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Förord

direktiven till arbetsmiljökommissionenI anförs bl.a. att
kommissionen effektivitetenbör överväga i samordningen

olikamellan samhällsorgan regionalt.centralt och Mot
bakgrund kommissionenserfarenheterna kartläggningav av
skall lämna inriktningden förslag organisationochom av
arbetsmiljöarbetet insatser.samhälletsoch

På kommissionenbegäran gjorthar statskontoretav en
kartläggning på arbetsmiljöområdetaktörerna bilaga 6.av

redovisningStatskontorets beskrivningomfattar etten av
organisationerdrygt hundratal uppgifter.derasoch

Mot bakgrund redovisningbl.a. statskontorets fannav
kommissionen det angeläget fördjupadgenomföraatt en
studie penningflöden, styrning prioriteringoch ochav
användning statligtde påstyrda medel satsatsav som
arbetsmiljöarbete.

riksrevisionsverketStatskontoret fick ioch iuppdrag att
samråd studiengenomföra åt kommissionen. Uppdraget har

i tvâ bilagaresulterat Samtligarapporter och 8.7
kommissionen.rapporter har behandlats av

LeijonAnna-Greta
iordförande arbetsmiljökommissionen



Bilaga 6

kartläggningangående aktörerRegeringsuppdrag av
frånarbetsmiljöområdet statskontoretpå rapport-
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STATSKONTORE
1989:40utvecklar rationaliserar förvaltning

BILAGA 6

Aktörer arbetsmiljöområdet
översiktlig kartläggningen-



STATLSKONTORETT MISSIV
VårbeteckningDatum

1989-11-02 45989-5.Dnr
ErEndatum beteckning

Arbetsmiljökommissionen

påaktörerkartläggaattstatskontorettillUppdrag ar-
betsmiljöområdet m m

1989 arbetsmiljökommis-begärdejuniden 5I skrivelseen
ståndfå tillmed attmedverkanregeringens ensionen

arbetsmiljöområdetpåaktörerkartläggning genomavm m
1969Juliden 27Regeringenförsorg.statskontorets gav

kommissionen med dettabiträdai uppdrag attstatskontoret
arbete.

till arbetsmiljö-9 oktoberöverlämnade denStatskontoret
påAktörertill delrapportenutkastettkommissionen ar-

slut-kartläggning. Denbetsmiljöområdet översiktligen-
överlämnas härmed.denna delrapportversionenliga av

för det givnainomattberettStatskontoret är rege-ramen
anvisningardeenligtsitt arbetefortsättaringsuppdraget

lämna.komma attkommissionen kansom

beslutat.rationaliseringschefen EngmanharärendedettaI
i övrigthandläggningenslutligadenNärvarande vid var

föredragande.Hammar,avdelningsdirektören

beslutntoretst statsk

49ainr; om
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cAKTÖRER PÅ ARBETSMILJÖOMRÅDET ÖVERSIKTLIG KARTLÄGG-EN-
NING

UPPLÄGGNING1 UPPDRAGETOCH ARBETETS

Arbetsmiljökommissionen har tillsatts regeringen di-av
rektiv 1988:63 med huvuduppgift lägga fram förslagatt

åtgärdertill för ändra arbetsförhållandenatt skaparsom
ohälsa.skador frågoroch deEn kommissionen harav som

överväga är effektivitetenatt i samordningen på arbets-
miljöområdet därvidoch lägga framatt förslag inrikt-om
ning organisationoch arbetsmiljöarbetet samhälletsochav
insatser.

Efter frånhemställan arbetsmiljökommissionenen gav rege-
ringen l989-07-27 statskontoret i uppdrag göraatt en
kartläggning aktörer på arbetsmiljöområdetav Stats-m m.
kontorets syftararbete till att kommissionen delsge en

överblickbred över aktörerna på arbetsmiljöområdet dels
förunderlag bedömaett att behovet fortsatta utred-av

ningar för föreslåoch åtgärderatt kan effektiveraev som
samhällets påinsatser arbetsmiljöområdet.

statskontoret,Inom utredningsavdelning 2, utförs arbetet
i beståendeprojektgrupp Berith Eidervinge,en av Lena
Ellwerth-Stein, Lars Hammar och Bertil Rapp. Gruppen

näraarbetar i kontakt med arbetsmiljökommissionens sekre-
tariat.

