeten.
och kulturminnes-

nämnas

militära
arbeten,
husbyggnad,
svarar
för
och vårdsektorn

och

mindre

Ca två tredjedelar
än 1 % av sysselsättningsdagarna.
medan
arbeten
finns i statligt
anordnade
består

klar

beredskapsarbetena
på oli-ka typer
inriktning
till dessa arbeten

anvisade

tjänste-

av kommunala

industriella

bun-

för unge-

landskaps-

turism

sättningsdagarna
så gott som helt

olika

Om

arbeten.

man

av sysselåterstoden
undantar

de

en
beredskapsarbetena
av de
av utomhusarbeten.
Huvuddelen
har

de särskilda

är också män.

har en
för specialanvisad
arbetskraft
det gäller beredskapsarbeten
en
inom
utredning.
arbetsmarknadsstyrelsen
nyligen
gjort
arbetsgrupp
här är män och att 95 % av
Av denna
att alla anvisade
framgår
När

dem

är ensamstående.
för

redskapsarbeten
kommer
betshinder
hethen

Arbetsgruppen
arbetslösa
med

att behövas

bör förändras

i flera

också

anser

att

särskilt

och

psykiska
i fortsättningen

anordnade

socialmedicinska
men

bear-

att verksam-

avseenden.

som har förarbetsplatserna
Arbetsgruppen
i så
bl. a. för att man i framtiden
successivt skall avvecklas,
läggningar
som möjligt
skall undvika
att särbehandla
de arbetsstor utsträckning
föreslår

handikappade.

I första

sysselsättningsformer
någon

hand bör man inrikta
sig på att finna lämpligare
än beredskapsarbeten.
Man anser att det inte finns
nivå. Arbetsutöver nuvarande
öka verksamheten

att
anledning
bör lokaliseras

platserna

att de nuvarande

till

större

tätorter

och bostäder

bör ordnas

i det
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bostadsbeståndet.

boende

och social

anläggningarna
till att
visning

I

service

får

samband

föras

över

de anvisade

löneförmånerna

med

till

fri

detta

bör

kommunerna.

bostad

nu har

och

ansvaret

Vid

för

de nuvarande

viss service.

Med

hän-

anpassats till dem som finns på
att man nu skall kunna ta en av-

så menar man
öppna arbetsmarknaden
för logi, städning och övrig service.
har varit ute på remiss
Arbetsgruppens
förslag
derna. AMS har därefter
förhandlat
med berörda
gift

vilket

länsarbetsnämn-

fackliga
organisatioi rapporten
skall följas. En

i att huvudlinjerna
att studera och utvärdera
grupp kommer
som vidtages
under första året. Därefter
i vilken takt förändringarna
diskuteras
skall genomföras.
De särskilda
allt
skiljer sig framför
beredskapsarbetena

ner,

har

hos

resulterat

partssammansatt
de förändringar

produktionsinriktningen
med undantag
från

från

övrig
de industriella

skyddad

tena
bör

som

när det gäller
Detta gäller
dessa före-

verkstäder.

De övskyddade
alltså en inriktning
av arbeav den skyddade
sysselsättningen

i den övriga
delen
ett behov av sådana
naturligtvis
det eftersträvas
att få till stånd samordning
saknas

arbetstillfällen.
av planeringen

Däremot
av verk-

med den övriga

Som tidigare
för
synpunkter
narie produktionen
nomiska

att

sysselsättning.
men

det finns

samheten

av

kommer

beredskapsarbetena

slås i propositionen
samordnas
med övriga
motsvarar
riga särskilda
beredskapsarbetena
och

effekterna

skyddade sysselsättningen.
skäl och rehabiliteringspåpekats talar både ekonomiska
att de skyddade
verkstäderna
knyts så nära den ordisom

resultatet

är lika

möjligt.
eller

En

del

studier
mer

kanske

på att det ekoav produktionsav produkterna
som av

tyder
beroende

och

till försäljning
möjligheterna
hos de personer
som arbetar inom verksamheten.
Proär för närvarande
men legoduktionsinriktningen
skiftande,
mycket
arbeten av olika slag till företag på den öppna arbetsmarknaden
är mycket vanligt
förekommande.
I många fall kan det ifrågasättas
varför

inriktningen

arbetsförmågan

denna

t. ex.

produktion,

måste

förläggas
i dessa fall

borde

den ordinarie

till

förpackning
verkstäder
skyddade
vara

rimligt

visst

företags
produkter,
i övrigt. Det
företaget
verksamheten
i anslutning
till

att förlägga

från

anser

att man

bör pröva möjligheterna
att
till företag.
Särskilda
där man för en viss summa för-

verkstäder

mer

skrivas

direkt

med företagen
verksamheten
i skyddade verkstäder,
svara för att det
fanns sysselsättning
och svara för marknadsföring
etc. av produktionen.
av denna verksamhet
borde knytas till samma finansieFinansieringen
band

skulle

ett

skilt

produktionen.

Sysselsättningsutredningen
en del skyddade
anknyta
kontrakt

av

sig att driva

som kommer
att gälla för de föreslagna
stiftelserna
för skydringsform
dade verkstäder.
Det borde kunna ingå i styrelsernas
att föruppgifter
handla med företagen
om sådana lösningar
som alternativ
till egen produktion.
I de kontrakt
som upprättas
bör det skrivas in under vilka förutsättningar
produktionen
skall tillgodoses.
Eventuellt

skall
kan

bedrivas
man

och

vilka

sociala

behov

som

tänka

sig att själva produktionen
insatserna
görs av samhällets
organ.

sker i företagen
medan de sociala
av behovet
av platser
liksom
av arbetskraft
Bedömning
anvisningen
skall självklart
också i dessa fall ske genom arbetsmarknadsverket.
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5.5.3.
Det

Arkivarbete

arbete

och halvskyddat

och halvskyddat
arbete är att
syftet med både arkivarbete
att få arbete. Detta sker genom att
för arbetshandikappade
som sysselsätter
i halvpersoner
utgår till arbetsgivare
bidrag

främsta

underlätta
statliga

skyddat arbete resp. arkivarbete.
som sysselsättning
i den ordinarie
marknaden.
sättningar
dock större

Båda

formerna

är i princip
att betrakta
den
arbetsreguljära
på

produktionen
och anpassas med hänsyn till
organiseras
har. I vissa fall
den enskilde
arbetssökande

de förut-

Arbetet
som

enskilda

för

arkivarbete

arbetsplatser
vid halvskyddat
arbete, verkstäder
som t. ex. vid Volvo-Skövde-verken.

betscentraler

eller

anordnas

av kontorsar-

i form
för

halvskyddad

sysselsättning
Både arkivarbetet

arbetet kan samtidigt
ses som
och det halvskyddade
samt
för anpassning
till arbete och arbetsmiljö
åtgärder
med sikte på en anställning
för uppträning
av arbetsförmågan
på vanDen
för halvskyddat
arbete
liga villkor.
nya bidragskonstruktionen
fr. o. m. 1 jan. 1977
med 75 % första
året 50 % andra året samt
förberedande

25 % tredje och fjärde åren av totala lönekostnaden
och därefter
prövom bidrag skall utgå fortsättningsvis
syftar bl. a. till att underen successiv övergång till arbete på vanliga villkor.

ning
lätta

5.5.3.1

Skillnaden
arbete

mellan
och

arkivarbete

arkivarbete

och halvskyddat

Halvskyddat
tionen och genom att bidragsformerna
betsmarknaden.
I kommuner
samt statsunderstödda
nyttiga

institutioner

kan emellertid

statsunderstödda
Begreppet
vänds i regeringens
direktiv

båda formerna

och

arbete

sig bl. a. i bidragskonstrukskiljer
tillämpas
på olika sektorer av ar-

andra

och i andra

och

andra

allmän-

förekomma

parallellt.
aninstitutioner
allmännyttiga
som en
officiella
sammanhang

med statliga arkivarbeten
som bedrivs utbenämning
på den verksamhet
anför
I direktiven
finns en förteckning
(bilaga)
statliga
myndigheter.
finns
över vilka institutioner
och organisationer
som berörs. Arkivarbete
också

vid

stitutioner.

andra

såsom
typer av institutioner
I dessa fall är dock verksamheten

vid

olika inhögskolornas
inordnad
i en statlig mynstatsunderstödda
och andra

Eftersom
benämningen
institutioner
kan vara något missvisande
i den
används
allmännyttiga
texten
i
stället
följande
benämningen
allmännyttiga
organisationer.
en väsentlig
skillnad
är att anställda
i halvskyddat
arbete i
Ytterligare

dighet/förvaltning.

alla avseenden
som
skilt

gäller
avtal.

har anställningsförhållanden
som ansluter sig till de avtal
medan
i arkivarbete
har ett särpå arbetsplatsen,
personer

Arkivarbetet
är enligt arbetsmarknadskungörelsen
en form av
Detta innebär bl. a. att alla som är i arkivarbete
är
löshetshjälp.
sökande
och har skyldighet
att ta ett arbete på den reguljära
marknaden
om arbetsförmedlingen
kan anvisa ett sådant. De som
ställda

i halvskyddat
arbete är anställda
inte någon form av arbetslöshetshjälp.
5.5.3.2

Brister

Arkivarbetet

i de nuvarande

tillkom

som

i vanlig

ordning

och har

arbetsarbetsarbetsär analltså

verksamhetsformerna

en form

av arbetslöshetshjälp

men

har

efter-
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en form

av skyddad
i den reguljära
sysselsättning
inbyggd
statliga
myndigheter,
allmännyttiga
organisationer
och kommuner.
Eftersom
arkivarbetet
är en form av arbetslöshetshjälp
omfattas
inte de som är i arkivarbete
i motsats
till de som har
arbete
av lagen om anställningsskydd.
halvskyddat
I praktiken
har
verksamheten

dock
kunnat

inom

varit stor,
anställningstryggheten
anvisa andra arkivarbetsplatser

upphört.
l vissa sammanhang
har lättare att få fram

eftersom
arbetsförmedlingen
om en arkivarbetsanställning

har
har

har dessutom

framhållits
att arbetsförmedlingen
än halvskyddade
arkivarbetsplatser
arbetsplatser
eftersom lagen om anställningsskydd
inte gäller.
Den nuvarande
av arkivarbete
mellan statliga myndighefördelningen
ter, kommuner,
samt
är beroende
landsting
allmännyttiga
organisationer
av såväl arbetsförmedlingens
som arbetsplatsens
för att
engagemang
finna

åt de arbetshandikappade.
sysselsättning
Riksdag och regering
påinte fördelningen
av statsbidragen
mellan
de olika
sektorerna.
Detsamma
gäller AMS och länsarbetsnämnderna.
verkar

Antalet

utökades
med 3000
arkivarbetsplatser
1972/73
budgetåret
1973/74. Arkivarbetsplatser
vid allmännyttiga
ordärmed
inrättas
i ökad utsträckning.
ganisationer
började
Arkivarbetet
till mindre
orter och fick en relativt
spreds därmed
stor betydelse
för
vissa orter
med svag sysselsättningssituation.
Arkivarbetet
har häri vissa fall fått regionalpolitiska
igenom
effekter
av ganska stor betydelse.
och 2 000

budgetåret

Den väsentliga
fördelen
med halvskyddat
arbete framför
arkivarbete
är att personer
i halvskyddat
arbete omfattas
av det kollektivavtal
som
finns på arbetsplatsen.
sker ingen särbehandling
ur adminisHärigenom
trativ synpunkt
och möjligheterna
blir större för dem som är anställda
i
arbete att komma in i kamratoch
halvskyddat
Ar-

arbetsgemenskapen.

kivarbetsavtalet

har

med
visserligen
Men i flera
synvinkel.

den enskildes

åren

blivit

avseenden,

förbättrat
ur
väsentligt
t. ex. det mellan AMS

och den lokala
den lokala
svaret

för

delade arbetsgivareansvaret,
arbetsplatsen
medför det, att
varken tar det ekonomiska
arbetsplatsen
eller det sociala andem som är anställda
i arkivarbete.
och inforFörhandlingar
i enlighet
med medbestämmandelagen
dessutom
mellan
AMS/länsarbetsnämnden
ansvaret för arbetarskyddet
och arbetsmiljön

mationsskyldighet
arkivarbete
sker

för

S/ST

i övrigt

medan

på den lokala arbetsgivaren.
På vissa arbetsplatser
såväl inom
nyttiga
ning

organisationerna
och arbetskamrater.

arbetsmarknaden
från

saknar

den offentliga
sektorn
den som är i arkivarbete

i
personer
och TCOligger

som de allmänbåde arbetsled-

Arkivarbetet
kan vara det första steget ut
på
t. ex. en lång sjukdomstid
varför behovet av stöd
och kamrater
är större än annars.

efter

arbetsledning
Det stora antalet

mindre
vid allmännyttiga
orarbetsplatser
speciellt
där fackliga
ganisationer
ofta saknas medför
organisationer
svårigheter
för en smidig trepartssamverkan
mellan arbetsförmedlingen,
arbetsgivaren och den fackliga
att organisera
organisationen.
arbetet
Möjligheten
efter den arbetshandikappades
och uppföljningen
blir
förutsättningar
därför begränsad i vissa fall.
13
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arbete

för

Gemensamt

personer

och i halvskyddat
har kunnat

i arkivarbete

arbetshandikappade
utan någon form
villkor

är att

arbete

få anställning
Om den nya bi-

efterhand

ett fåtal

endast

av statliga bidrag.
på vanliga
arbete kan medverka
vid halvskyddat
dragskonstruktionen
ännu hösten 1977 inte kunnat utläsas.

härtill

har

till personlig
har möjligheten
Vid statlig myndighet
tjänst för persotill arbete på vanner i arkivarbete
övergången
syftat till att underlätta
kom
av antalet personliga
Den egentliga
tjänster
ökningen
liga villkor.
att inrätta
först efter 1974 då AMS
tjänster
bemyndigades
personliga
inom

för

ramen

gällande

ansökan

efter

anslag

från

berörda

myndighe-

ter.
bevakat
har dessutom
personalorganisationerna
myndigheter
annan
vid
att
få
i
arkivarbete
för
myndigtjänst
möjligheterna
personer
är dock
heten. Det totala antalet personer som har fått denna möjlighet
I vissa

till arbete till stor del
Detta medför
att möjligheterna
begränsat.
får arkivarbete.
som vederbörande
av beroende av vid vilken myndighet
till arbete på
har också övergången
och landsting
Inom
kommuner
i
arkivarbete.
Skälet härtill
för
villkor
varit
personer
begränsad
vanliga

relativt

det senaste året har dock
Under
problem.
anges vara budgetmässiga
skett till bii många fall överföring
och landsting
inom vissa kommuner
arbete för personer i arkivarbete.
halvskyddat
dragsformen
till
har möjligheterna
Även inom de allmännyttiga
organisationerna
arbete

på vanliga

eftersom

för dem som haft

villkor

organisationernas

begränsade.
Även om

arkivarbete

varit

i flertalet

resurser

ekonomiska

mycket små
fall har varit

i grunden
och budgetmässiga
problem
villkor
måste
arbete
till
den begränsade
på vanliga
övergången
hos arbetsgivare,
till arbetshandikappade
tid också attityderna
ekonomiska

resurs
rekt

som har

strävar

tionen
Det

arkivarbete

verksamheten.

för

efter

att

Detta

fackliga
orsak.
som en bidragande
en
ofta
extra
en arbetsplats
utgör

framhållas

och arbetskamrater

organisationer
De personer

vid
medför

få in den

person
ekonomiska
att få ytterligare
är främst statstjänstemannaförbundet
utan

i arkivarbete

personer
för gruppen.

den nuvarande

orsakat
emeller-

och TCO-S

träffar

också
som

att

har

man

kanske

arkivarbete

inte

di-

i organisa-

resurser.
inom
därmed

TCO

som organiserar
kollektivavtal

särskilt

mot
(ST) har dock varit kritisk
Statstjänstemannaförbundet
den.
och har arbetat för att förändra
formen arkivarbete

att statliga
har bl. a. framhållit
myndigheter
genom arkivarbete
som inte har kunnat erhållas genom de
den arbetskraftsförstärkning
har i ökad
Personer i arkivarbete
vanliga
anslagen från departementen.
ST

fått

är positivt
för
vilket
arbetsuppgifter,
gått in på ordinarie
Det
är
dock
otillfredsstäloch
ur trivselmeritsynpunkt.
för vilka egentligen
lande att arbetstagare
utför arbetsuppgifter
vanliga
statsanställdas
förbund
borde
ST
och
(SF) har
anställningsvillkor
gälla.
utsträckning
den enskilde

också

anmält

tveksamhet
som

nalförstärkningar,
skett genom a-tt anställa

när

stora

prutningar

t. ex.

inom

försvaret,

av begärda persosom utökning
samtidigt

gjorts

personer i arkivarbete.
kan i princip
instämma
Sysselsättningsutredningen
innebär
emellertid
denna
I
kritik
punkt.
praktiken
på

i ST:s
formen

och

SF:s

arkivar-
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att arbetshandikappade
får förtur
till en anställning
som de eljest
att få. Det är en annan sak att de insatser som görs
möjligheter
av personer
i arkivarbete
sällan redovisas
av myndigheterna
i samband

inte haft

med petitaframställningar.
De i många fall betydande
till
statsbidragen
samt allmännyttiga
som bidrag
i
kommuner,
landsting
organisationer
samband
med arkivarbetet
innebär
redovisas
heller inte. De kostnader
som statsmakterna
hade för arkivarbetsverksamheten
t. ex. budgetåret 1976/77 drygt
700 miljoner
kommer
fram främst
följaktligen
som kostnader

5.5.3.3

för arbetsmarknadspolitiska

av arkivarbete

Ny benämning

åtgärder.

och halvskyddat

arbete

I tilläggsdirektiven
till sysselsättningsutredningen
om arkivarbete
att en ny benämning
bör övervägas
för arkivarbetsverksamheten.

anges
Sedan

1975/76 gäller att yrkesbenämningar
som så långt som möjbudgetåret
motsvarar
vad som annars tillämpas
för ifrågavarande
ligt
arbetsuppgifter bör användas.
arkivarbete
har dock inte försvunnit
ute
Benämningen

på arbetsplatserna

trots

personerna

sällan

att de arbetsuppgifter
har någon anknytning

som utförs
till

ordet

av de berörda
arkiv.

mycket
har också i uppdrag
att pröva om arkivarbetsformen
kan
Utredningen
ersättas med ett system med samma principiella
som
halvuppbyggnad
Även
skyddad
sysselsättning.
benämningen
halvskyddad
sysselsättning
bör

eftersom
den har fått en negativ
innebörd
följaktligen
ifrågasättas
för de flesta. Det finns önskemål
om att även denna benämning
skall ersättas med något neutralt
och för verksamheten
mer relevant uttryck.
Oavsett

vilken
som används framöver
så finns det ändå
benämning
för att den upplevs negativ,
eftersom vissa särskilda villkor
hänger
Ordet skyddat, som definieras
i inledningen
av
ihop med verksamheten.
ett mått på i hur hög grad
kapitlet,
ger i benämningen
halvskyddat
risker

arbetet är. En ny benämning
skyddat
Den bör inte heller kunna användas
talsord.

Verksamheten

måste

dock

i budget- och anslagssammanhang.
För båda verksamhetsformerna
lämnar
bidrag

till

bidrag
skall utgå

bör

vara

så neutral

innebär
för

möjligt.
eller tillanvändas

det att arbetsmarknadsverket

Som villkor
för att
arbetsgivaren
ställs bl. a. att arbetsförmedlingen
skall få anvisa ararbetskraft.
skall täcka de extra kostnaLönebidraget

betshandikappad
der som kan uppstå för arbetsgivaren
bedöms vara nedsatt.
handikappade

lönekostnader.

genom

att arbetsförmågan

föreslår
att benämningarna
Sysselsättningsutredningen
och halvskyddat
arbete ersätts med en gemensam benämning
med lönebidrag
som bör kunna utgå till arbetsgivare
över
marknaden.

som

som någon form av titel
ha en benämning
som kan

hos den
arkivarbete

anställning
hela arbets-

Att de två formerna
och halvskyddat
arkivarbete
arbete får
en gemensam
behöver
inte innebära
att bidragsnivån
skall
benämning
vara densamma
inom alla områden.
Bidragsformen
halvskyddad
sysselhar redan i den nuvarande
alternativa
sättning
utformningen
bidragsnivaer.

arbete
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arbete

Allmän

5.5.3.4
med

och villkor

målsättning

för

anställning

lönebidrag
bör vara att
med lönebidrag
syftet med anställning
att få anställning
för handikappade
på den regulansom reguljärt
med samma anställningsvillkor
skall fininnebär dels att det på den aktuella
arbetsplatsen

Det

grundläggande
ge ökade möjligheter
jära arbetsmarknaden
ställda.

Detta

dels att dessa avtal

nas kollektivavtal,
ställs

med lönebidrag.
får arbetsgivareansvaret

AMS
Ett
för

nytt

bidragssystem
bör

bör

dock

anställning
ha klarlagts

innan

följas
berörd

följer
i lagens mening.
bör vara så utformat

kan utökas

arbetshandikappade

Arbetsförmedlingen
som skall erhålla

skall
att

Härav

inom

anvisa

även när en person anoch inte
arbetsgivare

att antalet

alla delar

den

med lönebidrag.

arbetstillfällen

av arbetsmarknaden.

arbetshandikappade
Begränsningen

genom arbetsvårdsbedömning
ha
diskussioner
om val av arbetsuppgifter
förmedlingen
som fackliga
organisationer.
ring med såväl arbetsgivare
mågan

personen
i arbetsföroch

bör

arbets-

och

place-

bör dessa aktivt arbeta för
med anpassningsgrupper
arbetsplatser
för arbetshandikappade
fram
arbetsuppgifter
lämpliga
löpande
Vid mindre
därefter
kontinuerligt
stödja den arbetshandikappade.

Vid
att

få

och

där det inte finns lokala
t. ex. allmännyttiga
organisationer
arbetsplatser
samråda
eller länsarbetsnämnden
fackliga
organ bör arbetsförmedlingen
eller distriktsrepresentanmed de fackliga
avdelningsorganisationernas
ter.
till

måste
Arbetsuppgifterna
den arbetshandikappade

som

i så stor

utsträckning
med
vid anställning

anpassas
möjligt
Vid mindre

lönebidrag.

kan det finnas
som t. ex. vid allmännyttiga
organisationer
arbetsplatser
även där man
arbeten
som i stor utsträckning
är anpassningsbara
Dessa arbetsplatser
eller arbetsledare.
saknar reguljärt
anställd personal
om
åt
vissa
kan trots allt ge lämplig
arbetshandikappade
sysselsättning
som aroch arbetsinstruktion,
form av befattningsbeskrivning
finns. En
har godkänt,
och berörd facklig organisation
betsförmedlingen
bör också i vissa fall kunna vara
person som är anställd med lönebidrag
t. ex. en allmännyttig
arbetsledare
vid en mindre
organisaarbetsplats
tion.

bara någon

av arbetsmarknaden
måste dock i vissa avseenden
För varje delsektor
skall utgå.
och bestämmelser
finnas för att lönebidrag
speciella villkor
som nu har personer
i arkivarbete
Det kan finnas vissa arbetsgivare
och

som

framöver

som

med

följer
kanske dessa

inte
det

vill

ta

föreslagna

arbetsgivare
vilja
bete. Sysselsättningsutredningen
arbetsförmedlingen
noga följer
och tillser
lönebidragssystemet
med beredskapsarbete.

5.5.3.5

Inriktningen

Den planering
utredningen

förslag

ekonomiska

lönebidragssystemet.
ersätta arkivarbetet

och

sociala
I vissa

ansvaret
fall

skulle

med

beredskapsaratt det är angeläget att
understryka
av tillämpningen
av det nya
utvecklingen
inte kommer
att ersättas
att arkivarbetet
vill

av lönebidraget

av åtgärder
ger

det

för
om

av arbetshandikappade
sysselsättning
i kapitel
6 förutsätter
att omfattande

som
dis-
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kussioner

sker på olika
i länsarbetsnämnderna

nivåer

i riksdagen,
inom arbetsmarknadsstyrelsen,
i distriktsarbetsnämnderna.
Det är naturligt
också diskutera
hur inriktningen
av lönebidragen

och

att i detta sammanhang
skall vara på olika sektorer
Detta

leder

och hur en regional
skall ske.
fördelning
att vissa riktlinjer
kommer
att ges för platsatt ge sådana riktlinjer
kommer
också att

till

följaktligen

ackvis_tionen.

Möjligheterna
I jämförelse
med
på olika nivåer.
innebär detta inget nytt. Arbetsformerna
finnas

de möjligheter
som finns
blir dock mer enhetliga

f. n.
och

systematiska.