första uppdraget.Den etappen här redovisas,av som avser
översiktlig kartläggning arbetsmiljöverksamhetenen av vid

myndigheter och andra organisationer helt eller delvissom
finansieras offentligamed medel ocheller där partsin-
flytandet är Undersökningenstarkt. förstaitar hand
sikte på utåtriktadeden arbetsmiljöverksamheten, d v s
den omfattar inte den interna arbetsmiljö- och skyddsverk-
samhet bedrivs lokalt skyddsombud och skyddskom-som av
mittéer mfl. heller omfattarInte den arbetsmiljöför-
bättrande åtgärder arbetsgivarna vidtar. Med internsom

här även sådan verksamhet bedrivs inomavses exempel-som
vis koncern eller myndigheter. Företags-en en grupp av
hälsovården har dock tagits ävenmed dess arbete huvud-om

internsakligen har karaktär.

inledande kartläggningen gåttDen har till så här:

utgångspunkt frånMed bl antal befintligaett Översiktera
överoch kataloger organisationer arbetar med arbets-som

miljöfrågor bilaga 3 vise har tillsammans med arbets-
miljökommissionens sekretariat valt vilka börut som vara

intresse i detta sammanhang. Data organisatio-av om resp
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arbetsmiljöområdet lik-inomuppgifterställning ochnens
finansieringochorganisation,även dess resurseromsom

befintligstudier doku-främstinsamlatshar avgenom
begränsatbilagaenkät S ettsamtenkelmentation, en

ställtsdärefterharUppgifternaintervjuer.antal samman
över i vilkenöversiktlig bildpå fåsiktemed att en

bedrivsangränsande verksamhetellerlikartadutsträckning
någrapåvihärtill pekaranslutninghåll.på flera I

effektivera verksamhetenkunnaåtgärder skulle genomsom
arbetsmiljö-övervägasbör kunnaochökad samverkan avsom

bilagaoch 1.3.2avsnittkommissionen

över arbetsmiljö-bildviskisseraravsnitt 3.3 grovI en
omfattning finansiering ochochekonomiskaverksamhetens

ändrade finansieringsfor-ideér delvisnågra tillför fram
ellerredovisar vi de problemavsnitt 3.4 syn-Imer.

tillfrågade organisatio-derörande samverkanpunkter som
på sammanhang.i dettavelat pekanerna

följande:särskilt betonaVi vill

Även ungefär 150 myndigheteromfattatvår undersökningom
heltäckande. organisa-är inte Dedenorganisationeroch

får närmast betraktasredovisas etthärtioner somsom
utgångs-frånnivåer olikapå ocholikademurval somav

arbetsmiljöns utformning. deEnpåverkarpunkter av
området arbetsmiljö-ärdettatill attfrämsta orsakerna

avgränsa.svårtärverksamhet att

funktionervilkahär redovisasuppgifter respomDe som
på organisationernasi huvudsakorganisation byggerhar,

haft tid tillde mycket kortför vilkabedömningaregna
rörande finan-frågor, ochVissa tförfogande. resurserex

påbesvarasalltid kunnatheller ettinteharsiering,
ärskäl till dettasätt. atttillfredsställande Ett ar-

ofta inte skiljasmycket kanbetsmiljöpåverkande insatser
övrigt.ifrån verksamheten

främstdärförhärredovisas skamaterial ses somDet som
vår uppfattning det dockEnligtarbetsmaterial. engerett

lägesbild, tillsammans med derepresentativnågorlunda som
göra, börviljakommissionen kan kunnabedömningarÖvriga

fördjupadetillställningstagandenförgrundligga till ev
förbättrad samverkanslutsatserellerstudier om var en

åstadkommas.kan
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ARBETSMILJÖBEGREPPET2

Någon klar definition begreppet arbetsmiljö finnsav
alltså förhållandeinte, särskiltett i samband medsom
samordnings- och samverkanssträvanden brukar besvä-vara

Förhållandetrande. kan illustrerast att de katalo-ex av
sammanställningaroch finns över aktörer påger områ-som

det bara delvis innehåll.har samma

takt med den ökade uppmärksamhetI människornassom ar-
betssituation tilldragit sig framför allt under 1970- och
80-talen, har intresset för arbetsmiljöfrågorna successivt
utvecklats. markeringEn detta är den arbetsmiljö-av nya
lagen 1977:1160 trädde i kraft den juli1som 1978. Om
arbetsmiljöns beskaffenhet sägs där 2 kap 15 att:

Arbetsmiljön skall tillfredsställande hänsynmedvara
till arbetets och dennatur sociala och tekniska ut-
vecklingen i samhället.

förÅArbetsförhållandena skall till människansanpassas
utsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Det skall
eftersträvas arbetetatt anordnas så, att arbetstagare
själv påverkakan sin arbetssituation.

förändring arbetsmiljöbegreppetDen här kodifierasav som
innebär klar frånutvidgning det tidigare allmänten an-
vända begreppet arbetarskydd, närmast avsåg sådanasom
fysiska risker föranledakan ohälsa och olycksfall,som
till omfatta ävenatt psykosociala riskorsaker. Till områ-

räknasdet även insatser för planeringnumera och medbe-
stämmande i åtgärderarbetslivet fl indirekt kanm som
förbättra arbetsmiljön.

bidragitEn sak till utvidgningannan som arbetsmiljö-av
är ökadebegreppet den uppmärksamheten på miljön i vid

bemärkelse och de därvidsamband aktualiseras mellansom
arbetsmiljöfrågor och andra miljöfrågor. Frågor be-om
byggelse, skydd naturmiljö griperetc ofta in frågoriav

utformning upprätthållandeoch godom arbetsmiljö.av en
hävdasIbland insatser för bättreatt arbetsmiljö godresp

miljöyttre kan motverka varandra.

försök tolka§55 vadatt modern praxis räknar till arbets-
miljöfrågor finns i Arbetsmiljöboken EttarpKvarfordt
1981. Arbetsmiljöarbetets syfte där påuttrycks följande
sätt: förInom samhällsekonomin och denramen tekniska
utvecklingen hänsynmed tillsamt arbetets skallnatur en
arbetsmiljö eftersträvas, innebär så få riskersom som
möjligt för olycksfall onödigaoch fysiska och psykiska
påfrestningar möjligheter till självständighet,samt an-

arbetsglädje och personligsvar, engagemang, utveckling i
arbetet.
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vidrör arbetsmiljö-omfattar ellertolkningvidadennaMed
arbetsrätts-sysselsättningspolitik,områdenfrågorna som

miljöpolitik, hälso- sjuk-ochnäringspolitik,politik,
socialpolitik, handels-forskningspolitik,vårdspolitik,

kartläggning aktörerän grund,fl.politik En, av somomm
naturligtvis omfat-områden blir mycketinom dessaverkar

tande.

sägsarbetsmiljökommissionen l988:63tilldirektivenI
lägga förslagär fram tilluppgift attkommissionensatt

arbetsförhållanden,sådanaändraföråtgärder att som
såväl kändagällerohälsa.ochskador Detskapar somnu

därvid hävda densyfte torde atthälsorisker. Ett varanya
åtgärder förhindrarfinnaarbetslinjen, attk somgenoms

underlättar rehabilitering. kanDetutslagningtidig resp
närafinns samspel mellandet ettdärvid konstateras att

åtgärder vissa rehabilite-ocharbetsmiljöförbättrande
sådanafrämst syftar tillåtgärder, attringsinriktade som

Påtillindivider varandra. dettaarbetsmiljö ochanpassa
företagshälsovården och den yrkesinrik-område verkar t ex

rehabiliteringen.tade

vår kartläggning tillkoncentreratsbakgrunden hardenMot
är medverksamma attandra sty-ochmyndigheter somorgan

direkt syftargenomföra insatserellerutveckla somra,
avhjälpa fysiska och psykosocialaförebygga ellertill att

utanförarbetsmiljön denieffekterellerrisker egna
organisationen.
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ARBETSMILJÖOMRÅDET ÖVERSIKTLIGPÅAKTÖRER EN3 -
BESKRIVNING

Inledning3.1

är försökakartläggningdenna atthuvudsyfte med ge enEtt
angränsandeellerutsträckning likartadi vilkenbild av

hållpå därmed skapaochflerabedrivsverksamhet en
överväganden samordning ochfortsattaförplattform om

arbetsmiljö-därför struktureravalt attVi harsamverkan.
mönster:följandeenligtarbetet

räknar främstvitill vilkafunktioner,STYRANDEo
mål- regelutformning,ochresursfördelning, samt