5 .5.3.6

med

Anställning

lönebidrag

vid statliga

myndigheter

om en gemensam
form anställSysselsättningsutredningens
förslag
ned
för
hela arbetsmarknaden
ning
innebär
att formen
lönebidrag
arkivarbete
skulle upphöra.
Det är dock väsentligt
att de sysselsättningstillfällen
som har funnits
i form av arkivarbete
inom den statliga sektorn
inte faller bort utan snarare utökas. Bestämmelserna
för att lönebidrag
skall utgå måste därför
och administrativa
anpassas till de författningar
rutiner

som gäller för statliga myndigheter.
anser att statliga myndigheter
bör ha skylSysselsättningsutredningen
anmäla
om lämpliga
dighet att till arbetsförmedlingen
arbetsuppgifter
finns tillgängliga
för arbetshandikappade.
Det bör samtidigt
åligga anatt stödja arbetsförmedlingen
i deras strävan att få
passningsgrupperna
fram
för
arbetsuppgifter
arbetshandikappade.
Anpassningsgrupperna
bör dessutom verka för att bevaka att de
hänarbetsmarknadspolitiska
förarbetena
till grundlagen
skall vägas in vid statliga
syn som enligt

tjänstetillsättningar
större utsträckning.

får

en ökad

Detta

räcklig: om målsättningen
går att också andra åtgärder
Det
ket

nuvarande

stort

(75 %)
att anställa

varna

bidraget
för att

till användning
i
betydelse och kommer
kommer
inte heller i fortsättningen
att bli tillarbete
åt alla” skall uppnås. I kapitel 4 framär nödvändiga

inom den statliga sektorn.
arbete är inledningsvis
halvskyddat
myclättare
övervinna
motståndet
hos arbetsgi-

för

och ge utrymme
åt anpassningsarbetshandikappade
Dessutom
sker en automatisk
åtgärder.
av
i takt
avtrappning
bidraget
med att den anställde
kommer
in i sina arbetsuppgifter.
Vid statliga
kan det av budgettekniska
myndigheter
skäl vara ett hinder för myndigheter att första
året eller åren stå för en del av den totala
lönekostnaden.

föreslår
därför
att lönebidrag
Sysselsättningsutredningen
utgår
med 100 % till statliga
De grundläggande
myndigheter.
såsom avtalsenliga
löne- och anställningsförlönebidrag
måner kvarstår
dock.
blir därmed
i alla avseenden
den
Myndigheter
även för arbetstagare
juridiska
med lönebidrag.
arbetsgivaren

inledningsvis
villkoren
för

Sysselsättningsutredningen
heter

skall

finnas

har

övervägt

om

det

vid

till automatisk
motsvarighet
arbete. Utredningen
draget som vid halvskyddat
har
ande huvudalternativ
tänkbara.
Alt

någon

statliga
myndigav biavtrappning
därvid funnit
följ-

1

Myndigheten

begär

i samband

med petitan

medel

hos departementet

för

arbete
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att efter

som har
för de personer
nya tjänster
och inte erhåller annan tjänst hos myndigheten.

två år inrätta

med lönebidrag
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anställning

Alt

2

Alla

i t ex högst två år skulle gamed lönebidrag
som har haft anställning
till personlig
automatisk
tjänst såvida vederbörande
överföring
skulle således i
får annan tjänst hos myndigheten.
Myndigheten

ranteras
inte

för att efter två år
med petitan begära medel hos departementet
med lönebisom har anställning
tjänst för de personer
personlig
lämnar
sin personliga
tjänst skulle
drag. När den arbetshandikappade
medlen för tjänsten återgå till departementet.

samband
inrätta

Alt

3

inte någon del av kostnadsansvaret.
övertar
Lönebidrag
Myndigheten
anfrån AMS utgår i stället så länge som den person som förmedlingen
eller slutat sin anställvisat inte har fått annan tjänst hos myndigheten
ning.
blir restriktiva
att myndigheterna
kunna medföra
3 finns däremot
I alternativ
med lönebidrag.
personer
inrestriktiva
till den befarade
hinder.
Anledningen
inga budgetmässiga
skulle
så
i
skulle vara att vid budgetprövningen
departementet
ställningen
av antalet
önskemål
om utökning
tillgodoses
tjänster
myndigheternas
Alternativ

med

1 skulle

att anställa

medel
anvisades
myndigheten
med
som
är
anställda
lönebidrag.
personer
för att istället
avvisa lönebidraget
själva

genom

att

för

att

inrätta

Myndigheterna
få rekrytera

tjänster
skulle
till

åt de
därför

nyinrättade

tjänster.
för
från arbetsmarknadsverket
att få tjänst utan bidrag
Möjligheten
l också
skulle med ett system enligt alternativ
en arbctshandikappad
anvisas anställav om den arbetssökande
vara beroende
inledningsvis
eller ej.
myndighet
ning vid en expanderande
2 i motFördelen
med att inrätta
enligt alternativ
tjänster
personliga
1. är att man vid vakanser inte kan sysselsätta icke arsats till alternativ
var avsedda för arbetsför medel som ursprungligen
betshandikappade
handikappade.
Även alternativ

2 innebär

att de arbetshandikappade
kommer
att räknas in i myndigheternas
personalresurser
Detta kan i och för sig vara
tementens
budgetprövning.

med

lönebidrag
vid fackdepareftersom
positivt

och de personer
som ursprungligen
får kostnadsansvaret
myndigheterna
anmed övriga
efter hand skulle integreras
anvisats
av förmedlingen
erfarenheter
har dock visat tröghet när myndigheterna
ställda. Tidigare
för artjänster
personliga
själva skall ansöka om medel för att inrätta
och departement
prioriteras
när
ekonomin
är
begränsad.
rekrytering
reguljär
in på anställför att alla som kommer
att skapa garantier
Möjligheterna
efterhand
skall få personlig
tjänst eller annan tjänst
ning med lönebidrag

betshandikappade.
avsedda
tjänster

Både

i

myndigheter

för

är alltså begränsade.
vid myndigheten
hinder
Bl. a. budgetmässiga
gör också

att

sysselsättningsutredningen

SOU

inte
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kan
-

givare
ställda

Skyddat

att

förordna
kan

ta över

myndigheterna
kostnadsansvaret

-

i motsats
efterhand

till
för

enskilda
dem

som

arbetsär an-

med lönebidrag.

har därför
stannat för det tredje alternatiSysselsättningsutredningen
vet och föreslår
alltså att myndigheterna
erhåller
från AMS
lönebidrag
så länge som den arbetshandikappade
inte har fått någon annan tjänst
vid

Denna
myndigheten.
efterhand
öka tillgången

digheter.
I avsnitt

modell

för att
ger också bättre förutsättningar
med lönebidrag
inom statliga myn-

på platser

4.5.7

föreslår
att särskilda
direktiv
sysselsättningsutredningen
där deras ansvar för anpassningsverkstatliga myndigheter
fastslås. Samtidigt
föreslås att myndigheterna
i samband
med
skall
en
särskild
för
petitaframställningar
avge
redogörelse
anpassningsarbetet under året.

bör

utgå
samheten

till

anser att i de föreslagna
direktiven
bör det
Sysselsättningsutredningen
klart
att
arbeta
för
att
de
som
åläggas myndigheterna
personer
aktivt
har anställning
med lönebidrag
får annan tjänst vid myndigheten.
Mynbör bevaka denna fråga. Det bör samtidigt
dighetens anpassningsgrupper
att i den särskilda
om anpassningsåläggas myndigheten
redogörelsen
arbetet ange hur många personer
som har fått anställning
med lönebimed lönebidrag
och antalet
drag under året, det totala antalet personer
som har haft anställning
med lönebidrag
men som under året
personer
fått annan tjänst vid myndigheten.
med lönebidrag
bör i alla avseenden räknas som statligt
Anställning
reglerad
ningar

och därmed vara en merit vid vanliga tjänstetillsättanställning
inom myndigheterna.
De personer som har anställning
med lönebör följaktligen
omfattas
av samma personaladministrativa
åtgär-

bidrag
der som

övriga

arbetstagare

och

därmed

ingå

i myndigheternas

perso-

nalresurser.
En

som

bl. a. måste observeras
i samband
med nyanställning
är
En
del
av
de
lönebidrag
tilläggspensionsfrågan.
arbetshandikapin i statlig eller kommunal
har tidigare
pade som kommer
förvaltning
haft anställning
inom den privata
sektorn och därmed omfattats
av an-

fråga

med

STP

tingen

Den

sion).
råden

eller ITP (industrins
(särskild
tilläggspension)
förra
omfattar
inom LO-gruppernas
arbetstagare

tilläggspenavtalsom-

och den senare tjänstemannasidan.
De som går från privat tjänstetill offentlig
kan tillgodoräkna
mannaanställning
anställning
sig värdet
av den pensionsgrundande
tiden både i privat och offentlig
tjänst.
Mellan
STP och de offentliga
har däremot
inte någon
pensionerna

samordning
tjänst kan
Den

skett.

Den

i princip
inte
allmänna
pensionen

som går från privat
få tilläggspensionen

med STP till offentlig
från privat tjänst.
tillgodo
inte av vem som är arbets-

tjänst

berörs naturligtvis
berör alla arbetstagare
givare. Frågan om tilläggspension
speciellt de äldre åldersgrupperna
som går från privat anställning
med STP-förmåner
till statlig tjänst och bidrar följaktligen
inte till någon direkt flexibilitet.
Det

att behandla
denna
ingår inte i sysselsättningsutredningens
uppdrag
men utredningen
finner
det angeläget påtala att det är viktigt
att
mellan
olika tilläggspensionssystem
snarast löses
frågan om samordning

fråga,

genom

förhandlingar

mellan

berörda

parter.

arbete
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200
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allmännyttiga

organisationer
har givit arbetsförmedlingen
stora möjligorganisationer
finna arbetsuppgifter
för arbetshandikappade
I
personer.
än de som för närvarande
har arkivarbetsorganisationer

Allmännyttiga
heter till att
ännu

fler

platser skulle lämpliga
arkivarbeten
varit fylld.

kunnat

platser

inrättats

om

inte

kvoten

15 000

kan även bidrag för halvskyddat
arVisserligen
har inte varit tillräckligt
grupp men dessa bidrag
är därför
behalvskyddade
arbetsplatser
mycket

bete utgå till denna
Antalet
gynnsamma.
gränsat vid de allmännyttiga
organisationerna.
Av en undersökning
om arkivarbete
i Malmöhus

län

hösten

1975

att ca 55 % av de allmännyttiga
framgår
organisationerna
säger att man
inte skulle klara en minskning
av det totala statliga
stödet till arkivarbete utan motsvarande
bidrag genom andra statliga kanaler.
Dessa uppgifter
bör dock tolkas med stor försiktighet.
Några skäl till
en ändring
eller alternativ
har
t.
ex.
inte
kunnat
finansiering
presenterats
för uppgiftslämnarna.
Erfarenheten
från besök på allmännyttiga
organisationer

som sysselsättningsutredningens
sekretariat
har gjort,
tyder
kan ta ett visst ekonomiskt
ansvar. Bl. a. arpå att institutionerna
torde därmed
bli större än vad det är på vissa håll
betsgivareansvaret
för närvarande.
dock

De allmännyttiga
organisationerna
ta ett efter hand ökat kostnadsansvar
lönebidrag.
är en viktig
pensera

Eftersom

anställda

är det troligt
efterhand
minskat
till

dragsgivning

arbetsförmedlingens

resurser för att
begränsade
för personer som är anställda
med
för dessa organisationer
lönebidrag

med

resurs

ett

har ofta

att staten
lönebidrag.

de allmännyttiga

på annat sätt skulle
En ökad ordinarie

organisationerna

skulle

få komstatsbi-

dock

minska

att placera arbetshandikappade.
föreslår
därför
att lönebidrag
konstant
utlönekostnaden
inkl. lönebikostnader
vid an-

möjligheter

Sysselsättningsutredningen
går med 90 % av den totala
av arbetshandikappade
ställning

vid allmännyttiga
organisationer.
Sysselanser
att
en
ekonomisk
insats från orgasättningsutredningen
begränsad
nisationernas
sida är befogad för att få ett ökat arbetsgivareansvar.
Vissa
har också möjlighet
att även få andra bidrag för kostnamed organisationens
administrativa
verksamhet.
Omplacevid en liten arbetsplats
är begränsade
om den arbetsringsmöjligheterna
inte på ett nöjaktigt
sätt klarar av de tilltänkta
handikappade
arbetsupp-

organisationer
der i samband

Vissa arbetshandikappade
borde dock också efterhand
helt eller
gifterna.
delvis bli så rehabiliterade
att de vill ha ett arbete utanför
den aktuella
och utan
organisationen
andra arbetshandikappade
Arbetsförmedlingen
hålla kontakt
med för
allmännyttiga
att det vid
bör

finnas

lönebidrag
Ett nytt

Härvid
lönebidrag.
att få anställning
har

inte någon anpassningsgrupp
att
med lönebidrag
vid de
upp verksamheten
anser dock
Sysselsättningsutredningen

till

och
som

i vissa
kan

tillgång
personal
vid allmännyttiga
organisationer.
enligt

för

i allmänhet

att följa

organisationerna.
länsarbetsnämnderna

system

ökar även möjligheterna
vid en organisation.

det här

föreslagna

fall

samordna
skulle

arbetsförmedlingarna
med
verksamheten

förmodligen

innebära

SOU
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att verksamheten

hos en del av de organisationer
upphör
i arkivarbete.
Detta inte endast av ekonomiska

personer

som idag har
skäl utan också

de ökade kraven på t. ex. arbetsgipå grund av att de inte kan uppfylla
vareansvar
och på arbetsmiljön.
Krav
som ställs på alla arbetsgivare
skall utgå.
idag och därför också måste ställas om lönebidrag
anser det vidare angeläget
att det fastslås
Sysselsättningsutredningen
vilka verksamheter
som skall betraktas
som allmännyttiga
organisationer. De organisationer
som skall beröras av 90 % lönebidrag
bör inte ha
kommersiell
eller vara vinstgivande
och inte heller serviceorinriktning
gan åt enskild

som är vinstgivande.
person eller organisation
räknas enligt nuvarande
bestämmelser
om arkiFörsäkringskassorna
varbete
som allmännyttiga
organisationer.
Sysselsättningsutredningen
anser dock att försäkringskassorna
i samband med lönebidrag
bör jämställas

med statlig myndighet
i likhet
av arbetsmarknadspolitiska

ra former

5.5.3.8

med

Anställning

lönebidrag

med vad som redan

gäller

för

and-

insatser.

vid landsting

och

primärkommuner
Inom

den

arbete.

statsbidrag
samt tredje

50 %
Före

fjärde
För
ningen.

kommunala

årets

sektorn
finns redan möjligheter
till halvskyddat
utgår därvid första året med 75 %, andra året med
och fjärde
åren med 25 % av totala lönekostnaden.

utgång

ungdomar

skall utgå även i fortsättprövas om bidrag
under 25 år med svåra fysiska handikapp
eller
kan bidrag
utgå med 90 % första året och

psykiskt
utvecklingsstörda
50 % under de därpå följande
tre åren. Därefter
i
prövas om bidrag
skall utgå med 50 % eller 25 %. Bidraget
fortsättningen
däromprövas
efter med normalt
tre års mellanrum
i båda bidragskonstruktionerna.
som redan är anställd
kan efter arbetsvårdsbedömning
Handikappad
överföras
till halvskyddat
arbete. Statsbidrag
utgår därvid med 25 % av
totala lönekostnaden.
Ett villkor
för att en redan anställd
skall kunna
överföras
till halvskyddat
arbete är att en annan handikappad
samtidigt
i halvskyddad
nyanställs
sysselsättning.
Vid årsskiftet
1976/77
fanns 1 355 personer
i halvskyddat
arbete i
kommunerna

och 830 i landstingen.
I arkivarbete
fanns vid samma tid1 132 personer
i kommuner
och landsting
punkt
I vissa län
gemensamt.
arbetar man redan med att överföra
till halvskydpersoner i arkivarbete
dat arbete. Det är först efter sex år som bidraget
till kommunerna
blir
mindre
för halvskyddat
något
enligt
Om
reglerna
arbete/lönebidrag.
också möjligheterna
att få 25 % statsbidrag
för redan anställd räknas in
så blir bidragssystemet
ännu mer fördelhalvskyddat
arbete/lönebidrag
aktigt.
För den kommunala
sektorn
innebär
försysselsättningsutredningens
och
att den nya benämningen
slag att arkivarbete
upphör
anställning
m-ed lönebidrag
ersätter benämningen
arbete.
halvskyddat

arbete

201

202

Skyddat
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med

5.5.3.9

Anställning

statliga

affärsdrivande

hos

lönebidrag

enskilda

arbetsgivare

och

verk

Vid halvskyddat
arbete hos enskilda
och statliga
affärsdriarbetsgivare
vande verk används samma bidragskonstruktion
som vid landsting
och
Vid statliga
kommuner.
affärsdrivande
verk kan dock inte redan anställd

överföras
handikappad
enskilda
arbetsgivare

För

sysselsättningsutredningens
nämngen

arbete.
halvskyddat
och statliga
affärsdrivande
verk
innebär
en namnändring.
Beförslag om lönebidrag

arbete

halvskyddat

med

ersätts

som en viss utvidgning

lönebidrag
samtidigt
avsnitt 5.5.3.1 l.

5.53.10

till

Verksamhetsformen

med
benämningen
anställning
av verksamheten
föreslås i

musikerhjälp

upphör

Unhar de senaste åren endast berört ett fåtal personer.
Musikerhjälpen
der första halvåret
1977 fanns ingen organisation
som hade musikerdenna åtgärd i princip
inte längre fyller någon funktion
hjälp. Eftersom
föreslås att den helt utgår. Sysselsättningsskapande
för tempoåtgärder
rärt

arbetslösa

arbete.

I vissa

musiker

bör

fall

dock

bör

kunna

ske med olika

former
musiker

arbetshandikappade
hos olika musikproducenter
ställning
enligt de villkor
för anställning
med lönebidrag.

5.5.3.]1
med

vid

lönebidrag

statliga

till

Förslag

affärsdrivande

i bestämmelserna

komplettering

enskilda

kommuner,

landsting,

av beredskapskunna få an-

som föreslås

för

gälla

anställning

arbetsgivare

och

verk

som infördes
l januari
1977 har varit i kraft
bidragsbestämmelser
alltför
kort tid för att en utvärdering
av verksamheten
skall kunna göras. Dessutom
har konjunkturläget
1977 bidragit
till viss tröghet
varför
antalet halvskyddade
inte
har
ökat
i
önskvärd
arbetsplatser
omfattning.
De

Från
fört

vissa håll

har dock

av bidragsvillkoren
påpekats att skärpningen
av redan anställd
till halvskyddat
arbete har medatt arbetsförmedlingens
att placera in arbetslösa
arbetsmöjligheter

avseende

överföring

handikappade
överföring

av

i halvskyddat
redan anställd

arbete
till

har

begränsats.
arbete

halvskyddat

i halvskyddad
nyanställs
ske något senare.
effekter
måste dock i längden
vara
av en redan anställd till halvskyddad

handikappad
samtidigt
kunde nyanställningen
Dessa

överföring
dast bli senarelagd,
som enligt tidigare

nyanställningen
bestämmelser.

bör

i regel

Som

villkor

gäller

att

sysselsättning.

för
annan

Tidigare

En
begränsade.
torde ensysselsättning
ske vid samma tidpunkt
mycket

hos arbetsgivare
och fackliga
är
Inledningsmotståndet
organisationer
ofta speciellt svårt vid nyanställning
av arbetshandikappade.
För att underlätta
för de arbetshandikappade
och äldre att få utbildning
och ar-

SOU
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bete har därför

Skyddat

kunnat

halvskyddad
sysselsättning
Därvid
förutsätts
att den

tagsutbildning.
anställda
i företaget

med före-

kombineras

arbetshandikappade
början. En utbildning

från

på sex måför att
tillräcklig

utbildningens
kan ibland vara
inskolningsperiod
en arbetshandikappad
skall kunna klara av vissa arbetsuppgifter.
innan en person anställs måste man dock ta ställning
till om
nader

skall

eller

vara

skall

en vanlig

anställas

i halvskyddat
arbete eller utan bidrag
nadsverket.
Den
halvskyddade
sysselsättningsformen
ibland som en form av gardering.

från

Redan

personen
arbetsmark-

används

därför

anser att överföring
av redan anställd
till
bör ske i begränsad omfattning.
Det är dock
för nyanställning
så smidiga
bidragsbestämmelserna

Sysselsättningsutredningen
med lönebidrag

anställning

att göra
angeläget
som möjligt
för att få fram

fler

arbetstillfällen

för

arbetssökande

som är

arbetshandikappade.
föreslår

att lönebidrag
med 75 % av den
som har
utgå om arbetshandikappad
sex månaderna
visar sådan begränsning
i ar-

Sysselsättningsutredningen
totala lönekostnaden
bör
anställts

under

kunna

de senaste

betsförmågan

att

Arbetsgivaren

skulle

vederbörande
i dessa

annars

inte

inte

behöva

fall

kan

behålla

nyanställa
om någon

med lönebidrag
vilket är ett krav
handikappad
skall överföras
till halvskyddad
sysselsättning
enligt
melser.

anställningen.
någon arbetsredan anställd

nuvarande

bestäm-

föreslår
att sex månader
sätts som gräns
Sysselsättningsutredningen
eftersom
ökar
om
anställningsskyddet
lagen
genom
anställningsskydd
efter sex månader.
I ett flertal
kollektivavtal
har inom de ramar som
också system skapats för provanställning.
lagen tillåter
låter provanställning
från tre till sex månader.
I kapitel
4 framhålls
att de arbetsmarknadspolitiska
vara

desamma

för

de statliga

affärsdrivande

verken

Dessa

avtal

till-

åtgärderna
och de enskilda

bör
ar-

föreslår
därför
att överföring
av
betsgivarna.
Sysselsättningsutredningen
redan anställd till anställning
med lönebidrag
även bör kunna ske inom
verk efter samma bestämmelser
som för enskilda
statliga affärsdrivande
arbetsgivare.
I kapitel
täljeförsöket

3 har sysselsättningsutredningens
redovisats.
Erfarenheterna

ungdomsförsök
från försöket
visar

-

Söder-

att ökade

insatser behövs för att ungdomar
med psykiska
arbetsmarknadspolitiska
socialmedicinska
skall kunna beredas sysselrespektive
arbetshandikapp
i ökad omfattning.
har därför
funnit
sättning
Sysselsättningsutredningen
föreslå att för
anledning
cialmedicinska
handikapp
nen inklusive

under
ungdomar
bör lönebidrag

lönebikostnader

tre åren.
därpå följande
skall utgå fortsättningsvis.
års mellanrum.

Före

stämmelserna

där

med svåra fysiska

motsvarande
handikapp

eller sopsyskiska
med
90
%
av löutgå
året och med 50 % under de

under

första

fjärde

årets utgång prövas om bidrag även
därefter
med normalt
tre
omprövas

Bidraget

I kapitel
3 föreslås
också
användas för förtidspensionärer
med lönebidrag.
Detta skulle

25 år med
kunna

att

motsvarande

skall kunna
bidragsform
år som får anställning
en utökning
av de nuvarande
be-

i åldern
innebära

26-35

endast kan utgå
bidrag
eller psykiskt utvecklingsstörda

för

ungdomar
ungdomar.

arbete

203

204

Skyddat
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Förslag

bete till

anställning

En
hela

till

för

Övergångsbestämmelser
lönebidrag

personer

1978: 14

i arkivar-

med

en enhetlig
form för
genomföra
är
en
lönebidrag
ny arbetsvårdsorganisation
i övrigt i betänkandet.
Alla persom framförs
till anställningsforskall i princip
överföras

för

viktig
förutsättning
arbetsmarknaden

att

kunna

med

i enlighet
med de förslag
soner som har arkivarbete

men lönebidrag
och blir därmed anställda av arbetsgivaren.
De kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen
skall följaktligen
också gälla dem som
till anställning
överförs
med lönebidrag.
Vissa Övergångsbestämmelser
dock

finnas

ganisationer
måste dock

måste

skall

för att kommuner,
kunna

förhandlingar

och allmännyttiga
ormyndigheter
anpassa sig till det nya systemet. I vissa frågor
ske mellan berörda arbetsmarknadsparter.
vad de ekonomiska
konsehar studerat

Sysselsättningsutredningen
kvenserna
blir med avseende
för
dragssystemet
berörts
omfattas

de personer

av det föreslagna
bipå tilläggspensionen
som f. n. är i arkivarbete.
Som tidigare
i arkivarbete
av särskild
tilläggspension

personer
omfattar
som arbetar inom
STP de arbetstagargrupper
(STP). Normalt
L0:s avtalsområden
den
sektorn.
Vid
en
privata
på
övergång till anställmed
skall
i
form
av
den
ning
gälla
lönebidrag
princip
tilläggspension
som övriga anställda
har på berörd arbetsplats.
För dem som kommer
att

beröras

ordning

av andra

mellan

STP

avtalsområden
och

än L0:s

de tilläggspensioner
resp. det privata

finns ingen direkt
samsom gäller inom t. ex. de
Tilltjänstemannaområdet.

avtalsområdena
offentliga
måste följaktligen
bli en förhandlingsfråga
läggspensionsfrågan
berörda
arbetsmarknadsparter.
Sysselsättningsutredningen
övergångsbestämmelserna
enskilde
skall
få sämre

måste

så att man

undviker

att

att

den

ekonomiska

fram till
ningen har kommit
bestämmelser
borde följande
ras:

Statliga

utformas

mellan
anser

förmåner.
Sysselsättningsutredom vissa övergångsförhandlingar
alternativ
för de olika sektorerna
diskute-

att vid

myndigheter

Vid

i arkivfanns 1 juli 1977 cirka 5 600 personer
statliga myndigheter
som hade personliga
En kolarbete, därav cirka 700 personer
tjänster.
lektiv överföring
av samtliga
till det nya systemet med lönebidrag
och
de anställningsförmåner
som följer
är inte
statligt
reglerad
anställning

tänkbart

bl. a. p. g. a. pensionsbestämmelserna.
från formen
arkivarbete
till lönebidrag
bör en samövergången
av tilläggspensionssystemen
efter särskilda
förhandordning
genomföras
anser att ett alternativ
som är angelälingar. Sysselsättningsutredningen
i nämnda förhandlingar
bör vara att alla som skulle få
get att behandla
Vid

sämre

med statlig pension bör få vara kvar i STP-förpensionsförmåner
Denna
skulle
dock ha statligt
med
säkring.
grupp
reglerad
anställning
och
i
därmed
andra
avseenden
ha
de
lönebidrag
anställningsförmåner
som följer
med en statligt
De som inte får sämre
reglerad
anställning.
bör dock i alla avseenden ha de anställningsförmåner
pensionsförmåner
som följer av statligt reglerad anställning.
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A llmännyttiga

organisationer

anser
Sysselsättningsutredningen
har arkivarbete
vid allmännyttiga

det angeläget

ranteras

bidragssystem

arbete

trots

att ett nytt

organisationer

att de personer
i likhet med
införs.

För

som f. n.
andra

dem

gasom har

arkivarbete

vid allmännyttiga
bör därför
100 % statsbiorganisationer
utför de aktuella
drag utgå så länge som dessa personer
arbetsuppgifterna. När organisationen
skall nyanställa
bör
någon med lönebidrag
dock den nya bidragsnivån
gälla.
För
tionerna

de personer
som har arkivarbete
vid de allmännyttiga
kommer
i vissa fall tilläggspensionsfrågan
att bli

plicerad.
STP finns

endast

Handelsanställdas

inom
förbunds

vissa av de allmännyttiga
avtalsområde
gäller.

organisakom-

något

där
organisationerna
Vid de flesta allmän-

är det ofta arbetsuppgifter
inom Handelstjänsorganisationerna
temannaförbundets
avtalsområde
som personer
i arkivarbete
ut(HTF)
för. Inom HTF:s
område gäller inte STP utan industrins
tilläggspension
(ITP).
För de personer
som i det nya systemet kommer
att tillhöra
HTF:s
nyttiga

avtalsområde
tier

finns

kan det bli aktuellt

för

inom

att lämna

som lämnar

arbetstagare
område.
Huruvida

STP:s

STP.

Vissa

område

för

avtal

och garan-

arbetsuppgifter
är tillämpliga

ITP:s
dessa avtal och garantier
de personer
som går från arkivarbete
till anställning
med lönebidrag
får avgöras vid förhandlingar
mellan
AB
Arbetsmarknadsförsäkringars
AMF (administrerar
STP) och Svenska Personalpensionskassan
(SPP) (administrerar
ITP) samt AMS.
för

anser att ett alternativ
som är angeläget att
Sysselsättningsutredningen
behandla
i dessa förhandlingar
bör vara att alla som skulle få sämre
med ITP bör få vara kvar i STP-försäkringen.
pensionsförmåner
Denna
grupp skulle
område.
De
seenden

i övrigt ha de förmåner
som följer med HTF:s
avtalsinte får sämre pensionsförmåner
bör dock i alla avha de anställningsförmåner
som HTF:s avtal innebär.
dock
som

Kommuner

och landsting
som är anvisade

kommunalt
arkivarbete
omfattas
för närav några tilläggspensionsbestämmelser.
Mellan
kommunförbunden
och kommunaltjänstemannaförbundet
har diskussioner
ägt
rum om att ge arbetstagare
som är anvisade kommunalt
arkivarbete
rätt
till särskild
tilläggspension
(STP) i likhet med vad som för närvarande

Arbetstagare
varande
inte

På grund av föreliggande
gäller vid statligt arkivarbete.
betänkande
har
avbrutit
dessa diskussioner.
Det finns dock anledning
parterna
att förmoda att STP i framtiden
inte blir gällande
för arbetstagare
i kommunalt arkivarbete.
Parterna
har istället för avsikt att genom förhandling
söka lösa pensionsfrågan
för gruppen,
inom ramen för de på den kommunala sektorn redan gällande pensionsbestämmelserna.
5.5.4

Den

kvantitativa

Som tidigare
refererats
den skyddade
sektorn
cirka

30 000

avser

utvecklingen
föreslog
utredningen
borde byggas ut till

platser

i verkstäder

för

om skyddat arbete 1972 att
50 000 platser av vilka
arbete. Detta skulle
skyddat

cirka

arbete
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för skydav platserna
vid verkstäder
sett en fördubbling
OSAav antalet i de andra formerna.
ett bibehållande

borde kunna stanna vid cirka 5 000
föreslog att utbyggnaden
Man har
den regionala
obalansen.
platser i första hand för att utjämna
verksamheten.
av den halvskyddade
här inte diskuterat
utbyggnaden
i OSA-kommitinstämmer
I OSA-propositionen
departementschefen

kommittén

om att den regionala
téns påpekanden
den
fortsatta
av
höjningen
anledning

obalansen

bör rättas

till

men med

så kan inte

av ambitionsnivån

nå-

de
avhängig
anges
anges. Utbyggnadstakten
got
platsbehov
ekonomiska
förutsättningarna.
kvoten på 15 000 arhar den tillgängliga
När det gäller arkivarbetena
är f. n. ca
och
antalet
halvskyddade
arbetsplatser
kivarbetsplatser
fyllts
vara

visst

kvohar nyligen
11 000. Arbetsmarknadsstyrelsen
begärt att få utvidga
1 500 platser.
med ytterligare
ten för arkivarbete
att det krävs en stark
har uppfattningen
Sysselsättningsutredningen
arbetsav den skyddade
på den reguljära
sysselsättningen
utbyggnad
möta de ökade krav som följer av de höjda amåt alla.
Den
av arbete
för förverkligandet
fastslagits
komma
i olika former
av skyddat arstora expansionen
bör emellertid
till den reguljära
dvs. enligt
bete i direkt
arbetsmarknaden,
anslutning
marknaden

om vi skall

bitionerna

som

utredningens
tidigare förslag
som kan användas
nebidrag

i huvudsak
hela

i formen

av anställning

med lö-

arbetsmarknaden.