TILLÄMPANDE räknar främstvitill vilkafunktioner,o
provninggranskning,tillsyn,rättstillämpning och

rehabilitering samtoch

främsträknarvilka vifunktioner tillUTVECKLANDE0
forskning ochinformation, utbildning samtrådgivning,

projektverksamhet.inklutveckling

tillämpandestyrande, ochgränser mellanNågra absoluta
möjligtär naturligtvis intedetfunktionerutvecklande

rätts-bildas i samband medpraxisdra. Denatt som
hög grad verka styrandeju itillsyn kantillämpning och

försäkringsdomstolarnassig videxempelvis visatvilket
försökatillmotivarbetsskador. attEttbedömning av

förutom ochbehovetstruktur att sorteraurskilja denna -
är generell hypoteslikartade verksamheterurskilja en-

böruppnå insatser isamordning och samverkanvillatt man
utvecklandebeträffande styrande ochsättas införsta hand

då räknabör medkunna attAutomatisktfunktioner. man
även genomförandetieffekter uppkommermotsvarande av

verksamheten.

aktörer, iakttagelserFunktioner,3.2

vårresultatet kart-följande avsnittiredovisarVi av
påocksåanför vissa synpunkterVifunktionsvis.läggning

förbättras ellerskulle kunnasamverkanochsamordninghur
översammanställningeffektiveras,eljest Enverksamheten

funktionervilka de verkaraktörer inomundersökta och
bakgrunden tillNärmare detaljeri bilaga 1.finns om

ställning, organisation,aktörsrespektive engagemang,
bilaga 2.ekonomi finns iuppgifter och
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Resursfördelning3.2.1

för arbetsmiljöverksamhetEkonomiska tillkommerresurser
på följandefördelas i princip sätt:och

administrativ ordning, statsmakternaI att beslu-0 genom
avsättning medel endera i form överanslagtar om av av

öronmärkningellerstatsbudgeten vissa inkomstergenom av
ankommer påvarvid ofta underlydandedet myndighet att

fördelas.fatta beslut hur skaom pengarna

överenskommelser,frivilliga beslut ochGenom t0 ex
mellan parterna.

marknadsmekanismerna avgiftsbelägg-Genom t0 ex genom
tjänstervissa eljest åtgärderning ellerav genom som

syftar till stimulera till investeringaratt i arbets-
miljöförbättrande åtgärder.

Vår kartläggning första fångati handhar in den resurs-
fördelning administrativsker i ordning.som

Riksdag regering beslutar överoch anslag statsbudgetenom
för arbetsmiljöverksamheter. Besluten innefattar även viss
omfördelning och styrning medel influtitav som genom
avgifter fonder. sistnämndaoch Beslut slag medelom av

även vid sidan budgetprocessen. Under årtas harav senare
utsträckningi vissknappa anslagsmedel kompenserats genom

ökad tillförsel fondmedel.av

Resursfördelande uppgifter under riksdag och regering
åvilar olika statliga myndigheter. Storleksmässigt störst
är riksförsäkringsverket försäkringskassornaoch för-som

fördelar tillvaltar och medel rehabilitering, arbetsska-
företagshälsovårddeersättning, flertalEtt myndighe-m m.

fördelar förmedel och utbildning, denter FoU dominerande
här är arbetsmiljöfonden fördelarAMFO ungefärsom

årliga frånhälften utdelningenden arbetsmiljöfondenav
hälften700 andraMkr.ca Den styrs beslutgenom av

regeringen.

Mindre belopp 15-20 Mkr kanaliseras via arbetsmil-ca- -
jöinstitutet forskningsrådoch olika statligaAI tillut
arbetsmiljöprojekt. Här föreliggadock avsevärtettsynes

är svårtmörkertal eftersom det renodla arbetsmiljö-att
mångai FoU-projekt.aspekten

sidan resursfördelningVid i administrativrent ordningav
utnyttjas marknadsmekanismerna i viss utsträckning för

arbetsmiljöátgärder.tillatt styra Det skerpengar exem-
pelvis avgiftsfinansiera statligaatt gransknings-genom
och provningsverksamheter eller stimulera tillattgenom
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åtgärder olika bidrag,arbetsmiljöförbättrande genom
skatteförmåner dyl.o

områdetutanför statliga har arbets-detSåväl inom som
resursfördel-överinflytandestarktmarknadens parter ett

många gällerolika fora. Vadutövas idockningen. Det
är traditionmedel ochkontrollerade parternastatligt av