över
Sysselsättningshar tidigare
redovisat
det stora behov som finns av att beutredningen
reda personer
med arbetshandikapp
Cirka 70 000 persosysselsättning.
vid
Siffsom
arbetsvårdssökande
ner registreras
årligen
förmedlingarna.
utran skall ses mot bakgrund
av att man under senare år i minskad
som
sträckning
registrerat
arbetshandikappade
Också en stor del av de icke arbetsvårdsregistrerade

arbetsvårdssökande.
har

arbetshandi-

har skett. Cirka
förtidspensionerade
1 framgår
att
varje år. Av kapitel
förtidspensioneras
av arbetsär mycket låg bland de flesta grupperna
sysselsättningsgraden
kom till
Bara en mindre
del av denna dolda arbetslöshet
handikappade.
kapp. En kraftig
45 000 personer

ökning

av antalet

i den officiella
Det är givetvis svårt att exakt summestatistiken.
uttryck
ra de olika behoven eftersom
det här i viss mån förekommer
dubbelräkningar etc. En försiktig
säger dock att cirka 100 000 peruppskattning
soner varje år är aktuella
för arbete. F. n. får, som påpekats i kapitel 4,
endast en mindre
del av dessa sysselsättning
arbetspå den reguljära
marknaden.

föreslår
också åtgärder
som väsentligt
Utredningen
att
bereda
i
möjligheterna
sysselsättning
reguljär
anställning
av främjandelagstiftningen,
dessa grupper,
bl. a. genom tillämpning

stärker

förför
an-

samtiverksamhet
etc. Utredningen
har emellertid
passningsgruppernas
att i samband
att det i många fall kan vara nödvändigt
digt konstaterat
med anställningen
också ge ett visst bidrag till arbetsgivaren.
Systemet
med lönebidrag
har detta syfte.
anställning
Om

man

kommer
terna
som

skall

det
till

möta

också

att

arbetsgivarna.
kommer

föreslagits

ningsmöjligheterna.

de krav

som följer av de höjda ambitionerna
så
en stark utbyggnad
av bidragsmöjlighemed lönebidrag
Anställning
enligt den modell

krävas
att

vara

De förbättrade

en viktig

väg

för

bidragsmöjligheterna

att

öka
skall

sysselsättockså då
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ses som ett sätt att försöka
hänvisade
Det

till

andra

är svårt

rade

där

att

utan

ändring

för

lägger
också
ner

för

exakt

kombineras

är

förtidspensionering.
av de förtidspensione-

andel

de övriga förslag som utredningen
för verksamheten.
Det krävs
förutsättningarna

förbättra

ett engagemang
från
att på de enskilda

med

såväl

som

arbetsgivare

de problem

fackliga
organisatiotill anställning
av
stora antal som behö-

medverka

arbetsplatserna
mot bakgrund

Sett
arbetshandikappade.
ver hjälp till ett arbete och
att få fram

som idag

t. ex.

skulle kunna
vara ett alternativ.
lönebidrag
är dock inte tillräckligt
för att åstadkomma
en för-

bidrag
måste

att

åt personer

sysselsättning

med

anställning

Ekonomiska

bereda

försörjningsalternativ,
hur stor
uppskatta

av det

som finns

för

närvarande

i reguljär
är det inte orimligt
anställning
behovet av anställning
med lönebidrag
till 25 000 personer
om behovet skulle vara så stort om utredningens
mål skall
arbete

med

att uppskatta
årligen. Även

nås, så måste
ändå utbyggnaden
av möjligheterna
ske successivt för att man skall kunna få tid på sig att göra nödvändiga
insatser på arbetsplatserna
och få
tid för utbyggnad
av arbetsmarknadsverkets
resurser.
Detta
innebär
i
sin tur

att man får acceptera
att förtidspensioneringen
också i fortsättatt ligga på en relativt
ningen kommer
hög nivå och endast på längre
sikt ersättas med sysselsättning.
Den begränsning
av utbyggnaden
som
måste ske skall ses mot bakgrunden
av den tid som måste till för attitydpåverkan
ett uttryck
ställning
visat att
der

och

i samhället
och den är inte
organisationsförändringar
ekonomiska
En utbyggnad
av annågra
begränsningar.
med- lönebidrag
innebär
vad utredningen
har
enligt
tidigare
man kan göra väsentliga
när det gäller
kostnabesparingar
för

för

Om

förtidspensionering.
via lönebidrag
anställning

i

räcker

hela

det för

att finansiera

en tredjedel
av dem som
skulle
förtidspensionernas

ungefär
annat
fall
kostnaden

för

anställningar

med

får
så

löne-

bidrag.
Den

nämnda begränsningen
som ligger i att det krävs viss tid
tidigare
att åstadkomma
en ökning
av antalet anställningar
med lönebidrag
talar för att tillväxten
får vara ganska blygsam under de första åren för
för
att

sedan

öka

när

marknadsverket

man

haft

och när arbetslängre tid för omställning
En sådan successiv utpersonalförstärkningar.
om man förutsätter
en viss procentuell
tillväxt
av anhar diskuterat
lönebidrag.
Sysselsättningsutredningen

har

får man
byggnad
talet platser
med
alternativa
tillväxttakter

fått

och

därvid

funnit

under

en femårsperiod

Tabell

5: 2 25 % årlig ökning av anställning

År

Antal

Ökning

0
l
2
3
4
5

25
31
39
49
61
76

+ 6 000
+ 8 000
-i- 10 000
+12 000
+15 000

000
000
000
000
000
000

att

en 25-procentig

är rimlig.

med lönebidrag

tillväxt

arbete
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i antalet platser med lönebidrag
skall
beaktas att tillväxten
dels på platser som
dels på olika sektorer av arbetsmarknaden,
Detta betyder
t. ex.
och till inplaceringar.
går till interna
överföringar
av
del av platserna
är tillgänglig
för inplacering
att endast en mindre
Det

bör

fördelas

arbetshandikappade.
av den planeEn fördelning
av lönebidragen
följer
på olika sektorer
i
av
för
som
diskuteras
ring
åtgärder
arbetshandikappade
kapitel 6. Utvissa
har
dock
för
sina
antaganden
redningen
kostnadsberäkningar
gjort
om
inom

fördelningen.
de statliga

Om

man

utgår

ifrån

att

ca 30 %

de allmännyttiga
myndigheterna
det innebära
att ca 2 000 platser går dit under

skulle

och

av platserna

finns

organisationerna
det första året. Yt-

4 000 platser skulle stå till förfogande
för enskilda arbetsgivare,
terligare
och de statliga affärsdrivande
verken. Om man utkommuner,
landsting
samma fördelning
som f. n. för inplaceringar
resp.
går från ungefär
så innebär det att enbart 60 % av dessa platser står till föröverföringar
dvs. 2 400 platser.
fogande för inplaceringar
i slutet av
En tillväxt
med 25 % ger 76 000 platser med lönebidrag
dvs. en ökning med drygt 50 000 platser. Sett mot bakfemårsperioden
av behoven och inte minst de ekonomiska
för att förmotiven
grunden
söka begränsa förtidspensioneringen
så är denna tillväxt
alltför
begränsad. Med hänsyn till de svårigheter
som har berörts
kan det betraktas
och möjsom ett försök att göra en rimlig avvägning
mellan ambitioner
under
en
ligheter
begränsad tidsperiod.
När
bete -

det

gäller
verkstäder

de särskilt

anordnade
arbete

för skyddat

arför skyddat
arbetsplatserna
måste man vara något mer förmåste främst vara att få till stånd

-

siktig med utbyggnaden.
Inriktningen
en regional
av platsantalet
och att tillgången
utjämning
på platser ökas
På så
dvs. förbättrad
genom större omsättning,
utplaceringsverksamhet.
Ett första mål kunde vara att försätt kan fler platser göras tillgängliga.
söka

få upp

både

befintliga

med

till ca 10 % per år. För övrigt bör
utplaceringsprocenten
och nya verkstäder
från personer
behoven
tillgodose
svåra handikapp
och sådana grupper
som i vissa fall har

mycket
särskilda
behov

av specialinsatser
arbetsmarknaden.

öppna
De särskilda

i annan

som är svåra

bör som
beredskapsarbetena
än
att
de kan
utsträckning

pandera
som det här är frågan
typ av arbetsinriktning
i huvudsak
friluftsarbeten
etc.

5.5.5
Vi

har

att åstadkomma

på den

inte exframgått
behovet
av den
tillgodose
om. Som tidigare påpekats
tidigare

Arbetsförmedlingsinsatserna
här understrukit

behovet av att öka utplaceringen
på den öppna
verkstäder
och beredskapsarbeten.
För
skyddade
att detta skall bli en realitet krävs det naturligtvis
en ordentlig
förstärkDet måste innebära
att det på
ning av arbetsförmedlingsinsatserna.

arbetsmarknaden

från

verkstäder
skyddade
till arbetsförmedlare.
utplaceringsprocenten
enheter så skulle man

eller

skall finnas
tillgång
beredskapsarbetsplatser
har tidigare
visat att om man kan lyckas höja
vid de skyddade
verkstäderna
bara några procent-

Vi

kunna

minska

kostnaderna

väsentligt.

Sysselsätt-
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anser att det finns goda förutsättningar
för att kunna
ningsutredningen
av arbetsförmedlingsinsatserna
göra detta med en förstärkning
i kombination med de insatser som föreslagits
i kapitel
3 och 4. En arbetsförmedlare per 100 anställda
skulle vara en rimlig riktpunkt
vid en beräkav arbetsförmedlare
för nämnda
ning av behovet
Det
arbetsuppgifter.
skulle

i så fall

Tidigare
nebidrag

totalt

har
i stället

krävas

vi förordat
för

ca 200 arbetsförmedlare.
att man

arkivarbete.

skall

Även

med löövergå till anställning
i samband med anställning
med

krävs naturligtvis
inte bara från fackliga
lönebidrag
insatser,
organisationer och företag
utan också från arbetsförmedlingen
som medverkar
i
En på detta sätt utbyggd
verksamhet
kommer
anpassningsgrupperna.
att
ställa mycket
stora krav på arbetsförmedlingens
medverkan
i anpassi företagen
och kontakter
ningsverksamheten
med mindre
arbetsplatser
där personer
med lönebidrag
anställs. Vi skall behandla
detta resursbehov i kapitel 6, eftersom det hänger mera samman med de andra
förslag
som lagts när det gäller anpassningsverksamheten
i företagen.

arbete
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Arbetsvård

och

organisation,

LJ Planering
kappades

-

arbetsförmedling
och

resurser

på olika

nivåer

finansiering

av åtgärder

för

:l

för arbetsvårdsverksamheten,
Ny organisation
marknadsverket
som ansvarigt
för huvuddelen
heten och den övergripande
planeringen.

j

av
Ökning
första
hand

:l

de arbetshandi-

sysselsättning.
med arbetsav verksam-

inom
arbetsmarknadsverket
personalen
vid arbetsförmedlingarna
för de
behov.
handikappades

arbets-

De utgiftsökningar
som utredningen
föreslår
beräknas leda
minst lika stora utgiftsminskningar
inom andra sektorer
i första hand inom socialförsäkringssystemet.
De medför därför
inte någon ökning av samhällets
nettokostnader.
Alla insatser för de arbetshandikappades
fisysselsättning
nansieras genom en arbetsgivareavgift.
till
-

6.1

Inledning

l de tidigare
arbetsvårdens
skall

nu föras

kapitlen

har

organisation
samman till

vi från
och

flera
dess

olika utgångspunkter
resursbehov.
De olika

ett åtgärdsprogram

diskuterat

förslagen
och ett organisationsförär en viktig
sysselsättning

för de arbetshandikappades
slag. Planeringen
del av denna organisations
En samlad bedömning
av persouppgifter.
nalbehovet
måste göras. Kostnaderna
för personalökningar
liksom
övoch ställas mot alternativa
riga förslag skall beräknas
kostnader
för de

arbetshandikappades
sysselsättning
måste också finansieringsfrågorna

och försörjning.
behandlas.

I detta

sammanhang

om organisation
och därav följande
Förslagen
resursbehov
kan inte
utformas
i detalj av utredningen.
och personalförändOmorganisationen
har alltför
stor omfattning
ringarna
för att detta skall vara möjligt
inom
ram. Det är heller inte ändamålsenligt
utredningens
att gå alltför
långt
in i diskussionen
om organisatoriska
detaljer,
personalsammansättning
etc., innan principbeslut
i riksdagen.
Ett omfattande
utredföreligger
i olika organisationskommittéer
ningsarbete
återstår alltså innan organisationen
kan preciseras
i olika detaljer.
Berörda
personalorganisationer
måste därvid ges inflytande.

i
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. . .

organisation

organisation

som sysselsättningsutredningen
lägger fram
förslag till organisation
har slagit
målen. Utredningen
i de övergripande
har sin utgångspunkt
med arolika
för
fast att målet arbete åt alla också skall gälla
grupper
arbetshandiav
de
Den nuvarande
negativa utvecklingen
betshandikapp.
arbetsmarknaatt få anställning
på den reguljära
kappades möjligheter
att
också
så
sättas
ambitionerna
och
nya grupper
den skall brytas
högre
Det

har

Detta
sysselsättning.
och också fastslagits

till
möjligheter
betänkande
ningens

får

riksdagsbehandlingen.
krävs organisatoriska

att uppnå målet
möjligt
som är direkt
och resursförstärkningar
vara

att det skall
ringar

i utred-

betonats

kraftigt

För

vid

till

relaterade

föränd-

detta mål.

måste orgasom gäller de arbetshandikappades
sysselsättning
Frågor
ses som ett sysselsättningspolitiskt
och resursmässigt
problem.
nisatoriskt
av de
en individuell
inte att man kan undvara
behandling
Det innebär
att större resurser
Det är utredningens
uppfattning
arbetshandikappade.
att ta ökade indiviför att göra det möjligt
måste ställas till förfogande
tema
Detta är också ett genomgående
duella hänsyn vid arbetsplacering.
tillräckinte
resurser
är
i utredningens
förslag. Men sådana individuella
liga.

att det finns

krävs

Därutöver

politiskt
skall

på vilket sätt de arbetshandikappade
Först då kan man förvänta
sig genomgripande
att det kommer
Det måste också markeras

mer
att krävas betydligt
mål
som
de
klara
att
kunna
för
arbetsmarknaden
på
ingrepp
målen att stanna vid allmänna
kommer
Utan sådana ingrepp

radikala

uppsatts.
fraser utan förankring

6.2.1

planer som anger
beredas sysselsättning.
resultat.

förankrade
kunna

Planering

i verkligheten.

av åtgärder

för arbetshandikappade

är den sämst ställda gruppen
De arbetshandikappade
på arbetsmarknainsatser för att garanbehovet av planerade
framträder
den och därför
som särskilt
tera deras rätt till arbete mycket klart. En åtgärdsplanering
ses som en mycket väsenthar till uppgift att
som utredningen
för de arHur åtgärderna
slutbetänkande.
bör därför

tar sikte på de arbetshandikappade
lig del i den sysselsättningsplanering
om

förslag

framlägga

betshandikappades
förankrad
nering

i sitt

sysselsättning
i riksdagen

skall

i en sysselsättningsplamed länsplaneringen
slutbetänkande.
Utredningen

inordnas

och samordnad

med utredningens
avgöras i samband
inte detta som något hinder för att redan nu systematisera
ser emellertid
av åtgärder för de arbetshandikappades
sysselsättning.
planeringen
är ofta
situation
de arbetshandikappades
för att förbättra
Åtgärder

får

alternativa.

rehabiliteringsinsatser.
ternativ
till behov
vårdsinsatser

leder

Uteblivna

nering.
marknaden

har ofta

ka former.

För

problem

för

Åtgärder

att

att förhindra

utslagning

är alternativ

Tidiga
av större

rehabiliteringsinsatser
insatser i senare skede.

till

behov

ökade

sysselsättningsmöjligheter
som alternativ
utbyggd

den

förtidspensioarbets-

reguljära

i oliskyddad sysselsättning
de arbetshandikappades
sysselsättningssom
överblick
att få en så fullständig
nödvändigt

kunna

är det därför

senare

slag är alarbetsUteblivna

eller

av sjukskrivning

på

till

av olika

lösa
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av behovet av åtgärder och de alternativa
möjligt
som kan fölösningar
rekomma.
Det är därvid
också viktigt
att få belyst vilka
mänskliga,
sociala och ekonomiska
konsekvenser
som följer av olika alternativa
lösDetta skulle ge en grund för bedömning
ningar.
av vilka åtgärder
som
är lämpliga

och

handlingsalternativ.
verksamheten.

vilka

resurser

Detta

som

skall

erfordras

alltså

vara

för

att

inriktningen

olika

förverkliga

på planerings-

av insatser för de handikappade
för utgå från att dessa i
Planeringen
första hand skall ges förvärvsarbete
i någon form. Erfarenheterna
visar
att detta mål kan uppnås först i ett
Kan förvärvslängre tidsperspektiv.
arbete inte ordnas, träder andra alternativ
in, t. ex. förtidspensionering
eller sjukskrivning.
av behovet av insatser måste utgå från
Bedömningen
denna helhetssyn,
dvs. att samhället
under alla omständigheter
har ett
för de handikappade.
försörjningsansvar
måste vara att
Inriktningen
finna

den ur olika

synpunkter
lämpligaste
resursfördelningen.
framförde
redan i sitt inledande
redningen
betänkande
skall
des intresse i sådana avvägningar
alltid tillmätas
avgörande
vet av att ta med bedömningar
av olika försörjningsalternativ

Såsom

ut-

den enskilvikt.

Beho-

i planemåste ta

finns framför
allt på riksplanet,
ringsdiskussionen
där man
till de övergripande
ställning
återfinansieringsfrågorna.
Utredningen
kommer till avvägningen
i resursfrågorna
i avsnitt 6.4.
En åtgärdsplanering
för arbetshandikappade
innebär
inte heller något
radikalt
nytt. I de flesta avseenden är det fråga om en systematisering
och förstärkning
av vad som kan anses normalt
för en statlig budgetbeDet finns fastlagda
handling.
och rutiner
för det statliga budprinciper
med sådan generell
getarbetet
att ett genomförande
av utredgiltighet

intentioner
ningens
ej bör medföra
några planeringstekniska
problem.
Härtill
kommer
att förutsättningarna
för mer systematiska
förberedelser
av erforderliga
åtgärder
på det arbetsmarknadspolitiska
området
har
förbättrats
genom den utbyggda
som sedan en tid
verksamhetsplanering
håller på att introduceras
utvecklats
härför
innebär

inom
att

arbetsmarknadsverket.
varje

arbetsförmedling

Den
för

modell
sitt

som

område

kvartalsvis

gör en plan för erforderliga
insatser.
arbetsmarknadspolitiska
revideras och kompletteras
månadsvis.
Den naturliga
är de arbetshandikappades
utgångspunkten
efterfrågan
på arbete. Denna efterfrågan
kan uppskattas
från uppgifter
om antalet
som är föremål
arbetshandikappade
för olika arbetsvårdande
personer
från de handikappades
åtgärder och uppgifter
Man
egna organisationer.
bör beakta att förbättrade
kommer
att
leda
sysselsättningsmöjligheter
till att fler efterfrågar
arbete.
som av förklarliga
skäl
Planeringen,
blir relativt
bör vidare innehålla
en bedömning
summarisk,
av i vilken
och i vilka former
de kan få sina behov och önskemål
utsträckning
tillt. ex. på den reguljära
godosedda,
arbetsmarknaden
eller i olika former
av skyddat
arbete. Planerna
bör också ange vilka medel och resurser
som skall användas för att
uppnå målen.
Ett annat självklart
för planeringen
för de arbetshandikapunderlag
pade är situationen
på den reguljära
arbetsmarknaden
dvs. i företag och
hos offentliga
Genom
arbetet i anpassningsgrupperna
arbetsgivare.
kan
Denna

planering

arbetsförmedlingen

på ett naturligt

sätt få kunskaper

om förutsättning-

organisation

. . .
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bedöma

re-

kryteringsbehovet.
till
Förslaget

behandlas
av distriktsarbetsnämnderna,
åtgärdsprogram
sin förankring
hos arbetsmarknadens
parter och hos kommuvid genomförandet
av verksamheten.
Underlaget
nerna, skall medverka
har under
i form av bl. a. verksamhetsstatistik
för åtgärdsprogrammet
som med

de senaste

åren

verksamhetsoch anpassats för att underlätta
bl.
a.
om
arbetshandikapgruppen
gäller
uppgifter
är sammansatt
med hänsyn till handikappets
art, ar-

reviderats

Detta

planeringen.
pade, hur gruppen

betslöshetstid,
kön, ålder etc. Förmedlingskontorens
förslag till åtgärdsskall
sammanställas
länsvis
och
slutligen
tjäna som underlag
planering
för arbetsmarknadsstyrelsens
bör behandlas
petita. Sammanställningarna
med arbetsmarknadens
lokalt
nivå och i kontakt
parter
på kommunal
faststatsmakterna
och de handikappades
När
sedermera
organisationer.
skall omvänt
dessa gå ut till
ställt ramarna
för arbetsmarknadspolitiken
och fördelas

mellan

län och distrikt

kommande
från

budgetårs
den lokala nivån

och där tjäna
och

verksamhetsplanering
uppbygda

åtgärdsplaneringen

vudsakliga
syften:
1) den utgör en del av det material
nas beslut om resurser och

som ligger

för genomförande
2) den skall vara vägledande
serna, dvs. visa hur resurserna bäst skall utnyttjas.

som utgångspunkt
åtgärdsprogram.
har sålunda
till

grund

för

för
Den

två hu-

politiker-

av de konkreta

insat-

för arbetshandikappade
har emellertid
också som en vikPlaneringen
av
att
dra
behovet
av arbetsför
tig uppgift
upp riktlinjer
anställningar
olika
Dessa
sektorer
av
arbetsmarknaden.
på
riktlinjer
handikappade
bör baseras

på i första

hand

de arbetshandikappades
behov och det förhos
olika
Också
andra önskerekryteringsbehovet
arbetsgivare.
mål bör emellertid
kunna vägas in, t. ex. de arbetshandikappades
yrkesi förhållande
till de aktuella
ålderssaminriktning
arbetsuppgifterna,
bland
de redan anställda
osv. Sysselsättningsutredningen
mansättning

väntade

förutsätter

av riktlinjer
både på riks-, läns- och diatt föregås av omfattande
diskussioner.
Riktlinjerna
skall ju sedan kunna användas
som stödjepunkter
vid de diskussioner
som arbetsförmedlingen
kan begära med företagen
eller de ytterligare
striktsnivå

att

fastställandet

kommer

som främjandelagstiftningen
åtgärder
ålägger arbetsmarknadsverket
vidta och som refererats
i kapitel 4.
En avgörande
för att insatserna
skall bli effektiva
förutsättning
planeringen
nivåer och

ger underlag
om resurser

för

beslut

på riksnivå

om

att
är att

ambitions-

politiska
att uppnå dessa. Underlaget
härför
måste
emellertid
tas fram på den lokala nivå där man har fortlöpande
kontakt
med de arbetshandikappade
och har kunskap
om åtgärdsbehovet.
De
berörda
intressenterna
måste ges möjlighet
att aktivt medverka
i planeför

Därmed
både för verkligskapas de bästa förutsättningarna
i planeringen
och ansvarskännande
medverkan
i förverkhetsanknytning
besluten som skall baseras på planeringen.
ligandet av de politiska
Det är nödvändigt
att i planeringen
arbeta med både kortsiktigt
och

ringsarbetet.

mer långsiktigt
hur befintliga

I det kortsiktiga
perspektiv.
resurser bäst skall utnyttjas.

perspektivet
I det mer

handlar
långsiktiga

det om
skall
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av resurserna.
Det långsiktiga
utvecklingen
perspektivet
för bedömning
av de samhällsekonomiska
konse-

underlag

Utredning,

och träning

prövning

I kapitel
3 har vi behandlat
den yrkesinriktade
för utredningen
har varit proposition
gångspunkten
kesinriktad
m. m. där det fastslagits
rehabilitering
ten skall ha statligt huvudmannaskap.
Utredningen

rehabiliteringen.
1977/78: 30 om

Utyr-

att arbetsvårdsinstitu-

föreslår att den yrkesskall bli en del av arbetsmarknadsverkets
anrehabiliteringen
svar. De nuvarande
arbetsvårdsinstituten
i landstingskommunal
och
kommunal
vissa resurser av liknande
karaktär
inom arbetsregi liksom
OT-kurser
etc. föreslås
bli
ALU-kurser,
marknadsutbildningen
inriktade

överförda

till

marknadsverket.

arbetsmarknadsinstitut
inom
arbetsnya, självständiga
Även
de psykologresurser
som arbetsmarknadsverket

nu köper från fristående
slag föras till instituten.
tion

som från

bar och med

skall enligt utredningens
förpsykologinstitut
Detta skapar förutsättningar
för en organisaenskilde
arbetsvårdssökandes
är överblicksynpunkt

den
klar

ansvarsfördelning,
till ett arbete

arbetshandikappade
samheten.

som målet
samtidigt
kan sättas i förgrunden

att hjälpa den
för hela verk-

Ett viktigt
mål för den nya organisationen
är att samordna
all utredoch på så sätt möjliggöra
samlade bedömningar
av vilningsverksamhet
ka grenar av verksamheten
som i de olika fallen bör användas. Det innebär att man inte behöver skapa resurser vid institutionerna
när det finns
andra smidigare,
effektivare
och billigare
alternativ
att tillgå. Praktiken
i ALU-kurser
kurs,

utan

skall
också

inte alltid

behöva

t. ex. kunna

vara en del av en fullständig
ALUmed kortare
yrkesorientering

kombineras

diga
som

med fullstänpryo skall inte behöva kombineras
etc.
De avvägningar
när det gäller resursinsatser
träningsprogram
i detta sammanhang
behöver
ske i samband
göras, kan naturligt

med

diskussionerna

på arbetsförmedlingen,

omkring

av åtgärder

planeringen

för

arbetshandi-

kappade.
Utredningen
hetsansvaret”

har
för

betonat att det finns behov att stärka ”entidigare
den enskilde individen.
Detta kan innebära
att en viss

eller en grupp tjänstemän
redan på
tjänsteman
på arbetsförmedlingen
ett tidigt stadium
får ansvaret för den slutgiltiga
och
arbetsplaceringen
får följa individen
under hela den rehabiliteringskedja
som kan bli akoch utbildning.
Hur detta i detalj skall ortuell, t. ex. prövning,
träning
inte möjlighet
att gå in på. Det
ganiseras har sysselsättningsutredningen
bör bli en uppgift
för interna
inom
arbetsorganisationsutredningar
marknadsverket.
Huvudansvaret
för hela rehabiliteringsprocessen
och i
sista hand arbetsanskaffningen
bör emellertid
inte kunna föras över till
andra

personer

och institutioner.

6.2.3

Skyddat

arbete

Administrationen
kommer

enligt

och anställning

liksom
utredningens

drivandet
förslag

med
av

lönebidrag

vissa

att ligga

delar
direkt

av skyddat
arbete
hos arbetsmarknads-

organisation

. . .
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de särskilda
Här finns också anverket, nämligen
beredskapsarbetena.
svaret för planeringen
av anställning
med lönebidrag,
som ersätter halvarbete
och
arkivarbete.
Däremot
skulle
i
den
skyddat
nya organisationen
i sin nya form
av de skyddade
verkstäderna
där
arbetsmarknadsverket
stiftelser,
regionala
enligt
i styrelserna.
Det
skall få två adjungerade
representanter

och
förvaltningen
särskilda
ligga på

driften

propositionen
i och för
innebär

Det

verksamheten.

bedrivandet

sig ett delat ansvar för
bör emellertid
betonas

av de olika formerna
av skyddat
delning
tade produktionen
kommer
att ligga inom
arbete med inriktning
på skogs-, vägarbeten
inom arbetsmarknadsverket.
Därtill
kommer

av den skyddade
att det är en funktionell
upparbete. Den industriellt
inrikmedan
stiftelserna,
skyddat
etc., fortfarande
ligger kvar

olika former
av anställning
med lönebidrag
inom alla delar av arbetsmarknaden.
Ansvaret
för bedömningen
av behovet av skyddat
arbete bör emellertid ligga odelat hos arbetsmarknadsverket.
får till
Arbetsmarknadsverket
att från de nya stiftelserna
beställa det antal platser som behövs
uppgift
Arbetsmarkmed utgångspunkt
från
de arbetshandikappades
behov.
nadsverket
har då också att precisera kvalitativa
krav på de platser som
skall
ställas
till förfogande.
Stiftelserna
svarar
för driften.
Systemet
skulle

alltså

likna

det som finns

när det gäller arbetsmarknadsutbildning.
av utbildning
i särskilt
angör beställningar
har
det
hos skolöverstyrelsen.
Arbetsmarknadsstyrelsen

Arbetsmarknadsverket
ordnade

kurser

övergripande
nadsutbildningen

av arbetsmarkför dels utbyggnaden
planeringsansvaret
i särskilda
dels behovet av arkurser vid AMU-center,

som helhet. SÖ svarar för driften.
betsmarknadsutbildning
En viktig del i samarbetet
med stiftelserna
för skyddat arbete blir arinsatser för arbetsplaceringar
av personer
på den rebetsförmedlingens
Vi har konstaterat
att det måste finnas ett bearbetsmarknaden.
guljära
antal arbetsförmedlare
som direkt på de skyddade
verkstäderna
tydande
har ansvaret för denna utplacering.
Vi har också angett behovet av sådana förmedlare.
bör ytterligare
Organisationskommittén
överväga
verkan mellan arbetsmarknadsverket
och stiftelserna.

6.2.4

Arbetsvården

I den organisation
länsarbetsnämnderna
vårdsverksamheten.
nen

viktiga.
nings- och

Det

formerna

för

sam-

och arbetsförmedlingen
som tidigare
en central

skisserats
roll

för

får

Planeringsfunktionerna
att bedöma
behovet

gäller

arbetsförmedlingarna
av hela

samordningen
blir i den
av olika

och
arbets-

nya organisatioav utredformer

mellan
dem, likrehabiliteringsinsatser,
göra prioriteringar
som att ge underlag
för att ta fram platser med lönebidrag
och bedöma
behovet av skyddade verkstäder
och särskilda beredskapsarbeten.

En viktig del i den nya arbetsvårdsorganisationen
är anpassningsgruputbilda
perna. Ett ansvar för att bygga upp, initiera,
anpassningsgrupper
bör liksom
nu ligga hos arbetsmarknadsverket.
i anpassMedverkan
bör spridas
ningsgrupperna
inom
gift
arbetsförmedlingarna
genom

anpassningsgrupperna

En viktig upppå många arbetsförmedlare.
är att samordna
bl. a. platsackvisitionen
med de behov av arbetsplatser
som korn-
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fram

Arbetsvård

hos

de sökande

mellan

i den

och

platsförmedling
ståndsdelarna
i organisationen.

Denna

i samband

betsmarknadsverket

utredande

arbetsvård
med

som sysselsättningsutredningen
Även om

är

bl. a. för

personalen
verksamhet

ändå

presentant
de. Detta

verksamheten

Kopplingen
beväsentligaste
bör närmare
studeras av arav

de

på det sätt

förstärks

i 6.3.
föreslår

sysselsättningsutredningen

stärkningar

organisation

verksamheten.

en

fråga
att resurserna

föreslår

-

och arbetsförmedling

med

inte

betydande

anpassningsgrupperna
för att kunna klara

personalförkommer

att vara tillräcklig
hela denna
av insatser. Förmedlingens
reväsentliga
prioriteringar
måste främst ägna sig åt inplaceringar
av arbetshandikappainnebär inte, som framhållits
i kapitel 4, att det går att helt avutan

skärma sig från insatserna för redan anställda.
I vissa företag kan också
situationen
vara sådan att insatser för att få förändringar
till stånd som
förhindrar
är från helhetens synpunkt
de mest angelägna.
En
utslagning
allmän

regel

bör

då inte

att

hindra

ibland

arbetsförmedlingen

koncen-

trerar

sig på sådana insatser.
Det finns också vissa andra

na från
från
viktigt
olika
privat

verket.

Det

är naturligt

att prioritera
möjligheter
personalinsatseratt insatsernas
bedöms utiomfattning

etc. Det är framförallt
personalomsättning
också avvägs med hänsyn till betydelsen
av
t. ex. kommunal
i förhållande
till
på arbetsmarknaden,
Det kan annars finnas risker för att det olika antalet an-

storlek,
arbetsplatsens
att resursinsatserna
sektorer
sektor.

inom olika sektorer
av arbetsmarknaden
passningsgrupper
automatisk
som inte motsvarar
sektorernas
resursfördelning

leder

till

en

betydelse.
i anpassningsgrupper
fördelas

Som tidigare
framhållits
bör uppdrag
och helst på dem som har erfarenhet
av kvalificepå flera tjänstemän
rat förmedlingsarbete.
Det bör emellertid
att på länsnivå
orövervägas
särskilda
av förmedlare
som har stor erfarenhet
av
ganisera
grupper
verksamheten
avsett

med uppgift

att göra koncentrerade
insatser i vissa företag
och
se
till
att
verksamhet
kommer
grupper
igång på
sätt så som skett i utredningens
försöksverksamhet.

t. ex. för

att starta

blir ett av de viktiga
instrumenten
för att förverkliga
Främjandelagen
de planer som görs för de arbetshandikappades
sysselsättning.
Självklart
bör utgångspunkten
också i fortsättningen
vara ett frivilligt
samarbete
inom anpassningsgruppernas
ram. Detta får emellertid
som understrukits

inte innebära
att främjandelagstiftningen
när
tidigare
ej används
inte kan uppnås på annat sätt. Som vi framhållit
i kapitel
4 och
5 bör främjandelagstiftningen
med olika riktlinjer
kapitel
kompletteras
för dess tillämpning.
Dessa riktlinjer
bör ha sin utgångspunkt
i den åt-

målen

gärdsplanering
Planeringen

som skisserats.
bör

alltså

innehålla

för hur stor del av de arriktlinjer
och landsting
placeras inom stat, kommuner
av den privata
sektorn.
Dessa riktlinjer
bör i sin

som bör

betshandikappade
och inom olika

delar

tur

utgångspunkt

kunna

bilda

främjandelagstiftningen.
bör vara anledning
linjer
komma
Om
förbättringar.
ter till åtgärder
efterhand
av lönebidragen.

Här

för

tillämpningsföreskrifter
avvikelser
Anmärkningsvärda

har

till

att

detta

det gäller
rikt-

dessa

t. ex.

åstadgenom
överläggningar
bör
lyckas
lagens övriga möjligheDetsamma
ifråga.
gäller planeringen

inte

komma
vi

när
från

också

utgått

ifrån

att

det

som

en del

i

. . .
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antal

anställ-

. . .

organisation

hur

om
olika

stort

sektorer.

att försök
skulle göras med att
föreslagit
tidigare
I något eller
får följa upp främjandelagstiftningen.
som skall göras bör man pröva en viss anknytning

har

tjänstemän
de försök

särskilda
några av
av dessa

till
arbetsvårdsdelegationerna.
Arbetsvårdsdelegationerna
tjänstemän
verksamheten med de utanär också lämpliga
forum
för att diskutera
förstående
och att vara kontaktorgan
med
rehabiliteringsinstitutionerna
de olika

handikapporganisationerna.
framför
allt med den
insatserna,

När

det

medicinska

gäller
och

av
samordningen
sociala
rehabilite-

att de rehabiliteringsgrupper
som
ringen, anser utredningen
vid försäkringskassorna
bör kunna
vara tillräckliga.
Dessa
när det gäller behandlingen
av individuella
fall inte dubbleras.

byggs
organ

upp
bör

Vid en förstärkning
av arbetsmarknadsverkets
personalresurser
på det
sätt som utredningen
i det följande
föreslår finns det vissa skäl som talar
för att några tjänstemän
kan specialisera
sig på de större handikappsärskilda
behov. Uppgifterna
skulle vara att stödja verksamgruppernas
heten

med specialisthjälp.
Dessa tjänstemän
skulle
på förmedlingarna
inte ta över den löpande
verksamheten.
En del sådana specialistfunktioner
skulle naturligt
kunna knytas till de nya arbetsmarknadsinsti-

alltså

framför

tuten,

OT-kurserna.

allt
För

när
övrigt

det gäller de handikappgrupper
skulle funktionerna
kunna

som

berörs
till

knytas

av

länsar-

betsnämnderna.

6.3

kostnader

och

Resursbehov

Helt avgörande
för möjligheterna
att uppnå de mål som satts upp för
åt arbetshandikappade
i stort liksom
för de olika målen
sysselsättning
för delar av verksamheten
är de resurser som kan sättas in. Enligt utredär det inte längre frågan om marginella
resursföruppfattning
utan mycket
insatser måste till. Om inte sådana
väsentliga
med
satsningar
görs måste målen för verksamheten
revideras,
kraftigt
konsekvenserna
att t. ex. vissa grupper
av svårt
kan
handikappade
ningens

stärkningar

komma

att

bristande
samtidigt
ser.
Det

från
utestängas
resurser. Reformen
skapa

kommer

nya
alltså

arbetsmarknadspolitiken.
och arbetsanpassningen,

svåra

sysselsättningsmöjligheterna
riskerar
annars att stanna
spänningar

att krävas
Det

mellan

på

av
och

på papperet
och resur-

förväntningar

inom anslagen till
betydande
ökningar
t. ex. resurser för arbetsplaceringen
verksamheten
i anpassningsgrupper-

gäller
liksom för

na och utplacering
från skyddad sysselsättning.
Utredningen
i betänkandet
för att få grepp om
gjort
kalkyler

ställen

grund

har på olika
behoven
för

dessa verksamheter.
Genom
ökade insatser inom arbetsvården
kan man, som utredningen
inom andra delar av ekonotidigare understrukit,
göra stora besparingar
Det är alltså inte frågan om att öka
min, t. ex. socialförsäkringssystemet.
samhällets
totala kostnader
för de arbetshandikappade
utan att skifta
över resurer till åtgärder
som från såväl sociala som ekonomiska
syn-

SOU
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Tabell

6: 1 AMS

kostnader

för arbetsvården

1970/71-1976/77.
74/75

1970/71
och arbetsträning
Arbetsprövning
åt
Arbetshjälpmedel
handikappade
Näringshjälp
Hemarbete
l-lalvskyddad
sysselsättning
Skyddad sysselsättning
Särskilda beredskapsarbeten
Arkivarbete
Förvaltningskostnader

a Inkl

-

och arbetsförmedling

Arbetsvård

Milj.

kr.

75/76

76/77

20

33

33

42

15
9
2
7
62
288
158
13

16
7
2
66
123
671
395
16

20
8
2
96
133
771
557
10

30
8

574

1 329

l 630

126
15541
991
703
17
2 072

hemarbete.

Källa:

AMS.

har visat att den
Sysselsättningsutredningen
angelägna.
som
vi
har
skisserat
bör
för
arbetshandikappade
sysselsättningspolitik
skall
återlönsam för samhällsekonomin.
vara synnerligen
Utredningen
är mer

punkter

till

komma

denna

diskussion

rande

resursanvändningen

6.3.1

Nuvarande

de här

-

resurser

av AMS
Utvecklingen
dovisas i tabell 6.1.
Utöver

när

visst

material

som

belyser

den

nuva-

har presenterats.

utvecklingen

kostnader

redovisade

för

arbetsvården
finns

kostnaderna

der för

under

(AMU)
arbetsmarknadsutbildning
för
sa kostnader
liksom övriga kostnader

för
AMU

1970-talet
under

också

1970-talet

betydande

arbetshandikappade.
finansieras
redan

arbetsgivaravgifter.
av landstingens
nettokostnader
och kommunernas
Utvecklingen
verkstäder
för skyddat arbete inkl. hemarbete
prövning/träning
resp.
redovisats
i tabell 6.2.
för 1970-talet

re-

kostnaDesdelvis

genom

De förvaltningskostnader
kluderar
kostnaderna
för

Tabell 6: 2 Landstingens
1976. Milj. kr.

som upptogs i redovisningen
i tabell 6.1 inde speciella personalresurser
som har avsatts för

och kommunernas

nettokostnader

Skyddade
verkstäder

Prövning/
träning

Totalt

1970
1974
1975
1976

90
257
346
456

25 a
50a
63
77

115
306
409
533

4 Uppskattade

värden.

Källa:

Landstings-

för
har

och kommunförbunden.

för arbetsvård

1970-

organisation

. . .

219

220

Arbetsvård

Tabell 6: 3 Utvecklingen
avgiftsunderlaget
År

1970
1974
1975
1976

Avg underlaga

80
115
136
163

500
400
300
500

-

och arbetsförmedling

av kostnaderna

för olika

SOU

. . .

organisation

arbetsvårdsinsatser

Skyddad??
verkstad

Särsk beredsk arb

Arkivarb

Kr

%

Kr

%

Kr

152
380
479
612

0,19
0,32
0,35
0,37

288
671
771
991

0,36
0,58
0,57
0,61

158
395
557
703

1970-1976.

de nämnda
man

kr och procent av

Milj

Personalkostn

Övrigtv

%

Kr

%

Kr

%

/o

0,20
0,34
0,41
0,43

28
59
68
83

0,03
0,05
0,05
0,05

78
174
221
282

0,10
0,15
0,16
0,17

0,88
1,43
1,54
1,63

a För att kunna relatera kostnaderna till löne- och kostnadsutvecklingen
till sjukförsäkringen.
underlaget för arbetsgivaravgifterna
b Skyddade verkstäder inkl statliga+kommunala
kostnader.
c Övrigt är prövning/träning
(inkl statliga och kommunala kostnader),
hemarbete och halvskyddad
näringshjälp,
sysselsättning.

Om

1978: 14

har de angivits

Totalt

som % av avgifts-

åt handikappade,

arbetshjälpmedel

Kostnaderna
är dock generella
och
åtgärderna.
i stället räknar
med de faktiska
lönekostnaderna

något låga.
för de 400

som under 1970-talet
har arbetat
med arbetsvården
direkt
tjänstemän
och samtidigt
räknar med att ytterligare
20 % av den handläggande
personalen vid arbetsförmedlingarna
indirekt
har arbetat med arbetsvården
till
högre, se tabell 6.3. Samtliga
tjänster har beräknats
att ca
som motsvarar
F 8. Räkneexemplet
innebär
lönegrad
30 % av den handläggande
på helpå arbetsförmedlingarna
personalen
blir

kostnaderna

en kostnad
tid skulle

arbeta

med arbetshandikappade.
gäller arbete med en stor
som arbetsvårdssökande,
registreras

att det också
inte

Då har utgångspunkten
grupp
liksom

arbetshandikappade
insatserna
inom

varit
som
anpass-

ningsgrupperna.
För att studera

för arbetsvården
har en samkostnadsutvecklingen
av
de
olika
i
tabell
Både stat6.3.
manställning
kostnadsposterna
gjorts
och
kommunala
kostnader
har
Personalkostnaderna
liga
medtagits.
inom arbetsförmedlingen
har beräknats
som ovan beskrivits.
för sjukförsäkringsavgifter
har använts som underAvgiftsunderlaget
i arbetsgivareavgifter
för
lag för att räkna fram kostnaderna
uttryckta
att därigenom
bl. a. bygga in beaktande
av kostnadsoch löneutvecklingen.
Ökade

resurser har alltså främst inriktats
för skyddat arpå verksäder
och arkivarbeten.
bete, särskilda
beredskapsarbeten
Arbetsförmedlingens personalresurser
för arbetshandikappade
har i detta perspektiv
varit
små och relativt
serna

för

den totalt

konstanta.

Den

arbetshandikappade
sett mycket kraftiga

av personalinsatökningen
skall ses mot bakgrund
av
av arbetsmarknadsverkets
upp-

begränsade
som har skett

ökningen
helt och hålgifter. Trots att här har antagits att ca 30 % av personalen
let har handlagt
ärenden som berör arbetshandikappade
och trots att det
genom den metod som använts också direkt
tagits hänsyn till de personalförstärkningar
de personalresurser
andra

som

arbetsmarknadsverket

som satts in för

arbetsvårdsinsatser.

avgiftsunderlaget
nalkostnaderna

Personalkostnaderna

medan
svarar

fått

arbetsvården

kostnaderna

alltså

totalt

har

blir

kostnaderna

till

små i jämförelse
med
har ökat med 0,015 av
ökat

med

för 2 % av kostnadsökningarna.

0,75.

Perso-

SOU
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6.3.2

Behovet

Arbetsvård

av personalförstärkningar

Personalbehovet
bedömas

inom

i förhållande

arbetshandikappade
1 konstateras
kapitel
förhållande
inte

till

är möjligt

rande

för

bör

arbetsmarknadsverket

att det stora
anställda

i detta

sammanhang
har när det gäller de
Redan i
i anpassningsgrupperna.

de uppgifter
och verksamheten

som verket

antalet
inom

måste

anpassningsgrupper

och

arbetsförmedlingen
att fungera

med

anpassningsverksamheten
I
personalresurserna.

att

ses i
det

de nuva-

3 diskuterade
utredkapitel
är rimligt
att en tjänsteman
på arbetsförmedskaffa fram lämpligt
arbete åt en gravt
sig åt att försöka
en timme,
en dag, en vecka, en månad eller ett halvår.

ningen

begränsade
hur lång tid

lingen

ägnar

handikappad;

i arbetsmarknadsverket

till

antalet

-

och arbetsförmedling

det

resurser

är synnerligen
och den tid som
begränsade
i bästa fall någon
ramen för timmar,
till försörjning
dag. De förbättrade
möjligheter
genom förtidspensioneoch
som
kommit
till stånd under 1970-talet
liksom
ring
sjukförsäkring
av
till
i
olika
av
utbyggnaden
möjligheterna
sysselsättning
skyddad
typer
Arbetsförmedlingens
kan avsättas ligger

snarast

verksamhet

motsvarats

har inte

inom

att

medlingen.
Möjligheterna
arbetsmarknaden
har samtidigt

av en satsning
förmedla
försvårats.

på personal

vid arbetsför-

på den

arbetsplatser
reguljära
Det är då förklarligt
att de
behövs
för en arbetsplacering

alltmer
insatser
som
personalkrävande
arbetsmarknaden
inte har kunnat
komma
till stånd.
på den reguljära
Som visats i föregående
avsnitt och som redovisas i 6.4.2 Kostnader
för
och långtidssjukskrivning,
har detta lett till att samförtidspensionering
hällsekonomin

som helhet

har
Arbetsförmedlingen
men de resursförstärkningar

har fått ta på sig mycket

höga kostnader.
tillförts
resurser
under 1970-talet
visserligen
som skett måste ses i relation
till den samti-

av arbetsmarknadsverkets
och
ökningen
uppgifter
och ungdomar.
andra grupper t. ex. kvinnor
för de arbetshandikappades
av ambitionerna
sysselsätt-

digt mycket
kraftiga
krav på insatser från

Den höjning
i tidigare
avsnitt har föreslagit
ning som utredningen
ket väsentlig
av arbetsmarknadsverkets
förstärkning
för en ökning
för denna grupp. Även om motiven
för
de
verkets
liksom
övriga
förbättringar
personal,
i första

hand

är hänsynen

till

förutsätter

en myc-

resurser
personella
av arbetsmarknadssom utredningen
individens
och de

den enskilde

föreslog,
det ändå framhållas
grundläggande
rättigheter,
handikappades
förtjänar
att en sådan satsning också har mycket klara samhällsekonomiska
och finansiella
motiv. Som utredningen
visat är de alternativ
som står till buds
kostsamma
från samhällets
mycket
synpunkt.
inom
nalresurser
arbetsmarknadsverket
för

Satsning på ökade persoär
de arbetshandikappade
som kan göras.
investeringar

en av de mest lönsamma
antagligen
föreslår
De personalökningar
som utredningen
inom
alltså ses mot bakgrund
av personalåtgången
för

och rehabilitering
av handikappade.
omsorg
framstår
de personalökningar
som föreslås

i det

följande

skall_

andra
Sett

som ytterst måttkan bara nämnas en grupp av, i många fall, gravt
exempel
i vissa fall förutsätts
där arbetsförmedlingen
göra insatser,
handikappade
de
För
av denna
nämligen
utvecklingsstörda.
omsorg och rehabilitering
finns
det
i
totalt
sett
17
000
anställda
exemAndra
grupp
dag
personer.

grund
liga.

Som

här

samhällsorgan
mot denna bak-

organisation

.. .

221

222

Arbetsvård

-

och arbetsförmedling

SOU

. . .

organisation

kunde hämtas
pel på personalsituationen
fått vidgade
och snabbt
arbetsuppgifter
liksom den kommunala
socialvården
och

från
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som
försäkringskassorna
under
senare år,

expanderat

att
Det förutsätts
sjukvården.
till aratt ställa upp och medverka
möjligheter
med mångdubi samarbete
med alla dessa institutioner
har

arbetsförmedlingen

betsanskaffning
belt större personalresurser.

har i tidigare
funktioner
till

Utredningen
finns för olika

avsnitt
stöd
har

betsmarknadsverket.
är möjligt
det måste

Samtidigt
att se dessa olika funktioner
en sammanhållen

föras

skall
redningen
kommit
tidigare

här

därför

först

i betänkandet.

Resurser

En kalkyl i kapitel
kande i genomsnitt

för

inte

från

varandra

utan

om

att
Ut-

före-

om de samlade

en diskussion

dessa kalkyler.

att om man förutsätter

att varje arbetsvårdssötill cirka 1 veckas arbetstid
få tillgång
på arså skulle det krävas cirka 2 000 arbetsvårdare/arbetsutgått ifrån de rei
andra
sammanhang
Utredningen
av de övriga arbetssökande
också har arbets-

uppgift.
arbetsvårdssökande.

att en stor

påpekat

ar-

att det

personalbehovet.
som
de olika kalkyler

summera
förs

från

som

inom

skulle

betsförmedlingen
förmedlare
för denna
gistrerade

behov

arbetsvårdssökande

varje

3 visar

isolerade

diskussion

Sedan

med utgångspunkt

personalbehoven

6.3.2.1

på vilka
givit exempel
de arbetshandikappade
emellertid
understrukits

för

Då har kalkylen

endast

har

grupp
och att det har varit en medveten
strävan under senare år att
handikapp
undvika
skall
ses
mot
av att det för närbakgrund
registrering.
Kalkylen
inom arbetsmarknadsvarande
finns knappt
400 arbetsvårdstjänstemän
verket.

För att uppnå den beräknade
ambitionsnivån
mer än l 500 fler arbetsvårdstjänstemän/förmedlare.

krävas

6.3.2.2

skulle

det

alltså

Anpassningsgrupperna

Eftersom
det
för närvarande
över 5 000 anpassningsgrupper.
får det förutsättas
fler enheter med mer än 50 anställda,
betydligt
att antalet anpassningsgrupper
kommer
att fortsätta
att växa till åtmins-

Det

finns

finns
tone

6 å 7 000 under

ägna
detta

de närmaste

åren. Om arbetsmarknadsverket

skulle
åt varje anpassningsgrupp
för denna uppgift.
Det bör då unär en mycket
låg genomsnittssiffra.

att 2 dagar per månad
derstrykas
Som visats i försöksverksamheten
kräver
männen
måste

skulle

i genomsnitt
2 dagar i månaden
kräva 6 å 700 tjänstemän
enbart

de större

enheterna

halvtid.
Därtill
kommer
engageras på åtminstone
finnas
motsvarande
tid för anpassningsverksamhet

mindre

att tjänsteatt det också
riktade

mot

företag. Detta
domineras
av sådana

helt
är nödvändigt
bl. a. därför att vissa branscher
och att deras andelar
av de anställda
är
företag

stor.