ILO-konvention regelävensedermera som represen-engenom
styrelserarbetsmiljömyndigheternas arbets-titerade ex

arbetarskyddsstyrelsen ASS, AImarknadsstyrelsen AMS,
Även ärutanför antalstaten ett stort parts-och AMFO.

har inte varitorganisationer verksamma. Detsammansatta
över-materialtillgängligt skapamedmöjligt att ens en

här är rörelse,iöver hurbild storasiktlig pengar som
vid fördelningen dessa.beslutsprocessenöverej heller av

är de statligaiakttagelsesammanfattande attEn
framstårresursfördelning ganskaförmekanismerna som

på nivåer.inblandade olikamånga Detsnåriga med parter
någraföreliggande materialet drasvårt detär att av
görsprioriteringarvilka ochbestämda slutsatser somom

resursfördelande organisationermellankontakternahur
för arbetsmiljö-när beslutarfungerar pengaromman

Även relativtsituation med gottiinsatser. om resur-en
såresursutnyttjandet blirväsentligtär det attser

hänsyn till deMedmöjligt. storaeffektivt resursersom
arbetsmiljöfonden blir givetvisår fördelasvarje ursom

gör,regeringenochAMFOprioriteringar strate-de avsom
även kontakterna mellan dessa ochliksombetydelsegisk

dagslägetområdet. kompliceras bildenpåaktörer Iandra
förvaltning,arbetslivsfonden och dessdenvidare nyaav

känt sin storlekär f kommerGenominteordnande n.vars
ställningfå dominerandefondenden att somennya

rehabiliteringsinsatser och arbets-olikafinansiär av
framstår därföråtgärder.miljöförbättrande Det som ange-

aktör deoch redanmed dennasamordningenläget att nya
föremål övervägandenförblirbefintliga noggranna om man

effektivt resursutnyttjande.ochuppnå samordnatvill ett
tydligare styrsignaler in-ärintryckallmänt att omEtt

utvärderingarliksom deprioriteringarochriktning av
bör eftersträvassatsningargjordaresultatenpraktiska av

resursfördelningen.förunderlagsom

regelutformningMål- och3.2.2

täckerregelutformning in arbete medMål- ochFunktionen
föreskrifter, fram-författningar ochbindandejuridiskt

standards ochfastställande samttagning och normerav
För-rekommendationer.mål, riktlinjer ochformulering av

på mångaavtali sin medkompletteras turfattningarna
områden.
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pålagstiftningen arbetsmiljöområdetcentralaDen utgörs
främst arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförord-AMLav

ärningen ramlag. Arbetstids-AMF. AML och arbets-en
rättslagstiftningen räknas tillkan detta centrala lag-
stiftningskomplex.

Vid arbetsmiljölagstiftningensidan den centrala finnsav
författningar olika utsträckning påverkarirad somen

hör:arbetsmiljön. Hit

plan- bygglagenoch PBL-
brandlagen-

brandfarligalagen explosiva ochom varor-
miljöfarligahälso-lagen ochom varor-

lagen kemiska produkterom-
strålskyddslagen-
atomenergilagen-

säkerhet pålagen fartygom-
farligt godslag transporterom av-

flm-

För arbetsmiljöbrott tillämpas förutombeivrande AMLav
brottsbalken.

Berörda befogenhetermyndigheters och reglerasansvar
närmare respektive instruktioner,i bl finns här grundena
för utfärda föreskrifterderas befogenheter elleratt
allmänna råd.

arbetsmiljöavtalCentrala och branschvisa frågorreglerar
arbetsmiljöfrågor påpartssamverkan arbetsplatserna,om om

företagshälsovårdens utbildninganordnande, m m.

Bland organisationer riktlinjerut betydel-som ger m m av
arbetsmiljön nämnas Ingenjörsvetenskapsakade-för kanse

Sveriges standardiseringskommission.min, Ljuskultur och

någraKartläggningen inte vid handen egentliga,ger nya
effektiveringsmöjligheter påsamordnings- eller lagstift-

avtalsomrádet.nings- och Behov klarare gränssnittettav
föreskriftermellan arbetarskyddsstyrelsens och byggnads-

uppmärksammatslagstiftningen tidigarehar i samband med
tillkomst. Förden plan- bygglagens förbättraoch attnya

möjligtmyndigheternas service borde det exempel-attvara
på tillhandahållavis sig branschvisaASS tar att regel-

innehåller gällandealla regler.paket som

Rättstillämpning och tillsyn3.2.3

rättstillämpning med anknytning till arbetsmiljöområ-Ren
åvilar åklagaredet polis, och domstolar brott mot ar-

betsmiljölagstiftningen eller straffsanktionerade brott
försäkringsrätterna målenligt rörandebrottsbalken
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yrkes- och arbetsskadeförsäkringen arbetsdomstolensamt
tvister kollektivavtal, medbestämmandelagstiftningom

övrigaeller arbetstvister inte ankommer på tings-som
rätten.

Tillsynsuppgifter åvilar dussintalett myndigheter, var
och inom område.sitt Tillsynsansvaret fören vissen
lagstiftning är inte sällan spritt mellan olika myndig-
heter förordningt transport farligtex om gods, för-av

Övergripandeordning kemiska produkter.om och samordnan-
de uppgifter förutomhar, arbetarskyddsverket, statens
mät- och provstyrelse, den sistnämnda betr riksmät- och
riksprovplatser och ackrediterade laboratorier.

viss särställningEn intar de inspektionsmyndigheter som
själva bedriver verksamhet det slag de inspekterar.av Hit
hör framför allt banverketjärnvägsinspektionen, luft-
fartsverketluftfartsinspektionen sjöfartsverketsjö-samt
fartsinspektionen. Formellt har partsförhållandet lösts

ansvarigaatt enheter givits självständiggenom ställ-en
ning inom modermyndighet. fallerDet utanförresp denna
studie gå närmare påinatt fråga.denna

kan iDet samordningssammanhang noteras det iatt vissa
förekommerfall såvälatt yrkesinspektörer företrädaresom

för andra tillsynsmyndigheter besöker arbetsställensamma
några närmareutan att kontakter förekommer. kan härDet

finnas anledning framföratt allt i det praktiska arbetet
på fältet uppmärksamma möjligheterna att undvika dubbelar-
bete irritationoch bättre samordning.genom en

Vi ocksåvill påpeka uppbyggnadatt lokala nätverk medav
företrädare för företagshälsovård, yrkesinspektion, för-
säkringskassa, arbetsförmedling fl kan relativtm vara en
enkel samordningsátgärd tjänakan till spårasom att upp
riskfyllda arbetsmiljöer initieraoch följaoch reha-upp
biliteringsinsatser.

3.2.4 Granskning och provning

funktionsområdetInom granskningprovning tjugo-ettanger
tal organisationer främst myndigheter deatt bedriver- -
verksamhet förbetydelse arbetsmiljöområdet.av

karakteristiskt är denatt arbetsmiljöpåverkande delen av
arbetet inte är den centrala det handlar ettmera- om

säkerhets-generellt och kvalitetsprovande arbete. Graden
arbetsmiljöpáverkan står i relation tillav hur det grans-

kade objektet utnyttjas.

ärKarakteristiskt också verksamhetenatt regel ärsom
självfinansierande så måttoi att prestationerna betalas

påkunden eller sätt direktannat belastasav tillsyns-
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uppdragsmodell ellerenligtbedrivsVerksamhetenobjektet.
i vissavarierar,Taxesättningsprincipernabolagsform.i

läggstjänst, andra fallivarjeförkundenbetalarfall
importörernasellerpå tillverkarnasschablonavgiften

sprängämnen,produkterregistreradeelleromsättning
kemikalier.

såsomcentrala myndigheternågraområde hardettaInom
konsumentverketochprovstyrelsemät- och merastatens

områdetaktörerna inomövrigauppgifter. Deövergripande
sprängämnesinspek-områdenolikainomspecialiseradeär

fl.Bilprovning, SEMKO Statens prov-Svensk mtionen, AB
servicerollcentralsägas hadockningsanstalt kan meraen

kontroll.ochprovningtekniskgällervad

möjligheterindikationeringa klaraUndersökningen omger
samverkan.samordning eller Deteffektiveringtill genom

bör i sigintäktsfinansieradärverksamhetenfaktum att
ävenrationaliseringsincitament prov-omfungera ettsom

för kunden,obligatorium tärofta ettningsförfarandet ex
bilprovningen.

pånormering arbets-till EGsanpassningenkommandeDen
påändra denstrukturengrundenidockmiljöområdet torde
SverigeOmprovningsverksamheten.ochgransknings-svenska

provningar enligt EGsutländskagodta normerkommer att
på internationellasamordningsvinster dettilldettaleder

förunderlagettillbedöms leda attsini turplanet som
radikalt minskar.organisationensvenskaden