2 milj.
med
finns på arbetsplatser
arbetstagare
För detta skulle krävas ytterligare
något 100-tal

mycket
mindre

Nästan

än 50 anställda.

arbetsförmedlare.
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6.3.2.3

verkstäder

för skyddade

Arbetsförmedling

I avsnitten

verkstäder

för

kunna

om skyddande
skall
att utplaceringar

--

och arbetsförmedling

Arbetsvård

att man
föreslagit
utredningen
artill stånd avdelar särskilda

har

komma

för uppgiften
på samma sätt som skett vid
betsförmedlingstjänstemän
den
som
AMU-center.
utredningen
gjort skulle det krävas
kalkyl
Enligt
i landet.
för dessa arbetsuppgifter
cirka 200 tjänstemän

6.3.2.4

Personalbehovet

på arbetsförmedlingarna
inte utgått ifrån
avsatt i genom-

ovan har ändock
som har refererats
De grova kalkylerna
En vecka
idealförhållanden.
att man skulle åstadkomma

eller två arbetsdapå arbetsförmedlingarna
per arbetsvårdssökande
kan snarast sägas vara absoluta migar per månad per anpassningsgrupp
för vad som kan behövas för att nå upp till de mål som utrednimikrav
för att ändå kunna begränsa resursFörutsättningarna
ningen uppställt.
snitt

behoven

på sådant

sätt

man

och fackliga

tryck på arbetsgivare
sätt att åstadkomma
förutsatt,
rad med

är att

starkt
skapar ett mycket
att
till
hjälpa
på olika
organisationer
Det krävs t. ex., som utredningen
samtidigt

förbättringar.
kombineför arbetshandikappade
en utbyggd åtgärdsplanering
av
för
och
främjandelagstiftanställning
tillämpning
riktlinjer
sett kan skapas på arbetsmarknaJu mindre tryck som allmänt

ningen.
effektiv
den, ju mindre
opinionsbildningen
i de individuella
fallen
att
insatser
göra
på

blir

desto

och desto

blir

större

kravet

mer personal

kom-

mer att krävas.
Även
skulle

som
de mycket
blygsamma
anspråk
till ett behov av cirka
summeras

med

i kalkylen
uppställts
3 000 arbetsvårdare/

de ändå

Den nu tillgängliga
för motsvarande
arbetsförmedlare.
personalen
uppär då att
kan möjligen
Antagandet
gifter
uppgå till ca 800 personer.
ca 10 % av arbetsförmedlingens
utöver
arbetsvårdarna
också
personal
I den tidigare
helt ägnar sig åt de arbetsvårdsregistrerade.
beräkningen
där ytterligare
20 % av personal-en har bedömts syssla med arbetshandivarit att ett stort antal arbetshandikappade
kappade har utgångspunkten
eninte är registrerade
som arbetsvårdssökande.
Här har resursbehoven
bart kalkylerats
från antalet -arbetsvårdssökande
Det är därför
inte någon överskattning.
manlagt ca 2 200.

skulle

Personalökni-ngsbehovet

föreslår
att 400 tjänster
Utredningen
tillföres
dikappade
arbetsförmedlingen

avseende

alltså

uppgå

insatser

för

under

till

sam-

arbetshanen femårs-

varje budgetår
beräknas till cirka 30 miljoner
kronor
för
period. De ökade kostnaderna
vart och ett av budgetåren
vilket
mot-svarar
i
ar0,02 procent
knappt
år.
skulle
i
slutet.
av
fembetsgivareavgift
per
Sammanlagt
ökningen
kronor
vilket »motsvarar 0.09
uppgå till 150 miljoner
av
Detta
innebär
emellertid
inte att
procentenheter
arbetsgivareavgiften.
den tot-ala arbetsgivareavgiften
skall behöva
Tvärtom
bör
det
höjas.

årsperioden

ökade

alltså

resursbehovet

ras av minskade
Med
terst

hänsyn

angeläget

behov

inom

arbetsmarknadsverket

av resurser

till de uppdämda
att man, om det

mer

på andra områden.
behoven av insatser
är praktiskt

möjligt,

än Väil kompensevore
kunde

det dock
göra

yt-

något

organisation

. . .

223
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Arbetsvård

-

och arbetsförmedling

större

insatser

organisation

under

de första
som

ytterligare
förstärkningar
behovet av insatser.

vill understryka
Utredningen
behovet
av personal
för övriga
återkommer
lingen. Utredningen

6.3.2.5

Personalbehovet

Det ökade
medlingarna

åren

och sedan

svarar
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. . .

mot

successivt

utredningens

genomföra

de

bedömning

av

inte har tagit hänsyn till
förslagen
som ligger på arbetsförmeduppgifter
till dessa frågor i slutbetänkandet.

att

på länsarbetsnämnderna

är i allt väsentligt
till
koncentrerat
personalbehovet
men viss förstärkning
av länsarbetsnämnderna

arbetsförär

också

Vissa

finns det inte underlag
för på arbetsspecialfunktioner
och dessa bör då kunna förläggas
till länsarbetsnämnförmedlingarna
derna. Personalbehovet
vid länsarbetsnämnderna
framligger emellertid
nödvändig.

förallt

och planerande
området.
Vi har förutsatt
att
på det utredande
delar av planeringen
för handikappade
skall åligga länsarbetsviktiga
nämnderna.
Kraven
på denna planering
gäller inte enbart de övergriutan också mer speciell planering
av behovet
av skydpande frågorna
dade verkstäder

liksom

den planering
som måste kopplas till de nya arsom har föreslagits
i kapitel 3. Likaså förutsätts
i
hela diskussionen
om utnyttjande
av riktlinjer
för anställning
av arbetsi det reguljära
arbetslivet
och tillämpningen
av främjanhandikappade
att
det
finns
och
delagen
utredningsplaneringsresurser
på länsarbetsbetsmarknadsinstituten

nämnderna.
ningsresurser

Till
vid

en del

kan ytterligare
länsarbetsnämnderna

sådana
ses

och
planeringssom en överföring
arbetsvårdsverksamhet

i samband med att landstingens
landstingen
tas över till arbetsmarknadsverket
och de nybildade
stiftelserna.
att de direkt
utredande
och planerande
funktionerna
naturligt
länsarbetsnämnderna.
utökas

med

nämnd.
landet

Det

tre

Därutöver

bör

länsarbetsnämnderna

från
flytDet är
förs

till

i genomsnitt
per länsarbets-

och tre biträden
tjänster
cirka 70 handläggare
och 70 biträden
för
Kostnaderna
kan beräknas till ca 12 miljoner
kronor.

handläggande
skulle innebära

i sin helhet.

utred-

har tidigare
framhållit
att det på länsnivå
bör finna tillUtredningen
till
vissa
för
större
De
kan
som sagts
gång
specialister
handikappgrupper.
i avsnitt 6.2 i viss utsträckning
till
de
arbetsmarknadsinstituknytas
nya
ten tex
rigt

kan

när det gäller syn- och hörselskadade.
gälla de socialmedicinska,
psykiska,

handikappgrupperna.
med
handläggare

Man

kan beräkna

Specialistfunktioner
intellektuella
och

ett samlat

resursbehov

i öv-

fysiska
om 5 â 6

inom varje län, alltså sammanlagt
specialistfunktion
125 handläggare.
kan beräknas beomkring
Nödvändig
biträdespersonal
höva uppgå till ca 60. Detta skulle i sin tur leda till ökade kostnader
på

knappt
kunna
år till
bära
derna

16 miljoner
kr per år. En sådan utbyggnad
bör emellertid
också
ske successivt med cirka en handläggare
och biträdesresurser
per
länsarbetsnämnderna
under en femårsperiod.
Detta skulle inneen årlig ökning
med
för detta ändamål.

drygt

3 miljoner

kronor

till

länsarbetsnämn-

SOU
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6.3.2.6
I och

Arbetsvård

Personalbehovet
med

inom

handläggare
uppgifter
medlingar

arbetsförmedling

tillföres

måste

också

för de
huvudmannaskapet
för denna verksampersonal
räknar
med att det krävs 5

Utredningen
plus ca 3 biträdestjänster.
och de personalökningar
som för övrigt föreslås
och länsarbetsnämnder
torde också få följas
för

detta

-

arbetsmarknadsstyrelsen

att arbetsmarknadsverket

nya arbetsmarknadsinstituten
het finnas centralt
på AMS.

och

ändamål

De ytterligare
för arbetsför-

upp med viss
Behovet
dels
arbetsmarknadsstyrelsen.
ligger
för arbetshandikappade,
dels på
åtgårdsplaneringen
de tidigare
diskuterade
behoven av specialister
med konsultuppgifter.
En
som har lagts centralt
tredje uppgift
för de
gäller aktiveringsgrupperna
olika sektorerna
av arbetsmarknaden
som har föreslagits
i kapitel 4. När
det gäller planeringsfunktionerna
räknar sysselsättningsutredningen
med
att det krävs ytterligare
fem handläggartjänter
med utredande
och planerande
funktioner
som också skall kunna användas
för tillämpningen
av främjandelagstiftningen.
Till detta kommer
behov av biträdespersonal. För specialistfunktionerna
behövs 10 tjänstemän
tre
plus ytterligare
biträden
och för aktiveringsgrupperna
en tjänsteman
för de statliga, en
för de landstingskommunala,
en för de kommunala
aktiveringsgrupperna
plus två för aktiveringsgrupperna
på den privata sidan, sammanlagt
fem
stycken
plus biträdespersonal.
skulle
detta
innebära
25
Sammanlagt
Den sammanlagda
handläggare
plus 10 biträden.
kostnaden
beräknas till
kronor.
drygt 3 miljoner
vid

personalförstärkning
på den centrala

6.3.2.7

Det

totala

personalbehovet

skulle alltså utredningens
Sammanlagt
förslag till personalförstärkningar
innebära att ytterligare
drygt 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 arbetsmarknadsstyrelsen
centralt
35 tjänster.
skulle
Sammanlagt
alltså personalförstärkningen
uppgå till ca 2 400 tjänster till arbetsmarknadsverket.
Under
det första budgetåret
skulle verket enligt de förslag
som redovisats
tillföras
ca 600 tjänster plus de platidigare
sammanlagt
som finns på arbetsvårdsnämnderna.
nerings- och utredningstjänster
En
stor del av utbyggnaden
av länsarbetslämnderna
och arbetsmarknadsstyrelsen centralt
under första året är betingat
av övertagandet
av den yrkesinriktade
från landsting
och kommuner.
rehabiliteringen
Utredningen
har här redovisat
en över fem år jämn utbyggnad
av personalökningen
vid arbetsförmedlingen.
Utifrån
den bild av den aktuella
situationen
som tecknas

i detta

bare utbyggnad

praktiskt
möjligt
cessivt bör också
gare överväganden
utsätter att sådana
Det

riktning
l5

förslag
på

betänkande

under

till

vill

de första

skulle
åren.

också

det vara

med en snabangeläget
det vid en prövning
visar sig
förorda
en sådan lösning.
Suc-

Om

utredningen
vinnas som kan läggas till
om den fortsatta
utbyggnadstakten.

erfarenhet

omprövningar

grund

för

Utredningen

ytterliför-

sker.

som utredningen
personalökningar
lagt har en klar ininsatser
som skall göras i verksamhetens
yttersta
förgre-

organisation

.. .
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ningar i direkt
att personalen

kommer
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organisation

Det betyder också
på olika arbetsför-

med

den arbetshandikappade.
att spridas över hela landet

medlingar.
De flesta

om

små enheter

är förhållandevis
arbetsförmedlingar
dem t. ex. med kommunala
förvaltningar
jämför
ca 230 förmedlingskontor
Det finns för närvarande

man

eller

försäkringskassor.
i landet. Det innebär

finns ca 18 tjänstemän.
2 tjänster
i genomsnitt
knappt
Också
är alltså klart decentraliserade.

att det i genomsnitt
per förmedlingskontor
som föreslås utgör
Den årliga ökning
Personalökningarna
per kontor.
vid
en stor del av ökningarna

länsarbetsnämnderna,

när

det gäller spearbete ute

förutsätts
cialiserade
på olika handikappgrupper,
tjänstemän
med
kontakt
i
nära
fältet
arbetsförmedlingarna
mycket
på

och

de ar-

betshandikappade.

6.3.3

för utredningens

Kostnadsberäkningar

6.3.3.1

Kapitel

övriga

förslag

3

och praktikbidrag för företagsutbildning
uppgick
för
förslår
att grundbeloppet
ca 2 milj kr. Utredningen
i företag och praktikanställning
höjs till 75 % av de totala löutbildning
till 100 % vid grava
att jämka bidraget
med möjligheter
nekostnaderna
1976/77

Budgetåret

till

anställningl

handikapp.
för en majoritet
beräknas
75 % av total lönekostnad
Genomsnittligt
mindre
för
en
och
100
%
icke gravt handikappade
grupp gravt handikursmånad
och
kr
till
4
000
person. Genomsnittlig
per
kappade uppgå
beräknas
uppgå till 4 månader.
tid/praktiktid
året antas 500 personer delta i företagsutbildning
detta år uppgå
för dessa beräknas
Kostnaden
6
kr.
till
kostnaderna
milj.
uppgår
om rehabilitering

I avsnittet
sök med

fadderverksamhet

Under

det första

budget-

och praktikanställning.
till 8 milj kr. Ökning

i företag redovisas erfarenheter
med försöksverksamhet
i samband

från

av
för-

med

in-

från dessa erfarenMed utgångspunkt
av arbetshandikappade.
placering
att på riksnivå
får i uppdrag
heter föreslås att arbetsmarknadsstyrelsen
med bidrag till handledare.
försök
bedriva
Bidrag bör utgå med högst
5 000 kr per person och år.
Verksamheten
kan väntas
under

första

till 2 milj
Utifrån

budgetåret.
kronor.
erfarenheter

om högst 400 handledare
få en omfattning
för
Kostnaden
bidrag till dessa uppgår således

av försöksverksamhet
föreslår
i
utredningen
handikapp
Södertälje
samhet på ett antal orter i storstadsregioner.
derstiga två år.

för ungdomar
en utvidgad
Försöksperioden

med arbetsförsöksverkbör ej un-

för dessa utvidgningar
uppgår till dels ca 200 000 kr per
Om
av försöken.
dels 1 milj. för utvärdering
för projektanslag,
skulle kostnaderna
vi utgår från fem försökskommuner
uppgå till 2 milj
bör det nybildade
För denna utvärdering
kronor.
metodutvecklingsinstiKostnaderna

kommun

1 Se not avsnitt

3.4.4.

SOU
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tutet

svara.

Arbetsvård

-

och arbetsförmedling

organisation

För övriga kostnader
i sammanhanget
svarar försökskomdels i form av administrativa
dels tillsammans
merkostnader,
med länsarbetsnämnderna,
när det gäller lönekostnader
för beredskapsarbetstillfällen.
munerna

Försöksverksamheten
med bidrag till prövningsoch träningsresurser
i företag
bör pågå minst 2 år. Företagen
skulle kompenseras
för uppkomna
t. ex. administrativa,
läkaroch kuratorsinsatser
merkostnader,
etc. Kostnaderna
för försöksverksamheten
totalt
beräknas
till
uppgå
1 milj.
När

kr. per år, sammanlagt
det gäller kostnaderna

propositionen
sation leder

med
till

att

ökade

2 milj. kr.
för arbetsvårdsinstituten

räknas

det inte

av huvudmannaskapet
och organiförändringen
kostnader.
har
samma
Utredningen
gjort
antagan-

de när

det gäller de nya arbetsmarknadsinstituten.
Frågan får närmare
av den organisationskommitté
som skall tillsättas.
De totala
övervägas
nettokostnaderna
för arbetsprövning/arbetsträning
vid arbetsvårdsinstituten

var 1976 115 milj kr fördelat
med 77 milj kr på kommuner
och 38 milj kr på staten.
landsting
Nettokostnaderna
för arbetsvårdsinstituten
avser driftkostnader

och
och

Antalet

platser har inte ökat under de senaste budgetberäknas
dock öka bl. a. p. g. a. de nya bestämmel-

utbildningsbidrag.
åren. Kostnaderna
serna för

bidrag vid arbetsmarknadsutbildning.
T. o. m. budgetåret
1976/77 har investeringar
i maskiner
och byggnader för arbetsvårdsinstitutens
verksamhet
uppgått till ca 103 milj kr varav statsbidrag
utgått med ca 33 milj. kr.
Kostnaderna

konsulter
vid arbetsförmedlingarna
för
psykologiska
1976/77 till 24 milj kr, varav 1 milj kr för metodutbudgetåret
Vissa kostnader
i samband
med främst ALU
och OTvecklingsarbete.
uppgick

kurser

belastar anslaget för arbetsmarknadsutbildning.
beSammanlagt
dessa kostnader
till 9 milj. kr.
räknar alltså inte med några reella kostnadsökningar
när
Utredningen
det gäller
arbetsmarknadsinstituten.
Kostnaderna
överförs
emellertid
från kommuner
till stat och skall finansieras
av staten. Samtidigt
skall
räknas

anslag överföras
Utredningen
ter och andra

från

SÖ till AMS

ca 90 milj. kr.).
(sammanlagt
vissa kalkyler
över behovet av ytterligare
tjänsvid det föreslagna
institutet
och
för forskning
avstår dock från att göra någon detaljeUtredningen

har gjort
kostnader

metodutveckling.
rad presentation
av detta material.
kan dock
Kostnadsökning
till ca 4 milj. kr. Det bör då beaktas att antalet fasta tjänster
och i synnerhet
PTI är ytterst
Kostnader
för ALU-kurser
och 20 milj kr för
milj kr för AMS.

6.3.3.2

Kapitel

AMS.

i utgångsläget.
1976/77
till 22 milj.
uppgick
OT-kursen
kostade 65 milj kr för

uppskattas
vid STAK

begränsat

kr

för

SÖ och

SÖ
16

4

föreslår
att försök görs
Utredningen
nämnder
med vardera två tjänstemän

jandelagens
tillämpning
satoriska
förutsättningar.

och att man
Kostnaderna

med

att förstärka
fyra länsarbetsatt speciellt arbeta med främi detta försök prövar olika organiför

för

försöket

kan

beräknas

till

i

.. .

227

228

Arbetsvård

--

och arbetsförmedling

cirka

kr. per år. Försöket
kunna
starta redan

1 milj.

Det

föreslagna

enligt sysselsättningsutredningens
den 1 juli 1978 för att därmed
i samskall organiseras
verksamheten

från

bör

beloppet

19731 14

bör

uppfattning
för hur
kunna ge visst underlag
band med de större organisatoriska
1980.

SOU

. . .

organisation

förändringar
också kunna

måste äga rum
för
kostnaderna

som
täcka

utvärderingen.
till tekniska
att de nuvarande
föreslår
hjälpmebidragen
Utredningen
del och särskilda
höjs till 50.000 kronor
på arbetsplatsen
anordningar
av högstför enskilt hjälpmedel
varje person. Förbättringen
respektive
beloppen

bör

kunna

också

I AMS

hjälpmedel.
av högstbeloppen

leda
från

petita
på nuvarande

till

av dessa
av användandet
en ökning
föreslås också vissa förbättringar

1978/79

20.000

kronor

till

30.000

när det

kronor

och Arbetsmarknadsstyrelpå arbetsplatsen
anordningar
gäller
antill särskilda
skall bidrag
1978/79
att för budgetåret
sen beräknar
arför
fall
och
1200
i
speciella
utgå
arbetsplatserna
ordningar
på
räknar
i 1 400 fall. Sysselsättningsutredningen
betstekniska
hjälpmedel
särskilda

i kombination
som föreslås
med att de förbättrade
bidragsmöjligheter
av handikappade
med placering
av verksamheten
med utökningen
persoatt leda
kommer
arbetsmarknaden
ner på den reguljära
överhuvudtaget
räknar
av dessa resurser.
av användningen
till en ökning
Utredningen
som de nya regen 25-procentig
ökning under det första budgetår
medelsbeAMS
beräknat
har
1978/79
För budgetåret
lerna är gällande.
för sin
beräknar
hovet till cirka 21 milj kr. Sysselsättningsutredningen
med

till 27 milj.

del medelsbehovet

6 milj. kr.
med kol-

kr., alltså en ökning med cirka
föreslår
också försöksverksamhet

Sysselsättningsutredningen
vanliför vissa specifika,
lektivt
förberedande
åtgärder på arbetsplatser
av
förekommande
arbetshandikapp.
typer
gen
skall ske i två län
att försöksverksamheten
har föreslagit
Utredningen
och

där man

alltså

skall

använda

kunna

till 2 milj

beräknas

1 milj

kr vardera.

Kostnaderna

bidrag till arbetsbiträde
förslag om förbättrade
dels genom de förbättrade
till ökade kostnader

Utredningens
också att leda

kan

kr.
kommer

bidragssom är en effekt av
av volymen
dels genom den ökning
möjligheterna
av arnär det gäller inplacering
denna plus den i övrigt ökade aktiviteten
biatt
antalet
1978/79
för budgetåret
AMS beräknar
betshandikappade.
öka till cirka 550. Sysselsättningsutredningen
leder till att bidragen
av
att förbättringen
bidragsmöjligheterna
till
15 000 kr. per biatt
kommer
i
för arbetsbiträde
uppgå
genomsnitt
till i
arbetsbiträden
av
antalet
får
en
att
man
och
träde
ökning
samtidigt

drag till
beräknar

arbetsbiträde

det närmaste
med cirka

6.3.3.3

l 000

6 milj.

Kapitel

skall

personer.

Det

innebär

en ökning

av medelsbehovet

kr.

5

är att under den näratt en rimlig
5 har uttalats
I kapitel
målsättning
med
av anställningar
tillväxt
försöka åstadkomma
maste femårsperioden
skulle bl. a. kunna minska
med 25 % per år. Denna tillväxt
lönebidrag
tillflödet

Kostnaderna

för

sektorer

i betydande
till förtidspensioneringen
utsträckning.
av inom vilka
en 25 % utbyggnad
per år är beroende

som

SOU

1978: 14

Tabell

6: 4 Kostnader för en ZS-procentig

År

Antal

0
1
2
3
4
5

platser

25 000
31 000
39 000
49 000
61000
76 000

-

och arbetsförmedling

Arbetsvård

organisation

årlig utbyggnad av lönebidragen

Ökning
antal platser

Kostnaden
milj. kr.

Kostnad
ökning milj.

6 000
8 000
10 000
12 000
15 000

830
1 030
1 280
1 540
l 870
2 460

+200
+250
+260
+330
+590

kr.

de nämnda

kommer
att skapas. Den föreslagna
anställningarna
planeför arbetshandikappade
kommer att ligga till grund för hur en förskall göras. I föreliggande
har
delning mellan olika sektorer
beräkningar
kommer
att
finnas
hos
enantagits att 70 % av de tillskapade
platserna
ringen

skilda

arbetsgivare,
30 % skulle

rande

statliga
då finnas

affärsdrivande

verk

och

vid statliga myndigheter
har antagits att av de platser

Vidare
organisationer.
kommuner
arbetsgivare,
av arbetshandikappade

och affärsdrivande
och

40 %

med lönebidrag.
anställning
De kostnader
som f. n. finns
15.000
nad.

arkivarbetsplatser
Genomsnittskostnaderna

vare

kommer

för

förutsätts

verk

överföringar

kommuner.

är 60 % inplaceringar
redan anställda
till

av

ca 10.000
finnas

Reste-

samt allmännyttiga
som går till enskilda

halvskyddade
kvar även efter

platser och
en utbygg-

per nyskapad
plats hos enskilda
arbetsgiatt bli högre än den nuvarande
kostgenomsnittliga
naden per arbetsplats
eftersom
det förutsätts
att bidrag om 90 % kommer att användas i större utsträckning.
Kostnaderna
1976 års priser
Rent formellt
nad

dock

för

en 25 % utbyggnad
i tabell 6.4.

av anställning

med

lönebidrag

i

redovisas

blir bruttoutgiften
för dessa bidrag vid en 25 % utbyggen femårsperiod
ca 1 630 milj. kr. Detta skulle enligt utredmotsvaras
av en minst lika stor
(se kapitel 2) emellertid
kalkyler

under

ningens
av andra
minskning
t. ex. lyckas undvika
bidrag

6.3.4

kostnader.

Om

man

en förtidspensionering
är utbyggnaden
helt självfinansierande.

Sammanlagda

kostnader

för

i endast
genom

utredningens

cirka

ett fall

anställning

av tre

med löne-

förslag

De förslag

som utredningen
har lagt för utbyggnad
av stödet för de ari
olika
former
innebär
alltså
bebetshandikappade
enligt utredningens
totalt sett inte ökade kostnader
för den offentliga
ekonomin
dömningar
inklusive

Tvärtom
kan förslagen
socialförsäkringssystemet.
på någon
sikt innebära
minskade
utgifter.
Utredningens
förslag innebär i stället en
av kostnader
från i första hand socialförsäkringssystemet
överflyttning
till förbyggande
för att skaffa
arbete åt arbetshandikappade.
åtgärder

Kostnader

och intäkter
kan heller inte ses enbart för ett budgetår.
Man
ha något längre tidsperspektiv
för att fullt ut kunna ta hänsyn till
de minskade
som blir en följd av de ökade satsningarna
utgifter
på föreNär utredningen
därför
talar om finansieringsbehobyggnade
åtgärder.
måste

. . .
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Arbetsvård

-

och arbetsförmedling

organisation
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6: 5 Kostnader för utredningens förslag under första budgetåret.

Tabell

Kostnadsökning
Milj kr

Förslag

avgifts % av
underlaget

6
2
2

och praktikanställning
Företagsutbildning
FadderverksamheW
Försök med handikappade
ungdomar
Försök med stöd till prövning/träning
i företag
Metodutvecklingsinstitut
Försök med aktivering av främjandelagen
Arbetstekniska
hjälpmedel/särskilda
anordningar
på arbetsplatsen
förberedande åtgärder
Kollektivt
Bidrag till arbetsbiträde
Lönebidrag
Personalökningar

l
4
l

Summa

30

0 02

6
2
6
200
48

0,12
0,03

278

0,17

vet för de förslag som har gjorts är det fråga om att redovisa behovet
av
En sådan
resurser
för
redovisning
arbetsmarknadspolitiken.
emellertid
inte
att
Det innebär
är nödvändig.
sursbehovet
förslagen
der till

ökade

I tabell
första

le-

nettokostnader.

6.5

redovisas

kostnader

Därefter

för

utredningens

också

under det
förslag
av årskostnaderna

beräkningar
görs
Det bör observeras
efter en femårsperiod.
utbyggnad
omkostnader
inte
för
allmänna
sonalkostnaderna
ingår
påslag
8
ca
%.
gör
vid

av
re-

budgetåret.

full

att i pervilka ut-

efter 5 år skulle uppgå till 184
vid full utbyggnad
och
till 1 630 milj. kr. för lönebidrakr.
för
milj.
personalförstärkningar
alltså 1 854
kosta 40 milj. kr. sammanlagt
gen. Övriga förslag uppskattas
milj. kr vilket svarar mot 1,] % av avgiftsunderlaget.
Årskostnaderna

6.4

Finansiering

6.4.1

Proposition

1977/78:30

i proposition
1977/78: 30 om skyddat
diskuteras
Finansieringsfrågorna
m. m. När det gäller finansiearbete och yrkesinriktad
rehabilitering
arbete sägs om utredningens
för skyddat
förslag
ringen av verkstäder
att
om att finansiera
verksamheten
genom en särskild arbetsgivareavgift
som idag finansieras
inom
områden
utredningar
till
detta
Med
säger departementshänvisning
arbetsgivareavgifter.
i ett mer
att detta bör prövas
chefen om valet av finansieringsmetod

det

f. n. pågår

flera

med

övergripande
från
sättning

Eftersom
kostnaden
för skyddad
sammanhang”.
till olika
samhällets
sida kan ses som ett alternativ

av arbetslöshetsunderstöd

och arbetsmarknadspolitiska
avser
att
senare
återkomma
med ett förslag
slag
jag
den skyddade verksamheten.
När

det gäller

den yrkesinriktade

rehabiliteringen

insatser

sysselformer
av skilda

om finansiering

säger departements-

av

SOU
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Tabell 6:6 Antal avslutade sjukpenningsfall
1970-1976
som omfattar
60 dagar, antal dagar samt utbetald sjukpenning i dessa fall.
År

i avslutade

Uppgifter

1970
1973
1974
1975
1976

-

och arbetsförmedling

organisation

minst

fall om minst 60 dagar

Antal fall,
l OOO-tal

Antal dagar,
1 OOO-tal

Utbetald
milj kr

sjukpenning,

277,9
263,7
277,6
293,0
310,5

51
50
51
52
59

1 415
l 682
3 388
3 969
5 272

Ej skattepliktig
sjukpenning
skattepliktig
sjukpenning

118
629
357
900
293

a Uppgifterna
är baserade på ett urval av försäkrade men är uppräknade
till
att avse samtliga försäkrade.
OBS! Sjukpenningen
ökade år 1974 och blev
samtidigt skattepliktig.
Källa: Riksförsäkringsverket.

chefen:

”Med

till vad tidigare
anförts
finner
jag det naturligt
fiför den yrkesinriktade
organisation
rehabiliteringen
nansieras på samma sätt som arbetsmarknadsutbildningen,
dvs. över arsom finansieras
dels genom arbetsgivabetsmarknadsutbildningsfonden,
dels genom bidrag över statsbudgeten.”
ravgifter,
hänsyn

att en samordnad

6.4.2

Kostnader

för

förtidspensionering

och långtidssjukskrivning

f. n.
finansieras
tilläggspensionsförsäkringarna
av
mellan
genom arbetsgivaravgifter.
Någon uppdelning
avgiften
långoch korttidssjukdom
finns inte. Riksförresp. ålders- och förtidspension
har tagit fram uppgifter
om kostnadsutvecklingen
under
säkringsverket

Sjuk-,

folkpensions-

1970-talet
6.7 visar

och

och förtidspensionering.
Tabell
6.6 och
för långtidssjukfall
för långtidssjukskrivning
kostnaderna
respektive
förtidspensio-

nering.
För att

finansiera
och långtidssjukskrivning
förtidspensionering
som uppstår. Avgifterna
ut som täcker de kostnader
princip
avgifter
seras på prognoser.
Kostnaderna
pensionering
resp. år för

för

till långtidssjukskrivning
sjukpenning
ställts i relation
till det avgiftsunderlag
av
i tabell
utdebitering
arbetsgivaravgifter
har

sedan år 1974 genom arbetsgivaravgifter.
Det avgiftsunsom avgiften
räknas på är samma som för sjukförsäkringen.
Vid
av hur stor andel av arbetsgivaravgiften
som har gått till förtids-

Tabell 6: 7 Kostnadsutvecklingen
i
i
År
Antal

1970
1974
1975
1976
Källa:

ba-

resp. förtidssom gällt för
6.8. Folkpensio-

nen finansieras
derlag
studier

tas

187 885
278117
288 884
296 646
Riksförsäkringsverket.

för förtidspensioneringen

under 1970-1976

ÅrsbeIOpP,milj

kr

Folkpension

ATP

Totalt

1 098
2280
2 799
3 145

311
1315
1 694
2 073

1 409
3 595
4 493
5 218

i

. . .
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Tabell 6: 8 Kostnadsutveckling
uttryckt i arbetsgivareavgifter.
År

SOU

. . .

organisation

och långtidssjukskrivning
för förtidspensionering
Milj kr och procent av avgiftsunderlaget

Avgiftsunderlag för
folkpension/
sjukförsäkring
Mkr

sjukpenning
till långtidssjukfall

Förtidspensionering
Folkpension

ATP

Mkr

%

Mkr

%

Avgiftsunderlag

Mkr

%

80
115
136
163

1 415
3 388
3 969
5 272

1,75
2,94
2,91
3,22

l
2
2
3

1,36
1,98
2,05
1,92

62
90
108
124

311
1 315
1 694
2 073

0,50
1,46
1,56
1,67

1970
1974
1975
1976

500
400
300
500

098
280
799
145

Olika

800
100
700
400

använts.

för sjukförsäkringen
som är något lägre.

har för 1970 avgiftsunderlaget
pensioner
ATP räknas på ett annat avgiftsunderlag

6.4.3

1978: 14

finansieringsalternativ

och ekonomiska
att de finansiella
har tidigare
understrukit
för arDet
framtida
måste markeras.
finansieringssystemet
att man kan göra rabetsvårdsverksamheten
bör ha som utgångspunkt

Utredningen
sambanden
tionella
finns

val

mellan

olika

olika

finansieringsförutsättningar.
syfte. De olika sambanden

pedagogiskt

åtgärder
byggande
som utgångspunkt
av olika
kvenserna

och
för

minskade

politiska
skall helst

alternativ

arbetsmarknaden

reguljära

sjukskrivning
vårdsinsatserna

och

kanske

i andra

kostnader
debatten.

den

Detta
retaget eller förvaltning.
till arbetsvårdsinsatser
naderna
den

till att det
hänsyn
ha ett
bör
samtidigt
Systemet
för föremellan ökade kostnader
utan

handlingsalternativ

också

skulle

kunna

kunna

och ökade
främst

De

led

avläsas

innebära

bör

markeras

ekonomiska

konse-

i det enskilda

fö-

att alternativkost-

sysselsättningsmöjligheter

förtidspensionering,
arbetslöshetsersättning

på

långtidsoch arbets-

fick

finansieringskällor.
gemensamma
av arbetsmarknadspolitiken
har i sin granskning
revisorer
Riksdagens
sammanbinda
som innebär
att man skulle
varit inne på tankegångar
med
de
kostnaderna
för
arbetsmarknadspolitiska
förtidspensionering
kostnaderna.

Riksdagsrevisorerna

skriver:

”Kostnaderna

för

den arbets-

ej i redovisingår
förtidspensioneringen
marknadsmässigt
betingade
Riksinsatserna.
för
de
av
kostnaderna
arbetsmarknadspolitiska
ningen
att
arbetsmarknadssiframhåller
som
sin
uppfattning
försäkringsverket
beror på bristande
den arbetsmarknadsmässigt
Denna
i fortsättningen.
bör särredovisas

de pensionskostnader
att få arbete.
”Kostnaderna

dan bör vidkännas
möjligheter
betingade

som främst

för

förtidspensioneringen
av dessa kostnader
bör göras regionalt.
För att en beräkning
redovisning
delas upp på de båda kateskall bli möjlig måste de förtidspensionerade
huvudav pensioneringen,
nämligen
pensionerade
gorier som omfattas
av medicinska
skäl.
av arbetsmarknadsskäl
och pensionerade
sakligen
för såväl de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna
Kostnadsutvecklingen
kunna
skulle
klarare
som för den allmänna
försäkringen
härigenom
följas.
Sysselsättningsutredningen

har tidigare

visat

att det inte är möjligt

att
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de arbetsmarknadspolitiskt
från
särskilja
betingat
förtidspensionerade
medicinskt
sådana klara
övriga
förtidspensionerade.
Några
gränser
finns i praktiken
inte. Däremot
förefaller
det rimligt
att på något sätt
mellan
kostnaderna
inom
göra en bindning
socialförsäkringssystemet
som
olika

är en följd
av att arbetsmarknaden
inte tar emot personer
av
och
kostnaderna
för arbetsvården.
typer
arbetshandikapp

förutsätter

emellertid

att det inte

med
Det

endast

är frågan om en teknisk, statisi verkligheten
resurserna
kan användas

tisk redovisning
utan att också
sätt. Man bör alltså från början,
som tidigare
redovipå ett alternativt
kunna
diskutera
hur
resurserna
skall
sats, i en övergripande
planering,
användas och då också ta hänsyn till långsiktiga
effekter.
Ökade insatser
inom arbetsvården
när det gäller arbetsplacering
av arbetshandikappade
leder

till minskade
kostnader
för socialförsäkringssystemet.
otvivelaktigt
Eftersom
man inom arbetsvården
f. n. har en hård budgetprövning

sina resursanspråk,
medan man å andra sidan
som behövs för att täcka förtidspensionering,
finns det f. n. ingen balans i systemet.

6.4.4

Nytt

Ett

nytt
rationella
till

olika finansieringskällor.
vårdsinsatser
därmed
-jära arbetsmarknaden

taxerar

av

ut vad
etc.,

långtidssjukskrivning

för arbetsvården

finansieringssystem

finansieringssystem
val mellan olika

i efterhand

för

arbetsvården

syftar till att åstadkomma
utan att behöva ta hänsyn
är i huvudsak
arbetsHandlingsalternativen
ökade sysselsättningsmöjligheter
den
på
regulhandlingsalternativ

eller långtidssjukskrivning
och förtidspensionebeslut såväl i regering
och riksdag,
som på lokal
ring. De som fattar
nivå bör göras väl medvetna
om sambanden
mellan ökade arbetsvårdsinsatser
och minskad
förtidspensionering
resp. långtidssjukskrivning.
Även
måste
bär
arbetsgivare
uppmärksammas
på att produktionen
kostnaden

för

skrivning.

Det

sysselsätta
den/staten

arbetshandikappade.
kan lämna bidrag

sätter
Det
ningen
tillbaka

både

arbetsvård

är viktigt

att

och

förtidspension

resp. långtidssjukatt i ökad omfattning
företagen
Detta bör bl. a. ske genom att arbetsvåri olika former
till arbetsgivare
som syssel-

stimulera

arbetshandikappade.
resursbehovet
huvudsakliga

i utredningens
finns
i ökförslag
Dessa
skall också betalas direkt
lönebidrag.
lönebidrag
Det är också rimligt
att dessa finansieras
av
arbetsgivaren.

av antalet
till

en arbetsgivaravgift.
En direkt
av bidrag och finansiering
bekoppling
hövs också för att för den stora allmänheten
och för de fackliga
företrädarna motivera
det ökade antalet,
och de mer generösa,
till
bidragen
arbetsgivarna.
finner
mot bakgrund
av vad som ovan
Sysselsättningsutredningen
framförts
det naturligt
att föreslå
att alla de insatser som görs för att
till sysselsättning
finansieras
hjälpa de arbetshandikappade
av en gemensam arbetsgivaravgift.
En sådan arbetsgivaravgift
skulle under det första
behöva uppgå till ca 1,75 % (räknat
budgetåret
skulle därefter
läge och avgiftsunderlag).
Avgiften
i första hand utbyggnaden
jas för att finansiera
också

arbetsmarknadsverkets

ökade

i 1976
successivt

års kostnadsbehöva

av lönebidragen

personalkostnader.

Samtidigt

hömen

skulle

organisation

. . .
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emellertid

l den

till

av uttag
vad som annars

19781 14

minska
i förarbetsgivaravgifter
t. 0. m. i större grad. Tobehövas, talt sett skulle alltså inte förslagen
leda till ökade arbetsgivaravgifter.
Behovet av avgifter
skulle tvärtom
kunna reduceras.

hållande

behovet

SOU

. . .

organisation

nya

av andra

skulle

för

arbetsgivaravgiften
och kommunernas

landstingens
den. I proposition
av kostnaderna

om OSA
för

arbetsvården

hitillsvarande

och

YR

och

har

skulle

kostnader

det förutsatts

kommuner

skall

då också
för

ingå
arbetsvår-

att övertagandet
ingå i de förhand-

landsting
mellan staten och kommunerna.
lingar som förs om kostnadsfördelning
Som genomgående
understrukits
i betänkandet
är det emelkraftigt
lertid inte frågan om att öka samhällets
totala kostnader
för de arbetshandikappade.
tigt att försöka
betsvården
med

har därför
bedömt
det som mycket
vikUtredningen
få till stånd en samordning
av finansieringen
av aroch förtidspensionering.
En sådan samsjukförsäkring

skulle kunna åstadkommas
har
ordning
på flera olika sätt. Utredningen
också diskuterat
olika tekniska
Mot bakgrunden
av att syftet
lösningar.
med en sådan samordning
av de olika avgifterna
i första hand är pedahar varit att förtidspensionering
gogiskt och att en given utgångspunkt
och

liksom
för närvarande
sjukförsäkring
finansiera
de faktiska
finns
kostnaderna,

vinna

måste

få

resurser

för

att

emellertid

litet att
mycket
av avgifterna.
En sådan di-

genom att göra en teknisk samordning
teknisk samordning
skulle tvärtom
kunna leda till en diskussion
om
tekniken
som lätt kunde undanskymma
det grundläggande
med
syftet
rekt

samordningen.
föreslår
inte heller
sådan formell
Sysselsättningsutredningen
någon
av arbetsgivaravgiften
för hela arbetsvården
med avgifterna
samordning
för långtidssjukskrivning
och förtidspensionering.
föreslår
Utredningen
istället att riksförsäkringsverket
får till uppgift
att i samband med budredovisa
för
getarbetet
kostnadsutvecklingen
långtidssjukskrivningen
och förtidspensionering
för utveckseparat och att också göra prognoser
En sådan särredovisning
av kostnadsutvecklingen av dessa kostnader.
för regering
och riksdag att vid sin bedömning
av
lingen gör det möjligt
behovet av resurser till den förebyggande
verksamheten
göra en bedömav arbetsgivaravgifter
som en helhet. Enligt
ning av behovet
sysselsättbör en sådan konstruktion
vara tillräcklig
ningsutredningens
uppfattning
för att uppnå
det syftet som utredningen
haft. Som framgått
tidigare
för förtidspensionering
och långtidssjukuppgick
arbetsgivaravgifterna
1976 till 6,81 %.
skrivning

SOU
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Tilläggsdirektiv

ningen

(A

1974:

reda

om

frågan
namnet

sysselsättningsutred-

02)

statsrådet

Departementschefen,
År 1974 tillkallade

till

anför.

Ahlmark,

arbetsmarknadsministern

sakkunniga
De
sysselsättningspolitiken.

den

långsiktiga
(A 1974: 02).
sysselsättningsutredningen
har
i
betänkandet
(SOU
Sysselsättningsutredningen

antog

för

att

ut-

sakkunniga

1975: 90) Arbete
åt alla bl. a. tagit upp vissa principiella
beträffande
av
frågor
anpassning
och krav samt diskutearbetstillfällena
till arbetskraftens
förutsättningar
rat behovet

av särskilt

stöd för svårplacerade
lade
grupper.
Utredningen
till halvskyddad
nytt system för statsbidragsgivningen
men gjorde i övrigt inte någon detaljerad
av
sysselsättning,
genomgång
de olika sysselsättningspolitiska
medlen för arbetshandikappade.
Utredfram

till

förslag

borde finnas
också inom
ningen
ansåg att halvskyddad
sysselsättning
den statliga
Bl. a. mot denna bakgrund
har regeringen
sektorn.
sedermera beviljat
särskilda
medel för viss försysselsättningsutredningen
i detta

av sysselsåttningsutredningens
1975/76: 211 förslag
till samordnad
och
fattade
i denna
Riksdagen
sysselsättningsregionalpolitik.
del beslut
i huvudsaklig
överensstämmelse
med propositionen
(Au
1976/77: 7, rskr 1976/77: 79). Sysselsättningsutredningen
beräknas
i ett
söksverksamhet

betänkande

förelades

särskilt

betänkande

former

av

På grundval
i prop
riksdagen
syfte.

vid årsskiftet

yrkesinriktad

att behandla
övriga
åtsysselsättningsskapande
denna bakgrund
och med hänsyn
försöksverksamheten
som utredningen
1977/1978

rehabilitering
Mot
arbetshandikappade.

gärder för
till betydelsen
bedriver
anser

komma

och

av den pågående
att sysselsättningsutredningen
jag det lämpligt
också behandla
om arkivarbetets
framtida
frågan

drag att
och inriktning.

Arkivarbetets

tillkom

m. fl. som inte
ciell

form

i upp-

utveckling

Arkivarbetet
som numera

får

utformning

kunde

är ersatta

år

1934

som arbetslöshetshjälp
i de reservarbeten
eller

placeras
av beredskapsarbeten.

av reservarbete

och omfattade

för

kontorister

allmänna

Arkivarbetena

arbeten

blev

en speoch
gallringsregistreringsupphos ämbetsverk
och institutio-

gifter av skilda slag i arkiv och bibliotek
ner. Anknytningen
till reservarbete
innebar
att sådana arbetsuppgifter
skulle väljas som inte var aktuella
för omedelbart
utförande
och att lö-
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nen inte

fick överstiga
den lägsta grovarbetarlönen
de
på orten. Under
åren sysselsattes i medeltal
200-300
Efter
personer i arkivarbete.
hand visade det sig olämpligt
med en lön som schablonmässigt
antill
En
särskild
arkivarbetslön
infördes
därpassades
grovarbetarlönen.
första

för.
Fram

till

år

1943

användes

svenska

men under

antal

fick

arkivarbete
1940-talet

uteslutande

för

arbetslösa

då baltiska

i större
flyktingar
också dessa möjlighet
till arkivarbete.
lät i början
av 1950-talet
utreda frågor
röArbetsmarknadsstyrelsen
rande arkivarbetet.
På grundval
av utredningen
bl.
a.
föreslog
styrelsen
att

medborgare,
kom till Sverige

arkivarbete

skulle

differentieras

betsvårdslinje.
Förslagen
makternas
sida.

föranledde

på en arbetslöshetslinje
emellertid
inga åtgärder

och

en ar-

från

stats-

År 1960 beslöt arbetsmarknadsstyrelsen
att på nytt utreda
arkivarmed anledning
av utredningen
ledde till
betsfrågan.
Styrelsens
förslag
att 1962 års riksdag medgav att en individuell
av arkivardifferentiering
betslönerna
fick införas på försök.
Sådan individuell
skulle
lönesättning
bestämmas
Med

stöd

av en särskild
av riksdagens
omfattande

lönesystem
3-13
på den dåvarande
till motsvarande
A 21.

inom arbetsmarknadsstyrelsen.
lönedelegation
införde
ett nytt
medgivande
lönedelegationen
tio lönegrupper
som motsvarade
löneklasserna
A-löneplanen.

År

1966 byggdes

löneskalan

ut

År 1968 tillsattes
inom dåvarande
en särskild
inrikesdepartementet
för att se över arkivarbetet.
redovisades
i en proarbetsgrupp
översynen
memoria
det angelägna
i att åt(Stencil In 1968: 3) vari bl. a. framhölls
gärder vidtogs för att föra över vissa av de i arkivarbete
sysselsatta till
en fastare anställningsform.
resulterade
bl. a. i införandet
av personliga
Arbetsgruppens
förslag
vid sjukdom.
tjänster samt enhetliga regler för semester och löneavdrag
År 1971 gjordes en ny översyn av arkivarbetet.
Resultat av översynen
redovisades
i departementspromemorian
(Ds In 1971: 15). Beredskapsarbete
den

inom

större

kontor
delen

och
av

I promemorian
förvaltning.
arkivarbetet
skulle omvandlas

bl. a. att
föreslogs
till särskilt
bered-

inom kontor och förvaltning
och ges karaktär
av skyddat arskapsarbete
bete. En ny finansleringsform
för verksamheten
som innebar
föreslogs
att statsbidrag
skulle utgå med 2/3 av de skäliga lönekostnaderna.
För
återstoden
skulle den lokala arbetsgivaren
svara.
Promemorian
ansetts

har

att förslagen

inte föranlett
till riksdagen.
Det har
något förslag
i promemorian
borde behandlas
i anslutning
till ett
i frågan
om organisation
och huvudmannaskap
för

ställningstagande
den skyddade
sysselsättningen.
gångar under l970-talet
(SOU

Den senare frågan,
1972: 54 och SOU

som utretts

i två om-

1975: 82), bereds

f. n.

inom

kansli.
I detta sammanhang
är kontorsarbetscentraregeringens
lerna aktuella.
Vid dessa sysselsätts f. n. ca 1600 personer.
Kontorsarvilka ingår som en del i arkivarbetsverksamheten,
betscentralerna,
drivs

i arbetsmarknadsverkets

som huvudmän.
regi med länsarbetsnämnderna
utfördes
mer traditionella
arkivarbetsarbetsplatser
tidigare
som t. ex. grafiskt
betonade
uppgifter
och restauarbeten,
arkiveringsEfter hand har man emellertid
till produktionsreringsarbeten.
övergått

Vid

dessa

SOU
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arbete

och produktionen
prissätts numera
enligt marknadsmäsKontorsarbetscentralerna
kan därför
betraktas
som en

11ormer.

siga
form

av statliga
torsservicesektorn.

verkstäder

för skyddat
arbete inom kontorsoch konI de båda nämnda betänkandena
föreslås att kontors-

arbetscentralerna

organisatoriskt

skyddat arbete.
Antalet
platser

i arkivarbete

av 1960-talet.

1960 fanns

ca 2 700.

har

I juli
Därefter

antalet

samordnas

med

övriga

former

av

ökade relativt
fram till mitten
långsamt
ca 1 500 platser och samma månad 1965
ökat snabbt. F. n. sysselsätts ca 15 000

i arkivarbete.

personer

Gällande

bestämmelser

om arkivarbete

Gällande

bestämmelser

om

görelsen

(1966:

368,

arkivarbete

återfinns

1977: 141).
omtryckt
finns i regleringsbrev.

i arbetsmarknadskun-

Ytterligare

bestämmelser

för

1977/78
budgetåret
Arkivarbete
kan erbjudas
sökande skall vara arbetsför
för

person som har fyllt 16 men inte 65 år. Den
och i övrigt oförhindrad
att åta sig arbete
sökande skall vidare vara anmäld som arbetssö-

annan

Den
räkning.
hos arbetsförmedlingen
och därvid inte kunna
arbete. Dessutom
krävs att annan åtgärd inte bedöms
den sökandes möjlighet
att få arbete på den reguljära
eller arbetsprövning/arbetsträning).
(t. ex. utbildning
kande

erbjudas
lämpligt
kunna underlätta
arbetsmarknaden

arkivarbete
anordnas
vid statlig myndighet
samt statsunderStatligt
stödd eller annan allmännyttig
institution.
För kommunalt
arkivarbete
med 33 % av de godkända
lönekostnaderna.
Om synutgår statsbidrag
får arbetsmarknadsstyrelsen
till
nerliga skäl föreligger,
höja statsbidraget
kommunalt

arkivarbete

som anordnas
i område med hög och långvarig
samt sjunkande
befolkningstal.
Personer som sysselsätts i arkivarbete
får lön enligt särskilt avtal.
För den som i minst fem år har varit sysselsatt i arkivarbete
vid stat-

arbetslöshet

eller

institution

lig myndighet
Detta innebär

att vederbörande

ställda

om bl. a. pensions-

i fråga

Behovet

av ny översyn

kan

i vissa

blir

helt

fall

likställd

personlig
tjänst inrättas.
med övriga statligt an-

och semesterförmåner.

av arkivarbetet

som formellt
är en form
av arbetslöshetshjälp,
har efter
Arkivarbete,
hand fått en dubbel funktion,
dels som tillfälligt
sysselsättningsskapande
dels som skyddad
för personer
med
åtgärd för arbetslösa,
sysselsättning

arbetshandikapp.
Arkivarbetsformenhar

nu sedan en tid tillbaka
i regeringövervägts
bl. a. med anledning
av ställningstaganden
som har gjorts från
håll. Det har därvid
framkommit
att sådana ändrade förutsätthar inträtt
sedan 1971 års arkivarbetsöversyn
att en förnyad

ens kansli
fackligt
ningar

är befogad.
översyn av verksamheten
Den 1 juli 1972 infördes
för den halvskyddade
nya bidragsvillkor
sysReformen
innebar
att
fick utgå med 40 % av
selsättningen.
statsbidrag
lönekostnaderna
inkl. semesterersättning
till företag,
kommunala
myn-

2 37
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affärsdrivande
verk som i halvskyddad
och statliga
sysselsättdigheter
att de annars inte
med
så
nedsatt
anställde
arbetsförmåga
ning
personer
arbetsmarknaden.
Den 1 januari
kunde beredas arbete på den reguljära
1977
den
bära

infördes

ett nytt

och

väsentligt

halvskyddade
sysselsättningen.
för
att denna anställningsform

nisationer

mer än tidigare

statsbidragssystem
generösare
De nya bidragsvillkoren
bör
kommuner
och allmännyttiga
som ett alternativ

framstår

till

för
inne-

orgaarkivarbetsfor-

men.
att vid halvskyddad
framhållas
sysselsammanhang
från arkivarbete,
gäller de avtal om lön och anställSå
i övrigt
som tillämpas
arbetsplatsen.
på den aktuella
ningsvillkor
inom
inte bli fallet i fråga om det särskilda
beredskapsarbete
föreslogs
kontor
och förvaltning
föresom i 1971 års departementspromemoria
Det

bör

i detta

till

sättning,

skillnad

slogs ersätta arkivarbetet.
Vidare
bör noteras att arkivarbetet
inte

omfattas

betslöshetshjälp
(ändrad senast 1976: 593).
Sedan år 1973 sluter TCO-S

av lagen
avtal

status av arp. g. a. dess formella
om
(1974: 12)
anställningsskydd

med

staten

om lön

och

andra

an-

för personer som sysselsätts i arkivarbete.
ställningsförmåner
Även Statsanställdas
inom LO har engagerat
förbund
sig i arkivar-

betsfrågan.
behandlades
hösten 1975 vid StatstjänstemannaförArkivarbetsfrågan
förbundets
beslöt
därvid
Kongressen
på förbundsstyrelsens
kongress.
med TCO och LO med
slag att Statstjänstemannaförbundet
gemensamt
all kraft verkar för att arkivarbetet
i framtiden
utformas
enligt modell
eventuellt

arbete

halvskyddat

med

differentierat

av vid arbetsplatsen
avtal.
tillämpning
gällande
gande anslöt sig TCO vid sin kongress år 1976.
Mot bakgrund
av detta bör som jag tidigare
förnyad

översyn

av arkivarbetets

för

Utgångspunkter
Arkivarbetsformen

utformning

och med
bidragssystem
Till detta ställningstahar

anfört

nu göras

en

och inriktning.

översynen
har

ett stort värde däri att den möjliggör
en indivii en
eller
mer
anpassad sysselsättning
tillfällig
permanent
normal
är det ett dokumenterat
faktum
att många
arbetsmiljö.
Samtidigt
människor
som är anvisade arkivarbete
sin arbetssituation
som
upplever
duellt

otillfredsställande.
faktor

som ofta

Till

detta

förhållande

medverkar

skilda

faktorer.

En

anförs

är den omständigheten
att personer som är anvisade arkivarbete
får sina löner och anställningsförmåner
i övrigt enligt
särskilt arkivarbetsavtal
och inte enligt avtal som gäller på den aktuella
Denna
arbetsplatsen.
rörande arkivarbetets
siering.
Bland

faktorer

arkivarbete
också

nämnas

gäller

att vid

möjligt

fråga bör beaktas vid utredningens
framtida
och formerna
utformning

som bidrar

upplever

sin

överväganden
för dess finan-

till att många människor
som är anvisade
som otillfredsställande
kan
arbetssituation

av verksamheten.
Sedan budgetåret
1975/76
benämningen
arkivarbete
bör användas
som
så
långt
yrkesbenämningar
motsvarar
vad som annars tillämpas
för ifrågavarande
arbets-
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Ett

mer

inte

helt

bruk av benämningen
lär
än 40-årigt
arkivarbetarc
försvinna
med mindre
som såän att verksamheten

dan får en helt ny benämning.
bör överväga.
Det

har från

Detta

är också en fråga

håll framförts
kritik
fackligt
som används för arkivarbete

de arbetsplatser
och
betsmiljö-

som utredningen

med innebörden

att vissa av

från bl. a. arär olämpliga
i fråga om
Särskilt
detta
arbetsledningssynpunkt.
gäller
enskilda
där
det
är
om
organisationer
många
gånger
fråga
mycket
små arbetsplatser.
Det bör ankomma
att se över principå utredningen
perna

för

val av arbetsplatser

med

avseende

på bl. a. arbetslokaler

och

arbetsledning.
Jag vill i detta

särskilt framhålla
vikten av att arbetsplasammanhang
och därmed
i likhet
med vad som
ceringar
sammanhängande
frågor,
f. n. gäller i fråga om halvskyddat
arbete, sker i samråd med den lokala
och genom
en aktiv medverkan
från anpassfackliga
organisationen
ningsgruppen
på
den normalisering

för

arbetsplatsen.
Härigenom
skapas förutsättningar
av verksamheten
som måste eftersträvas.

I tidigare
och i en nyligen gjord undersökning
av arkivarutredningar
betsverksamheten
i Malmöhus
län har framkommit
att en stor andel av
de personer
Trots
detta
ningen
gärder
Som

som har arkivarbete
utför mycket goda arbetsprestationer.
är omsättningen
på arkivarbetsplatser
mycket
låg. Utredbör se närmare
också på denna fråga och lämna förslag till åtför att öka utslussningen
till arbete på vanliga villkor.
har

tidigare

nämnts

den:

statliga myndigheter,
stitutioner
samt kommuner.

anordnas

arkivarbete

statsunderstödda

inom

tre huvudområ-

och andra
arbete

allmännyttiga
kan här utmynna

ini för-

Utredningens
slag till skilda lösningar.
Vad gäller statliga myndigheter
bör möjligheterna
prövas att helt eller
delvis anknyta
till principerna
för sysselsättningsformen
arhalvskyddat
bete. Den försöksverksamhet
i syfte att främja
av arbetsnyanställning
inom den statliga
handikappade
nevarande
och nästa budgetår
samarbete

med

och kommunala
bedrivs

arbetsmarknadsverket

här

ge viss vägledning.
och de statliga
delning

Oavsett

av
och

sektorn

som under

sysselsättningsutredningen
statens personalnämnd

ini
kan

vilken

modell
som väljs för medelstillav verksamheten
myndigheternas
budgetering
skall konsekvenserna
med avseende på pensionsförmåner,
sjuk- och hälsovårdsförmåner
etc. av individens
i
inplacering
organisationen
klargöras till fullo.
vid

arkivarbete
Statligt
statsunderstödda

hetskassor,
religiösa

förutom

andra

vid

statliga myndigheter
institutioner.
Som

allmännyttiga
kan nämnas företagareföreningar,
allmänna
försäkringskassor,
hushållningssällskap,

pel på sådana
styrelser,

anordnas
eller

institutioner

arbetsgivareorganisationer,

och

också
exem-

skogsvårdsarbetslös-

och
arbetstagareorganisationer,
politiska
och ungdomsorganisationer,
frivil-

nykterhets-

stiftelser
av skilda slag, turistliga försvarsorganisationer,
allmännyttiga
idrottsoch fritidsorganisationer,
organisationer,
studieorganisationer
och bildningsförbund,
och hembygdsföreningar,
fornminnes-,
hemslöjdsföreningar,
sationer,

folkrörelsearkiv,
patientföreningar,

Folkets

Hus-föreningar,

pensionärsföreningar,

handikapporganielevför-

elevkårer,
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Hem

bund,

hetsägarerare.
Det

och
och

skola-föreningar,

intresseorganisationer
m. m. samt föreningar

hyresgästföreningar

såsom
för
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fastiginvand-

de statsunderstödda

och andra allmännyttiga
institutiohar expanderat
under sekraftigast
nare år. Det är också här de stora svårigheterna
när
det
ligger
gäller att
söka finna en ny form för verksamheten.
Ca 6 400 personer
sysselsätts
är inom

nerna

som arkivarbetsverksamheten

f. n. i arkivarbete

vid institutioner
av här nämnt slag. Dessa institutioners möjligheter
att själva svara för en del av kostnaderna
för den här
aktuella
arbetskraften
men är i allmänhet
varierar
starkt
begränsade.
i
bör här, på grundval
av en kartläggning
av förhållandena
Utredningen
detta avseende, överväga
vilka
ändrade
former
för verksamheten
som
kan vara ändamålsenliga.
Härvid
bör förutsättningar
prövas att ersätta
arkivarbetsformen
med dels ett system med samma
uppprincipiella
som det halvskyddade
dels beredskapsarbete
i någon
arbetet,
byggnad
form.
Vad

det

kommunala

kan

om detta
ifrågasättas
som selängre fyller
någon väsentlig
statliga subvention
dan den 1 januari
1977 utgår i samband med halvskyddat
arbete är numera fullt jämförbar
med statsbidraget
till kommunalt
Det
arkivarbete.
gäller

arkivarbetet

funktion.

bör därför
Vad

jag har anfört
över de frågor

ning
oförhindrad
betets
till

ankomma

att pröva

Den

att särskilt beakta denna fråga.
på utredningen
i det föregående
förteckutgör inte en fullständig
som utredningen
bör behandla.
Denna
bör vara
även

gång. Det bör dock
arkivarbetsverksamhetens

andra
inte

frågor
ankomma

som kan aktualiseras
på utredningen

omfattning.
till vad jag nu har anfört hemställer
hänvisning
en uppdrar
åt sysselsättningsutredningen
att överväga
arkivarbetets
framtida
och inriktning.
utformning
Med

under

ar-

att ta ställning
jag att regeringäven frågan om
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1. Reservation

och

av Karl-Olof

l. Den grundläggande
till kapitel 1
Problemen

för

de olika

att

erhålla

olika,

är

jämte

kommentarer

av personer, som har eller förväntas
få
grupper
eller behålla
ett arbete på den reguljära
arbetsolika
art. Orsakerna
till uppkomsten
är
väsentligt

av

problemens
utveckling
måste anpassas härtill.

men

yttranden

Faxén

begreppsbildningen

svårigheter
marknaden,

särskilda

skiljer sig åt och åtgärdsprogramsammanföra
dessa disparata
grupper

i tiden
Att

under

begreppet
”arbetshandikappade”
I den mån man över huvud taget

är olyckligt.
kan arbeta med

generella
bidragsmed hänsyn
system borde de differentieras
förhållanden.
Det kan räcka med att peka på att
inte kan följa samma regler som t. ex. synrimligen
missbrukargrupperna
skadade och rörelsehindrade.

regler eller andra
till ovan antydda

liknande

är vidare
oklart på det sättet att en
Begreppet
arbetshandikappad
kan
ha
det
eller
hinder
när
person
gäller vissa arbeten, men
svårigheter
inte när det gäller andra arbeten.
är flera gånger på väg mot att koncentrera
Utredningen
sig på de
olika
aktuella
men
att
klara
personernas
möjligheter
arbetsuppgifter,
h.amnar ändå i en oklar användning
av begreppet
”arbetshandikappad”
såsom varande en beskrivning
av en (varaktigt)
handikappad
person som
har (varaktiga?)
att erhålla eller behålla ett (reguljärt)
arbete.
svårigheter
En snäv tolkning
av denna definition
är att en arbetshandikappad
är
en person som inte kan ges ett (reguljärt)
arbete. Det hade varit bättre
att
för

använda

termen

för att markera

arbetshinder
det relativa

eller,

ännu

hellre,

betingat

arbets-

begreppet.

definitioner
och resonemang
kring dessa samt de data
trots de oklarheter
som antytts,
emellertid,
understryker
såväl det relativa
i varje persons arbetsförmåga
i att
som det orimliga
från
vad
inte
kan
en
klara.
utgå
person
Flera skäl talar för att det är hög tid att övergå till att koncentrera

Utredningens
som redovisas

intresset
l)

till

individens

Den

faktiska

även

en och

till

olika

faktiska

arbetsförmågan
samma person

arbetsuppgifter

arbetsförmåga.
varierar
mellan
har

som

olika

olika

arbetsförmåga
i relation
till en och

men
personer
såväl i relation
samma

arbets-
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och särskilda

vid

olika tidpunkter.
Detta framgår
av utredningens
tydligt
och resonemang.
Det måste i längden vara mer konstruktivt
att utgå från och söka
ta vara på vars och ens faktiska
vid
tidarbetsförmåga
varje
olika personers arbetshinder
inte
punkt än att söka fastställa
(vilket

uppgift
material
2)
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yttranden

utesluter

3)

en viss grad av både-och).
som inriktas
på att utgå från vars och ens faktiska förmåga
måste ge större möjligheter
till anpassning
till och av
de förekommande
och över huvudtaget
ett effekarbetsuppgifterna
En

personalpolitik

tivare

än en personalpolitik
resursutnyttjande
(och större smidighet)
_
evenbaseras på särlösningar
för ett antal olika kategorier
tuellt mot bakgrund
av tvångslagstiftning
av olika slag.
som

4)

och/eller

Särbehandling
arbetsmarknaden
avgör

vilken

av en eller flera grupper
prioritering
på
av vilka kriterier
som
såväl definitioner
som registrering
av denna
en person tillhör

förutsätter
kategori

kategoritillhörighet.
av människor
efter
av något
Registrering
kategorier
slag styr
såväl de registrerades
som omgivningens
detta
fall arbetskamra(i
ters och Chefers) reaktioner
och attityder.
Det existerar
inte något
att
av
kriterier
varit
av
exempel
på
godo för
registrering
negativa
dem som registrerats.
Även om registrering
ställda

av negativa
kriterier
görs i syfte att säker
kvarstår
i
med osäkerheten
rättigheter
problemen
av de aktuella kriterierna.

de berördas

tillämpningen
kan ej

Jag

acceptera
vilseledande

och

otymplig

uttrycket
”utslagning.
konstruktion.
Uttrycket

Det
leder

är

en
tanken

språkligt
till att

till

att ett stort antal personer
står utanför
arbetslivet
företagen
sugit ut och sedan ratat dessa arbetstagare.
Det är ostridigt
att många tvingats
lämna sina anställningar
till följd
av företagsnedläggelse
och konkurser.
av företag
leder till
”Utslagning”
grundorsaken
skulle vara

”utslagning
tagare -

att

av

Det har däremot
inte visats att arbetsarbetstagare.
än undantagsvis
blir uppsagda från företag på grund
som uppkommit
arbetsförmåga,
på grund av förhållanden

annat

av reducerad
i arbetslivet.
Av
verken
att

de mycket
få
hade flertalet

dessa

blivit

sådan

art,

tänkas

leda

att
till

som blivit
vid Volvo-Skövdepersoner
”utslagna”
utvecklat
missbruk.
till
Orsakerna
långtgående
missbrukare
kan förmodas
vara komplicerade
och av

förbättrade

förhållanden
kan
på arbetsplatsen
knappast
en lägre frekvens
av missbrukare.
för vissa människor
att få arbete sammanhänger
ofta
och utbildningsmässiga
bristande
obalanser,
rörlighet

svårigheterna
med regionala
m. m. Dessa kategorier
anpassningsmöjligheter,
börande.

2. Kommentarer

till

kan rent
även

kapitel

av förebyggande
Åtgärder
mest effektiva.
Det primära

om

inte kallas utslagna.
språkligt
dessa inte ter sig attraktiva

De har
för

veder-

2
karaktär
ansvaret

är som

framhåller
utredningen
för att anpassa arbetsförhållandena

de

SOU
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till den enskildes
ningen linjen.
är fristående
från
nomiska

den

närmaste

behandlas

produktionsplaneringen
måste
den integreras
med

Tvärtom
och

åvila

kan inte

Personalpolitiken
och överordnat

ansvaret.

huvudfunktioner

måste

förutsättningar

därför

också

decentraliseras

och särskilda

arbetsled-

som något
och det
dessa

övriga

i samma

utsträckning
mening att anpass-

som dessa. Jag kan således inte biträda
utredningens
skall utgöra
centrala
ningsgrupperna
organ för den förebyggande
samheten.
Stöd

från

arbetskamrater

och

linjechefer

arbetet.

som
eko-

är värdefulla
är för

verk-

inslag i det
den viktigaste
och åtgärdas

förebyggande
Arbetsgemenskapen
många
sociala
kan upptäckas
gemenskapen.
Missbruksproblem
denna väg än via det
I denna mening spelar
samhället.
tidigare
yttre”
inom arbetslivet
förhållandena
en stor roll när det gäller att begränsa
det antal personer som lämnar arbetslivet.
Mycket

talar

för

arbetshindren.
är för

Deras

andra

givningen

för

Deras

arbetshandikappade.
större påfrestningar,

och

attityder

att det är missbrukargrupperna,
som har de svåraste
situation
är svårare att kompensera
för än vad det

negativa

vilket

problem
bidrar

bland

förväntningar

utsätter
till

samtidigt

om-

att

skapa negativa
arbetskamrater
i olika
be-

fattningar.
bör få ytterligare
Företagshålsovården
tekniska
som den medicinska
delen blir
tande

stimulans

genom

att såväl

den

Den sitersättningsberättigad.
bör behandla
dessa ersätt-

om företagshälsovården
utredningen
liksom även utbildningsoch rekryteringsfrågorna.
ningsregler
Enligt min
få kunskaper
om företagsmening bör alla läkare i sin grundutbildning
hälsovård
och arbetsmiljö.
Det är vidare naturligt
att specialistutbildningen

för

företagsläkare

3. Kommentar
De

försök

söken

som

verkligen

till

kapitel

redovisas
lyckas
försök.

anordnas

inom

de medicinska

fakulteterna.

3
från

är av stort intresse. Om förSödertälje
ett betydande
som väl motiframsteg
kvarskepsis mot metod och uppläggning

är detta

verar ytterligare
Min
står dock till dess att en mer ingående,
De underhandsrapporter
som
ligger.
väl

underbyggda
verksamhet.

för

att

kunna

förevetenskaplig
slutredovisning
hittills
är
förelegat
ej tillräckligt
försöksför utvidgad
utgöra
underlag

av Södertäljeförsöken
vad
Redovisningen
understryker
fört
om de socialmedicinska
särart.
arbetshandikappens
klart att det ej varit arbetsplaceringen
har först
åtgärden.
Arbetsplaceringen
dande
av rehabiliterande
förberedelse

jag ovan anDet framgår
den verksamma

i sig som varit
kunnat
sedan
tillgripas
karaktär
genomförts.

en betyArbets-

har dessutom
endast utgjort
ett av flera medel i den fortplaceringen
satta återanvpassningen
av de berörda
och förutsatt
att de
ungdomarna,
omfattande
insatserna
av kvalificerad
kunnat
övriga,
mycket
personal
bibehållas
under relativt
lång tid.
För missbrukargrupperna
är det primära
i samhällets
ansvar att inatt beroendeförhållandet
kommer
att brytas.
gripa med sådana åtgärder,
Eftersom
enbart inplacering
i arbetslivet,
eventuellt
med stöd av ekono-
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för denna
bidrag, knappast kan leda till ett sådant resultat, måste
en sekundär
tillmätas
5
4
och
de
i
i
åtgärderna
föreslagna
kap.
grupp
Motsvarande
till andra samhälleliga
åtgärder.
i förhållande
betydelse
miska

för

inte

gäller

till avsnitt

Kommentar

3.4.12

haft

giska
förutsatt

av den arbetspsykolo1977/78: 30 har
att propositionen
instituten.
för de arbetspsykologiska
bör vara relativt
och metodutveckling
sin behandling

har vid

Sysselsättningsutredningen
verksamheten

rörelsehindrade.

och

t. ex. synskadade

från

att utgå

statligt huvudmann-askap
Ett centralt
organ för forskning
allt genom att
litet, verka framför

på länsinstituten
projekt
För att
nesinstitutioner.

och lägga ut utvecklingsprioritera
ämmed universitetens
stå i nära kontakt
utkrävs
skall bli meningsfull
sådan kontakt

och

av universitetens
byggnad
debatt
rådet. Vetenskaplig

egna
och

forskningsresurser

permanenta
kritik
måste

vara

ömsesidig

omuni-

verksamhet

och dess i länsinstitutens

metodinstitutet

på
mellan

praktiska
alltför en ”teoretisk,
Jag kan icke dela rädslan
projekt.
att
en
risken
är
Snarare
akademiskt
inriktning”.
präglad
och
kvalitet
av
blir
alltför
låg
verksanknuten
osjälvständig,
forskning
använden förfelad
att representera
och kommer
intresselös
därigenom
resurser.
av
samhällets
ning

versiteten,

integrerade
för mycket

begreppsutveckav inomvetenskapliga
problemställningar,
Bearbetning
för
av
är
arbeta
betydelse
frihet
att
avgörande
och
självständigt
ling
En verksoch metodutveckling.
även av tillämpad
värdet
forskning
av organisatoriska
avgränsoch kritiken
konkurrensen

kan lätt bli insnävad
forskargrupp
från den vetenskapliga
isolerad

anknuten

och

ningar
inom och utom
Även

landet.

PA-rådets

API-del

bör

PTI

bör

och

Arbetskliniken

i forskningsöversikten.
uppmärksammas
bilda personellt
underlag
inte ensamma

för ett nytt metodinstitut.

4. Kommentar

till kapitel

4

tolkar enkäten om
Utredningen
Jag
ning inte skulle tillämpas.
dvs. att de
tvärtom
tillämpas
i
ningar av lagens tillämplighet
heter

Utredningen
metoder

tagens benägenhet
Den allmänna
har

som

kommit

att

lagstift-

lagstiftningen
vidtar bedöm-

myndigheterna
fall. Att lagens tvångsmöjligsynes mig bero på att detta

kunna

icke bedömts
tiva

ansvariga
ett antal

som att denna

till utnyttjande
resultat.
leda till praktiska
avvisa möjligheten
i princip
förefaller
effekterna
de önskade
för att uppnå

icke

därvid

Främjandelagen
resultatet

tolkar

en avgörande

att anställa
efterfrågan
betydelse

att

använda

beträffande

posiföre-

personer med arbetshinder.
lönsamhet
och företagens
på arbetskraft
att bereda sysselsättning
för möjligheterna

kan ofta anpassas
i företagen
Arbetsorganisationen
att
Incitamenten
utanför
företagen.
till situationen
på arbetsmarknaden
blir
som
vid hög efterfrågan
åtgärderna
samtidigt
göra detta förstärks
för

utsatta

grupper.

ekonomiskt

möjliga

vid god allmän

lönsamhet.

SOU

1978: 14
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föreslår
i syfte att åstadkomma
Utredningen
åtgärder
en effektivare
av Främjandelagen.
tillämpning
Jag kan icke biträda
tvångsåtgärder
mot företagen,
liksom ej heller förslaget
om försöksverksamheten
i fyra
län.
För

det första

delar

icke skulle

jandelagen
denna typ

vara

jag alltså

inte

tillämpas.

För

att Främutredningens
bedömning
det andra anser jag lagstiftning
av

alltför

för att kunna åstadkomma
klumpig
någon meman söker komma till rätta med.
på de förhållanden
anser jag det överhuvudtaget
vara fel väg att arbeta med
för
olika grupper
särlösningar
För det fjärde motpå arbetsmarknaden.
sätter jag mig den registrering
av arbetshandikappade
som är en förutsättning för att det skall gå att åstadkomma
sådan kvotering
som avses.
inverkan

ningsfull
För det tredje

att ta ställning
Jag anser mig ej ha anledning
till förhandlingsm. fl.
frågor inom det statliga och kommunala
området.
Tanken
på en central
inom
anpassningsgrupp
AMS,
kompletterad
med sektorsvisa
ställer
till. Aranpassningsgrupper,
jag mig tveksam
betet med anpassningsverksamheten
ha sin tyngdpunkt
måste
lokalt
som jag ovan utvecklat.
Centrala
att utfärda
grupper tenderar
riktlinjer
och direktiv
som ej blir situationsanpassade.

5. Kommentar
Systemet

till

kapitel

5

med

betydande
gena. För
Enligt

min

enligt

vilket

är säkerligen
väl anpassat till behovet
lönebidrag
inom
Här aktuella
är dock synnerligen
grupper.
heterokategorier
vissa kan nivån komma att ligga för högt, för andra för
lågt.

borde man alternativt
kunna överväga
mening
ett system
staten genom lämplig
avtalar med enskilda
föremyndighet
tag om att ställa visst antal platser till förfogande
mot en ersättning,
som fick överenskommas
från fall till fall. Större säkerhet
skulle härigenom vinnas för att väsentliga
av arbetshandikappade
grupper
kunde
få del av den
för

deras

sociala

sysselsättning

som arbetslivet
gemenskap
kunde preciseras
på ett

ger.

Kvantitativa

meningsfullt

sätt.

mål
Om

tillämpas
på ett effektivt
sätt, vinnes
att arbetssamtidigt
kommer
att sysselsättas i de arbeten där var och en kan
handikappade
lämna
det största
till produktionen.
bidraget
att tillämpa
Anledning
bestämmelser
Främjandelagens
tvingande
bortfaller.
För stora grupper
av arbetshandikappade
är läget som delöversiksystemet

terna

i avsnitt

1.2.3 visar skrämmande,
trots att metoder
och hjälpmöjliggöra
är
kända
och att
meningsfull
sysselsättning
ett positivt
kan uppnås. Jag delar utredningens
bidrag till produktionen
i särskilt organiserade
principiella
syn att sysselsättning
verk”skyddade
städer
bör starkt begränsas och att lösningen
i stället bör sökas i nära
till den reguljära
anslutning
Ett smidigt
produktionen.
kontraktssystem,
till företaget
varigenom
kan anpassas till situationen
ersättningen
i varje
särskilt
fall, måste vara det mest effektiva
sättet att snabbt och i full
medel

för

att

realisera kända lösningar.
omfattning
praktiskt
Kollektivavtal
bör ej vara villkor
för att lönebidrag
skall kunna utgå.
sektor”
har sedan EFO-rapporten
”Skyddad
annan innebörd.
Jag anser
l7
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yttranden
på denna

utredningen

punkt

till

bidragit

förvirringen.
terminologiska
till att speciella arbetsförmedlare
Jag är tveksam
från
ut personer
slutande
syssla med att placera

att

avdelas

öka

den

att

ute-

för

verkstäder.
skyddade
sker genom samblir bättre om placering
med arbetsgivarna
Samarbetet
sökande
som normalt
ma förmedlare,
hjälper till med att finna lämpliga
vakanser och som känner arbetsplatsen.
för uppkommande

till

6. Kommentar

6

kapitel

hänvisar
om åtgärdsplanering
jag till
förslag
utredningens
åt alla. Som jag
Arbete
reservation
(avsnitt IV) till delbetänkandet
till sysselsättningsplanering
anser jag att möjligheterna
där utvecklat
beslutsautonomi.
till
av hänsynen
Övergripande
företagens
begränsas
Beträffande

min

får

styrning
sitioner.

Jag hänvisar

till

också

tillämpning.
jandelagens
uppfattningen
Jag biträder
måste

lingsarbetet
inom
avvägning
att
biträda
ning

öka.

och dispoplanering
på företagens
Främbeträffande
vad jag ovan anfört

inverkan

en destruktiv

att

AMS

resursinsatsen

totala

resurser

därför

och jag saknar
om utökning.

utredningen
ett

i det
har icke

Behovet

förmedegentliga
för
varit föremål

och anledmöjlighet
av ökade förmed-

förslag
inom AMS
bör i första hand täckas genom omdispositioner
lingsinsatser
antalet
anställda.
och
icke
av
nuvarande
utvidgning
genom
personalram
den
i
tveksam
till
också
ställer
spelångtgående
lämpligheten
mig
Jag
som utredningen
fördel
och

cialisering
medlarna

en

ha kontakter

företag skall
av frågor.

förordar.

Tvärtom

är en ökad

bredd

närbesläktade
olika
att sammanföra
Utredningens
förslag
endast under
kan jag tillstyrka
förutsättning
budgetmässigt
vare sig på kort
derna icke leder till någon kostnadsökning
att någon
har i avsnitt 6.3.4 gjort gällande
sikt. Utredningen
att
tvärtom
utan
skulle
inbesparingar
uppkomma,
nadsökning
ej
att antalet

liga genom
kas i förhållande

till

hos för-

och enskilda
sökande
att enskilda
möjliggör
för olika typer
med en och samma förmedlare
kostnader
att

åtgär-

eller

lång
kost-

total

och långtidssjukskrivna
förtidspensionerade
vad som annars skulle ha inträffat.
Jag delar

är möjminsutred-

efteri att en sådan begränsning
om det angelägna
ningens uppfattning
strävas. Såvitt jag kan bedöma innebär utredningens
förslag en ökning av
men en minskning
totalkostnaderna
på kort sikt, under en övergångstid,

på lång
återstår

sikt.
dock

Lösningen
att finna

och på lång
riktig i princip
former
under övergångsperioden

är således
sådana

Det

sikt.
att

en

undviks.
kostnadspuckel
ett förslag
Jag kan ej biträda

De finansom en ny arbetsgivaravgift.
mellan
olika slags skatter och avavvägningen
till de samhällsekonomiska
med hänsyn
verkningarna
ligger ej
min mening
Enligt
kompetensområde.
sysselsättningsutredningens

politiska
gifter
inom
bör

fiskala

manföras
tär.

frågorna

om

arbetsgivaravgifter
samt
och förenklas

avvecklas.
renodlas

till

Återstâende

delar

sin försäkringsmässiga

bör

samkarak-
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2. Reservation
Om

målet

av Sten

arbete

tänkande

åt alla

Svensson
som

vill

(im) och Margaretha
arbeta

råder

och särskilda

af Ugglas

enighet.

I detta

(m)
delbe-

tar

svåra
sysselsättningsutredningen
upp de handikappades
situation
och framlägger
om hur målet
på arbetsmarknaden
förslag
arbete åt alla skall kunna realiseras för dessa grupper.
Vi instämmer
i
i utredningens
huvuddragen
betona ett par
förslag men vill därutöver
som vi inte finner
områden
har rönt tillräcklig
i utreduppmärksamhet
arbete.

ningens

punkter.
Vi finner

Vi

markerar

utredningens

marknaden

förtjänstfull
arbetsföras

även

avvikande

uppfattning

på

några

situation
analys av de handikappades
på arbetsmen saknar det vidare synsätt som innebär att

de betingat
att få arbete ses som en del av hela
svårigheter
Den ökade förtidspensioneringen
som ägt rum
sysselsättningspolitiken.
under 70-talet
är bland annat ett resultat
av att det inte skapats tilli näringslivet
för att ersätta dem som
räckligt
många nya arbetstillfällen
slås ut i olönsamma
företag.
Många nya arbeten och en hög efterfrågan
underlättar
också för
på arbetskraft
de handikappade
att
självfallet
komma

in i förvärvslivet.
är således

politik
betsföras

En allmän

av grundläggande
att få arbete.
möjligheter

ekonomisk
sysselsättningsskapande
också för de betingat
ar-

betydelse

I delbetänkandet
återfinnes
en hel del formuleringar
som antyder
ett
av vårt nuvarande
ekonomiska
ifrågasättande
Vi
system: blandekonomin.
anser inte att det är företagens
sätt att mäta lönsamhet
som måste
för deras bokföringsändras, eller grunderna
eller redovisningssystem,
däremot

skall

samhället

med hjälp av ett lämpligt
avvägt bidrags- och
att
bereda
även de
företagens
förutsättningar
arbete. Enligt
vår uppfattning
är det inom marknadshushandikappade
ram som de bästa möjligheterna
hållningens
erbjudes att förena en välförbättra

skattesystem

med

färdsutveckling
skick.

full

sysselsättning

och

ett

demokratiskt

hur man skall lösa problemet
gäller huvudfrågan
kommunala
och statliga verk m. fl. mer intresserade
företag,
bete åt betingat
arbetsföra
har utredningsmajoriteten
Vad

samhällsmed

att

få

att ge aranvisat
en

av främjandelagstiftningen.
skärpning
Från våra utgångspunkter
kan vi icke acceptera en skärpning
av lageller
en
Man skapar inte gärna någon ökad förstiftningen
kvotering.
ståelse för placeringen
av arbetshandikappade
med tvångsåtgärder.
Pliktdärför
skyldigast
att lagen så kräver”,
genomförda
lär ingen
åtgärder
part ha någon nytta av i längden. Oftast blir det karaktären
av minimisom ej leder längre än vad som lagen föreskriver
åtaganden
när man
Det synes viktigare
att ge de partssammansatta
gjort sitt.
anpassningsgrupperna

större

arbetsföra

för

Vi vill
att

få

och initiativrätt
vad gäller
kunskap
att eftersträva
anda.
främjandelagens

också fullfölja
diskussion
utredningens
ett samband
mellan
sjukförsäkringsavgifter

frågor

om betingat

vad gäller möjligheterna
och de insatser som

Med andra ord en aktivering
görs i förebyggande
syfte på företagen.
av vårt socialförsäkringssystem
till förmån
för placeringen
av arbetshandikappade.
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av personer,
om att arbetsplacering
Vi delar utredningens
uppfattning
arbetslösa eller förtidspensionerade,
som eljest skulle ha varit exempelvis
för samhället.
Det hindrar
inte att många av de åtoftast är lönsamt
leder till en
till en början
föreslår
åtminstone
gärder som utredningen
ökad belastning
på statsbudgeten.
av arbetsmed ytterligare
Då vi inte kan belasta företagen
höjningar
som
av såväl fullt
arbetsföra
utan att öka utslagningen
givaravgifter
att
vill vi föreslå
arbetsmarknaden
reguljära
av bidragen
för anställför en höjning
utrymme
arbetsföra
ning av betingat
skapas inom det sociala systemets ram.
så att
bör lämpliga
För detta ändamål
åstadkommas,
transfereringar
åt
än
till
för
att
bättre
en större del
ge
sysselsättning
idag går
åtgärder

från
handikappade
samhällsekonomiskt

den

än

arbetsföra

betingat

för

fullt

att

ut sjukersättning
fylla
människor.
Genom

vid

frånvaro-

korta

göra en omprövav vad avgifsamt en omprioritering
skall användas
till, bör man kunna på-

arbetsföra

perioder
utformning
ning av avgifternas
terna till socialförsäkringarna
för en förändring
räkna större förståelse

i den

att

riktning

som

här

skis-

serats.
vilka
beträffande
detta
en noggrann
analys
skulle kunna leda till. Vi föreslår
därför,
förändringar
Vid denna
i särskild
låter utreda dessa frågor.
att regeringen
ordning
fattade
beslut om ny organyligen
analys bör bl. a. beaktas riksdagens
förutsätter

Emellertid

effekter

sådana

nisation

för

rehaoch den yrkesinriktade
verksamheten
skyddade
den utredning
om en allmän
arbetslöshetsförsäkring

den
samt

biliteringen
som pågår.

A npassningsgrupperna
människan
om den arbetande
och förståelse
kunskap
för att
bör vara kanske det viktigaste
instrumentet
i arbetslivet.
misslyckanden

En ökad

nes miljö

och henförhindra

som det är att bereda arbetshandikappade
meningsangeläget
utsträcklika angeläget
är det att i största möjliga
sysselsättning
En utatt arbetshandikapp
över huvud
uppkommer.
ning förhindra
och psykosociala
tekniska
medicinska,
byggnad av företagshälsovårdens
Lika

full

delar kan verksamt

bidraga härtill.
har enligt
huvudman

centrala

Skyddskommittéerna
De är vidare
frågor.
funktion

i tekniska

och

för

medicinska

avtal

ansvar

för

dessa miljö-

en expertföretagshälsovården,
Ur
miljöfrågor.
skyddskommittén

för
som ansvarar
anpassningsgruppen
som
Det
är
anpassningsrehabiliteringsfrågor.
skyddskommittén
Denna
skall leda utvecklingen
och svara för vården
av arbetsmiljön.
utgår

också

vanligen

delar

av

och

kommitté
profil.

också

har
Till

sin

på sitt ansvar att kartlägga
har många skyddskommittéer

hjälp

arbetsplatsens
från
experter

krav/
före-

tagshälsovården.
Anpassningsgruppen
arbetsföras
situation
ning

genom

skall
och

exempelvis

som

följa
fackliga

de betingat
tillvarataga
och vid långtidssjukskrivden sjukes situarepresentanter
följa
partsorgan

sjukfrånvaro

Reservationer

tion,

därvid

vården

för

bör därför

och särskilda

vid behov den sjuke kontakt
med företagshälsoerbjudande
en snabb återanpassning
i arbetslivet.
Anpassningsgrupperna
inte vara

instans som skall leda arbetet,
någon ny överordnad
utan bör i stället vara inordnade
utredningsmajoriteten
antyder,
i den verksamhet
som de centrala
bedriver.
Verkskyddskommittéerna
samheten
i
redan
av
och
arbetsregleras
dag
gällande
arbetarskyddsvilket

miljölagstiftning
De mål som

samt av parterna träffade
arbetsmiljöavtal.
ställt upp kräver
utredningen
naturligt
av de viktigaste
momenten
är utbildning

nog resursförEtt
av viktiga
målstärkningar.
inom rehabiliteringskedjan,
från den medicinskt
vårdande
läkagrupper
ren _
förtroendeläkaren
arbetsvårdaren
anpassningsgruppen
och inte minst produktionstekniker,
och blivande
arbetsarbetsledning
kamrater.
En

måste till stånd vad gäller de betingat
arbetsattitydförändring
En ökad kunskap
måste förmedlas
om rent mänskliga
problem
och hur de yttrar sig och vilka tecken som finns på begynnande
arbets-

föra.

oförmåga.
En möjlighet

att öka kunskapen

marknadsverket
Ansvaret

för

om människan

i arbetet

är att arbets-

som förtroendeläkare.
erfarna
engagerar
företagsläkare
att initiera
och utbilda
skall ligga
anpassningsgrupper

hos parterna

som
på respektive
arbetsplats,
ej på arbetsmarknadsverket
har förordat.
verksamhet
skall därAnpassningsgruppernas
vår mening
till skillnad
från vad utredningsmajoriteten
förordar
i
arbete och
integreras
företagshälsovårdens
kontinuerliga
under de lokala parternas
i
med
den
inflytande
linje
företagsdemokratiska inriktning
som nu kännetecknar
arbetslivets
utveckling.
majoriteten
för enligt

Rekrytering
Vid

bör det vad gäller
nyrekrytering
krävas mer än vad som behövs för
fallet

skall

betshinder
undanröja

hos de sökande
inte
kompetens
den aktuella
befattningen.
Självtill att äldre och personer
med ar-

medverka
arbetsgivarna
får sysselsättning.
Detta skall ske genom att i görligaste
i arbetsmiljön
hinder
som försvårar
för
anställning
Dessa

kategorier.

frågor

skall

diskuteras

i

regelbundet

mån
dessa

anpassnings-

grupperna.
Utredningen
vårdsavdelningar
igenom
på ett
placering.
Detta

bör

har
får
mer

framhållit
bättre

önskvärdheten
information

konstruktivt

sätt

om
kunna

av

att

hälsoföretagens
för att där-

arbetssökande
bidra

till

en riktig

arbets-

vår

innebära
att möjligheterna
till provmening
att gälla även de arbetsgivare
som ej omfattas
anställning
utvidgas
av kollektivavtal.
att anställa
Möjligheten
personer
på icke för framtiden bindande
villkor
måste kunna hållas öppen om förutsättningarna är osäkra även för arbetshandikappade
grupper.
form
av provanställning
eller arbetsprövning
måste kunna
Någon
enligt

till

även i företagshälsovårdens
genomföras,
via arbetsvården
måste kunna ske vid

regi, likväl som en återplacering
ett misslyckande.
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De offentliga
arbetsgivarna
stämmelser
i de allra
flesta
den

inom
för

de offentliga
har det visat sig

tidigt

också

vid

att

Genom

men

utslagsam-

som

tjänst

externt

rekryteras

kriterier
all rekrytering
skall nuvarande
rätt
rätt
plats gäller
Begreppet
person på
av betingat
arbetsföra.
för

grundprincip
kvarstå.
meritvärdering
vid

har

av arbetsnyrekrytering
ökade stimulansåtgärder

till

möjligheterna

varit

Som allmän
även

avtalsbe-

etc.
omplaceringsåtgärder
av arbetshandikapp
uppkommande

handikappade
begränsade.
i offentlig
bör andelen arbetshandikappade
kunna ökas.
för

förevarande

verkställt

av denna art
problemlösning
förhindrats
i huvudsak
arbetsgivarna

från

ning

bl. a. genom

har
fall

egna organisationen
Genom
individer.

enskilda

1978: 14

SOU

yttranden

arbetsplacering

F öreta gshälso vård
Företagshälsovården

bör

ej ersätter

få ytterligare

rehabiliteringsåtgärder.
bör
rehabiliteringsverksamhet

stimulans

företagshälsovårdens
med aktiv
stimuleras

RFV

från

som

i dag

till
Rekryteringen
från Socialstyrelsen

företagshälsovårdens

och anpassat meritvärderingssystem.
utbildning
för
av att anpassa ersättningsbestämmelserna
konsekvens
om att
till den utveckling
som äger rum, är förslaget
företagshälsovård
En

viktig

i lagen
vård,

om allmän

skriva

försäkring

och

.rehabiliteringsåtgärder

in att utgifter
för hälso- och sjukblir
medicinska
åtgärder
förebyggande
hitinom
innebär
att den
försäkringen

ersättningsberättigade.
Förslaget
att endast
intills tillämpade
principen
dom

justeras.

Satsningen

ersätta

på förebyggande

lägen.
för arbetslivets
En väsentlig
uppgift
så att denna alltmer
får
hälsovården
måste

Tyngdpunkten

föranledda

utgifter

år tidsenlig

åtgärder

av sjukoch ange-

företagsparter är att utveckla
karaktären
av arbetsmiljövård.

sålunda

utredningar,
planering,
i verksamheten.
Vården

Miljöåtgärder.
läggas på förebyggande
och utbildning
skall vara hörnstenar
rådgivning
av arbetsmiljön
skall börja redan på planerings-

stadiet.
har i det nya arbetsmiljöavtalet
till
anknytning

Företagshälsovården
och en lämplig

cering

där

kommittéer,
anställda

den partssammansatta

tillfredsställande

en god

sammansättningen

är angeläget
att arbetsförmedling
och
att arbeta med arbetsplaceringen.

arbetsvård
En

bättre

har

kvalificerade

erfarenhet

att i större
arbetsvårdstjänstemännen
ges tillfälle
som utredningen
i företagens
medverka
anpassningsgrupper,
om

uppnås

vikten

av.

arbetsförmedlingens
ett stort företag.
de får

en god

arbetsföra.

pla-

skyddsde
garanterar

medinflytande.

personer
ning
håller

fått

företagens

och arbetsvård

Arbetsförmedling
Det

organisatorisk

Vi
De

anser

det

däremot

orealistiskt

kan deltaga
tjänstemän
bör kunna medverka

uppfattning

om

att

skulle
omfattfram-

arbetsvårdens/
i

i alla

anpassningsgrupper
i en sådan omfattning

placeringsförutsättningarna

för

att

betingat

Reservationer
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vill vi framhålla
vikten av att arbetsförmedlingssammanhang
får
en
även som
sådan
att de kan fungera
tjänstemännen
utbildning,
bibehålla
konför
att
så
sätt
etc.
kunna
arbetsvårdare/yrkesvägledare
på
takten med sina kunder/sökande
Vi är
under
hela uppföljningstiden.
l detta

otillfredsställda
visas

från

med det förhållande

än den

arbetsförmedlingen
kan få den mest
vore

bättre

oavsett

adekvata

med

frågorna

som nu råder,

där en sökande

ena till än den andra eller tredje
_ utan bestämda besked om var

kontinuerlig
växlar
mellan

Vi menar det
tjänsteman
ren platsför-

med arbetsplaceringen.
kontakt
med samma

hjälpen

en

arbetsvårdande

m. m.
medling,
yrkesvägledning
En väl utbyggd
arbetsförmedling
skall få avsedd
politiska
åtgärder

uppgifter,

är nödvändig
effekt.
Ökade

hän-

tjänstemannen
på
man i första hand

om

arbetsmarknads-

insatser

i

förutsätter

allmänhet

inom arbetsförmedlingen.
En del perpersonalförstärkningar
sonalresurser
kan förutsättas
bli tillgängliga
i och med att datateknikens
ökade användning
i förmedlingsarbetet
från
frigör arbetsförmedlingarna
vissa

betungande

rutinuppgifter.
framstår
ändå

förstärkningar
tioner skall kunna

Men
som

behovet

obestridligt,

av ytterligare
personalom utredningens
ambi-

förverkligas.
har förstärkts
successivt
under senare år, både
Arbetsförmedlingen
vad gäller antalet
och
tekniska
tjänster,
arbetsorganisation
hjälpmedel.
Denna
hovet
AMS

är ännu inte
upprustning
av ökade förmedlingsresurser
nuvarande
personalram.

A rbetspsykologiska

slutförd.
täckas

I

möjligaste

genom

mån

omdispositioner

bör

beinom

institut

föreslår
att staten skall inordna
de regionala
Utredningen
arbetspsykoinstituten
under
samma
som den övriga arbetslogiska
huvudmannaskap
dvs. knytas till arbetsmarknadsverket.
marknadspolitiken,
institut
har lyckats
verksamhet
Många
bygga upp en differentierad
med i huvudsak
och terapi åt enskilda
psykologisk
vägledning
personer
och organisationer.
Instituten
anlitas
för
sådan service av socialförvaltningar,
kliniker,
psykiatriska
kriminalvården,
utbildningsinstitutioner,
enskilda
m. fl. Även på riksplanet
existerar
ett antal större och
företag
mindre
institut.
Dessa institut
har, för att kunna
privata
psykotekniska
ge den service
varje kommun

som
där

arbetsmarknadsverket
det finns

önskar,

en länsarbetsnämnd

byggt upp
lokaliserad.

filialer

i

om socialisering
av de privata
instituten
Frågan
arbetspsykologiska
har tidigare
tagits upp, t. ex. vid den socialdemokratiska
partikongressen
1975. Att utredningen
nu lägger ett förslag
som de facto leder till en
av
kan
vi
icke
socialisering
privata företag,
acceptera.
Vi

oss därför
om ett statligt
överutredningens
förslag
av
de
som
förekommer
vid
de
från
staten
tagande
arbetsuppgifter
idag
fristående
centrala
och regionala
instituten.
Även i
arbetspsykologiska
framtiden
fristående
konsulter
kunna
anlitas i
bör, där så är möjligt,
stället

motsätter

för en utbyggd

statlig

verksamhet.
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3.

Särskilt

1978: 14

SOU

yttranden

av Rune

yttrande

Carlsson

och Sune

Eriksson

av
sektorn
att den kommunala
utredningen
den mest
tid kommer
att förbli
överskådlig
framför
allt kommer
att ske inom vårdoch att expansionen
expansiva
och
sektorn området.
Av den anledningen
utpekas den kommunala
intressant
vad gäller inplace
inom denna vårdomrâdet
som särskilt
I avsnitt

konstaterar

4.5.8

arbetsmarknaden

under

ring av arbetshandikappade.
Utifrån
rådande
samhällsekonomiska
strävan

från

statsmakterna
till

verksamhet

att

att

avse

i stort

finns en stark
förutsättningar
av kommunal
utbyggnaden
begränsa
sett enbart
tre prioriterade
områden,

Det rör sig
och långtidssjukvård.
nämligen
barnomsorg,
äldreomsorg
blir därför betydande.
om personalintensiv
verksamhet.
Personalökningen
och det blir inom
blir dock mycket
Ökningstakten
lägre än tidigare
komma att öka. För flera av dessa
yrken som antalet anställda
all
ställas. Nästan
med nödvändighet
bestämda
utbildningskrav
med
nära
kontakt
i
direkt
och
inom
vårdornrådet
arbeta
måste
personal
ett fåtal

måste

de människor

som denna
innebär

är till

samhällsservice
vad

Sammantaget
av arbetshandikappade
placering

vi

för.

här

pekat på att möjligheterna
sektorn
inom den kommunala

in-

till

tyvärr
av.
kan ge intryck
än vad utredningens
skrivning
också nämnas att de kommunala
arbetsgivarna

kan visa sig vara sämre
Det bör i sammanhanget

Det medför
att förhindra
har en mycket
stark ambition
”utslagning.
för inplacering
som skulle kunna stå till förfogande
att arbetsuppgifter
av arbetshandikappade
i stället tas i anspråk för omplaceringsfall.
vad utredVi vill med hänvisning
till vad vi här anfört
understryka
ningen

anfört

att

om

medvetande
är

ökningen

vikten

om

sker med

handikappade

handikappade.
Självfallet
sysselsättning

det
av

för att ge arbete
hela arbetsmarknaden

insatserna
över
totala

till
har

Fransson,

tillvaratas.

Börje

eller

åt arbets
och under
personalarbets-

av
inplacering
stor betydelse.

sektorn

kommunala

arbetshandikappade
i samverkan
arbetstagare

av Arne

anställda

antalet

möjligheten
karaktär
väl

yttrande

och Jan-Erik

kraft

Arbetsuppgifternas
måste inom
den
och

4. Särskilt

varken
mätare

goda

för

arbetsgivare
därtill.

av att
full

möjligheterna
Det är viktigt

analyserar

möjligheterna

Hörnlund,

Eva

till
att

Winther

Nyberg

till
ett stort antal förslag
framläggs
kapitel
arbetsde
ställning
på
arbetshandikappades
åtgärder
sätt bidra till att förDessa förslag
kan på ett verksamt
marknaden.
av det slag utredningen
målet
arbete åt alla. Om åtgärder,
verkliga
I betänkandets
för

fem

att

första

stärka

att minska behovet av andra insatser,
föreslår,
byggs ut, kan de komma
eller förtidspension.
t. ex. i form av arbetslöshetsersättning,
sjukpenning
som förslagen
diskuteras
bl. a. den administration,
I det sjätte kapitlet
Vidare
skisseras ett system för att
i de fem första kapitlen
förutsätter.
planera

åtgärder

för

handikappade,

behovet

av

personalförstärkning

Reservationer

inom

samt

arbetsmarknadsverket,
finansieras.
En

väl

fungerande

nadspolitiska
i allmänhet

hur

arbetsförmedling
skall få avsedd

åtgärder

de

föreslagna

är

nödvändig

effekt.

skall

åtgärderna
om

arbetsmark-

insatser

Ökade

och särskilda

förutsätter

inom
En del
personalförstärkningar
arbetsförmedlingen.
kan förutsättas
bli tillgängliga,
bl. a. i och med att datapersonalresurser
teknikens
i förrnedlingsarbetet
ökade användning
arbetsförmedfrigör
från

larna

vissa

betungande
rutinuppgifter.
framstår
ändå som

personalförstärkningar
ambitioner
skall kunna
Arbetsförmedlingen
vad gäller antalet

förverkligas.
har förstärkts

Men

behovet

successivt

under
och

av ytterligare

om

obestridligt,

utredningens

senare

både

år,

tekniska

tjänster,
arbetsorganisation
hjälpmedel.
behöver
förstärkas
upprustning
fortgår.
Arbetsförmedlingen
ytunder
Det gäller inte minst insatserna
kommande
terligare
budgetår.
för de handikappade,
men det ställs också krav från andra grupper
som kan föranleda
en expansion av arbetsförmedlingen.
Denna

står alltså enig när det gäller synen på behovet
av att
Utredningen
förstärka
i utredningens
De beräkningar
arbetsförmedlingen.
sjätte
kapitel, som leder fram till ett behov av 2 400 tjänster under en femårsoch därperiod är emellertid
byggda på schablonmässiga
förutsättningar
för enligt vår mening närmast att betrakta
som ett räkneexempel.
Således bygger antagandet,
att varje arbetsvårdssökande
har behov av en
veckas

förmedlarinsatser

samhet
med
att

att

anta,

för

det

främst

från en försöksverkpå erfarenheter
under en lågkonjunktur.
Det kan,
genomförd
som föreligger,
i och för sig vara lika rimligt
kan krävas två veckors
förmedlarinsatser
igenomsnitt

i Jönköpings
den information

län,

arbetsvårdssökande,

varje
å 3 dagars insatser.
Samma
liksom
behov,
bedömningen
i dag

för

gör

de arbetshandikappade.
som de som görs

sig är lika rimliga,
behovet
beräknas
hälften
De
hängiga

eller att det kan vara tillräckligt
med 2
sak gäller övriga
av
beräkningar
personalav hur stora insatser
arbetsförmedlingen

till mer
antingen
av vad utredningen
föreslår.

Med antaganden,
som i och för
i utredningen,
kan alltså personalän det dubbla
eller till mindre
än

att få ett
handikappades
möjligheter
av den allmänna
sysselsättningspolitik

arbete
som

är

till

stor

bedrivs

och

del

av-

av nä-

Vid en utbyggnad
av resurserna
för de handikaputveckling.
inträde
är det viktigt
med en rörlig
på arbetsmarknaden
planedär en successiv avstämning
av resursbehovet
kan ske med ledning

ringslivets
pades

ring
av vunna

erfarenheter.

personella
ha

resurser

för att
Åtgärder
varit
exempelvis

samma

för

samhället.

kan man styra både ekonomiska
Därigenom
så att de används på det mest effektiva
sättet.

och

bereda

åt personer,
som eljest skulle
sysselsättning
arbetslösa
eller förtidspensionerade
är oftast lönför att förstärka
de arbetsmarknadsKostnaderna

insatserna
för arbetshandikappade
således helt eller
politiska
uppvägs
delvis av att behovet
av andra åtgärder
minskar.
Det synsättet,
som vi
i finansieringsfrågan.
delar, ligger bakom
utredningens
överväganden
I ett framtida
kostnaderna
också

bl.a.

bör man enligt vår
finansieringssystem
bara för de åtgärder
som utredningen
kostnaderna
för riksdagens
fattade
nyligen
inte

mening beakta
föreslår
utan
beslut

om

ny

yttranden
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för

organisation

avses fatta

5.

den
samt

rehabiliteringen
om
säkring,

vilken

beslut

Särskilt

19781 14

SOU

yttranden

verksamheten
och den yrkesinriktade
skyddade
arbetslöshetsförkostnaderna
för den allmänna

riksdagen

under

yttrande

enligt

från

regeringsdeklarationen

1976

mandatperioden.

av

Rehn

Gösta

instämmande

med

Bertil

av

Rehnberg
Utredningens

och

undersökningar

beräkningar
också direkta

utan

värden,

mänskligt-sociala

inte

bara

av

sam-

finanser
kan vinnas när
produktivt
även om
eller förtidspension,
arbetslöshetsersättning
för
närvarande
hans insats reduceras
av handikapp.
Samhället
påtar sig
från
för försörjning
av dem som bedöms som utslagna
stora kostnader
hällets

ekonomi

arbete

i stället

för

Däremot

arbetslivet.
skulle

och

på att

pekar

förstärkningar
en person får

är

återhållsamheten

läggas ner på att förebygga
detta resultat.

behöva

som leder till

föreslår

Utredningen
för

därför

av

stor
eller

de

inför
upphäva

av personalresursema
bl. a. förstärkningar
skulle
och av de medel som i övrigt

placering
handikappade
för att främja
detta arbete.
Det
stå till förfogande
är att antalet
med
ingens förslag
arbetsplaceringar
v ökas

som
utgifter
de förhållanden

i utred-

centrala

skulle
lönebidrag
Detta
kan förutses

under de närmaste
fem åren.
25 %/år
att några tusen av de årligen beviljade
förtidspensioneringarna
000) skulle förebyggas.
(som brukar uppgå till 40-50
text antyder
att man egentligen
skulle kunna dra mera
Utredningens
slutsatser
av dess eget utredningsmaterial.
Man har dock
långtgående
med

innebära

stannat

för

de framlagda

mycket

lös

bedömning

förslagen
på basis av en med
anses
av vad som skulle kunna

nödvändighet
och

praktiskt

politiskt

genomförbart.
Jag har anslutit mig härtill med tanke på att man på basis av ett
att snabbt komma igång med
enhälligt
förslag skulle ha största utsikten
och
de mycket
förstärkningarna
på omvälbehövliga
förbättringarna
rådet.

Det

borde

Då

någon
det visat

denna

blygsamma
att
ståndpunkten
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för att möjliggöra
av de lättnader
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till ökningen.
röja orsakerna
de närmast berördas intresse.

giften

väntas

ens på
kunna bli någon enighet i utredningen
för
att argumentera
ser jag mig oförhindrad
för att främja
resurser
bör avledas
större
betydligt

bringa
förtidspensioneringens
att få sådan pension
heterna
i stället ses som en utmaning

att

inte

sig inte
nivå

vid

arbetsmarknadsförhållanden
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riktning
åt alla”.
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får inte
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att

möjligbör
ökningen

en uppfordran
att undansamhället,
och
i
skattebetalarnas
Detta
både
ligger
till

måste
Jag

vara

ett led i den

förutsätter

att

allmänna

upp-

sysselsättningsutred-

Reservationer

arbete aktivt
ningen i sitt fortsatta
än som nu ansetts vara realistiskt.
politiken

bör

höjas

både

när

det

söker

efter

vägar

Ambitionsgraden
gäller

handikappade

att

komma

och särskilda

längre

i sysselsättningsoch andra.
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Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1978

förteckning

1. Stat-kyrka.Ändraderelationermellanstatenoch svenskakyrkan.Kn.
2. Stat- kyrka.Bilaga 1. Kyrkansframtidaorganisation.Kn,
3. Stat- kyrka.Bilaga2-12. Utredningari delfrågor.Kn.
4. Skolplanaringoch skolstorlak.
Faktaredovisningoch bedömningsunderlag.U.
5. Skoiplaneringoch skolstorlek.
Sammanfattningoch slutsatser.U.
6. Ny skogspolitik.Jo.
7. Skogför framtid. Jo.
8. Hyresrätt2. Lokalhyra.Ju.
H.
9, Ny konkurrensbegränsningslag.
10. Barnetsrätt - om förbud mot aga.Ju.
11. Kapitaimarknadeni svenskekonomi.E.
12. Kapitalmarknadenisvensk ekonomi.Bilaga1. E.
13. Kapitalmarknadeni svenskekonomi.Bilaga2-4. E.
14. Arbeteåt handikappade.A.

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

1978

förteckning

Justitiedepartementet
Hyresrätt2. Lokalhyra.[8]
Barnetsrätt - om förbud mot age.[10]
Ekonomidepartementet
1. Kapitalmarknadeni svenskekoKapitalmarknadsutredningen.
nomi. [11] 2. Kapitalmarknadenisvensk ekonomi.Bilaga 1. [12] 3.
Kapilalmarknadeni svenskekonomi.Bilaga2-4. [13]
Utbildningsdepartementet
och bedömningsSkolplaneringoch skolstorlek.Faktaredovisning
underlag.[4] Skolplaneringoch skolstorlek.Sammanfattningoch
slutsatser.[5]
Jordbruksdepartementet
1973års skogsutredning.1. Ny skogspolitik.[6] 2. Skog för framtid. [7]
Handelsdepartementet
Ny konkurresbegränsningslag.
[9]
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbeteåt handikappade.[14]
Kommundepartementet
Kyrkoministernsstat-kyrka grupp. 1. Stat- kyrka.Ändraderelationer mellanstatenoch svenskakyrkan.[1] 2. Stat- kyrka.Bilaga 1.
Kyrkansframtida organisation.[2] 3. Stat- kyrka. Bilaga 2-12.
Utredningari delfrâgor.[3]
Anm. Siffrorna inom klammerbetecknarutredningarnasnummeri den kronologlskaförteckningen

Ku:

u

BSBL.

7 F59 7”
hu- ._ ,t 9 :fil §41
. .. .. u.... mus-i
f... ___._

skriftserie

Syrsselsättningsutredningens

åt alla

Arbete
U

l

l
1

Beetänkandg
Arbete

åt alla SOU

Arbete

åt handikappade

1975:90
SOU

1978:14

Rapporter
Skzyddad

verkstad

Förtidspensicnering
Beatingat
Anställning

arbetsföra

-

halvskyddad
SOU
SOU

verksamhet

SOU

1977:44

1977:88
1977:89

av arbetshandikappade

i stat

och

kommun

SOU

1977:90

HV21

LiberFörlag
Allmäma Förlaget

ISBN 91-38-03877-3
SSN °37525°x