Rehabilitering3.2.5

täckerundersökningen gjortsavgränsning somdenGenom av
rehabilitering. Medbedriveraktörerdeallainteden som

sjukhus,riksförsäkringsverket RFVshär blfinns a
ami,arbetsmarknadsverketinomarbetsmarknadsinstituten

organisationer, tföretagshälsovården ettsamt expar
sägas bedrivaorganisationer kan enRygginstitutet. Dessa

avhjälpande ochförebyggande ochbådeärverksamhet som
arbetsför-individer ochbättreatt anpassagenomsom

för skapa godviktigaär attvarandratillhállanden en
arbetsskador.undvikaarbetsmiljö och

görs givetvisrehabiliteringenmedicinskagäller denVad
Sjukvárdssektornprimärvården. harinominsatsertunga

för yrkesmedi-deundantagvår enkät medberörts iinte
bedrivsrehabilitering,Socialklinikerna. som avcinska

omfattas inte heller.fl,socialtjänstenkommunaladen m

nyligen behandlatsharRehabiliteringsverksamheten av
betänkandet Tidig ochirehabiliteringsutredningen sam-

rehabili-Samverkansmetoder ochrehabiliteringordnad -
Förslag1988:41.ersättning m SOUteringsinriktad omm
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dels samverkansfrågor,och dels ersättnings-ansvars-
behandlades i betänkandet.systemet

sitt remissvar överI utredningen anförde statskontoret
bl att det värdefulltskulle meda bredarevara ett un-
derlag förutsättningslösoch analys huren ettav sam-
manhållande för rehabiliteringsverksamhetenansvar kan
finansieras, utformas förankras.och Bl borde konsekven-a

belysas utveckla sammanhållandeattserna av beställar-en
roll och knyta den till nuvarande lokala rehabiliterings-

alternativt till primärvården eller företagshälso-grupper
vården.

Rehabiliteringsaktörerna utnyttjar i sitt dagliga arbete
information såväl individuella sjukfallom och arbets-
skador aktuella arbetsplatser. Riksförsäkringsverketsom
planerar försäkringskassornasatt lokalkontor möjlighetge

sammanställa informationatt företag, sjukfrånvaroom och
diagnoser skapa lokalaattm genom system och lokalam
register. arbetarskyddsverketInom är införandet ettav
nytt samordnat för informationADB-system arbetsskadorom

arbetsställenoch ISASARA i sitt slutskede.

Statskontoret vill betona vikten de olikaatt huvud-av
männens ADB-stöd så långt möjligt standardiseras och att
definition begrepp är för fler aktörerav som gemensamma
görs i samarbete. börRutiner vidare utvecklas för att
göra informationen tillgänglig sinsemellan där så är möj-
ligt. denna vidareutvecklingI informationssystem ärav
det viktigt integritets-att och sekretessaspekter klar-
läggs och beaktas.

sin genomförandeplan överI ADB-utvecklingen har RFV an-
första innehållandegett ett steg skapandet lokalaav

register över sjukfallen och automatisering uppgifts-av
lämnandet från arbetsgivare vårdinrättningar.och Utveck-
lingssteg genomförs1 och isystemen drifttas under pe-
rioden juli 1989 juni 1992. I tredjeett utvecklingssteg-
planeras registersamverkan med yrkesinspektionenen och
ISA-systemet. Detta harsteg emellertid inte närmare tid-
planerats.

3.2.6 Rådgivning

tjugotal statligaEtt myndigheter bedriver, enligt de upp-
fått, rådgivninggifter vi i arbetsmiljöfrågor. Bland

dessa har arbetarskyddsverket och statens arbetsmiljönämnd
rådgivning ÄvenSAN sina huvuduppgifter.som en av LO,

SACOSR, företagshälsovården,SAF, SFO, del partsamman-en
branschorgan, vissa föreningarinstitutstiftelsersatta

KommunförbundetSvenskasamt och Landstingsförbundet tar
rådgivning sina funktioner påupp som arbetsmiljöom-en av

rådet. Bland sektors- fackmyndigheteroch är rådgivningen
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skogsvårdsorganisationen,hosuppgift,väsentlig t exen
SÄI arbetsgivarverket SAV.ochsprängämnesinspektionen

rådgivningnivå kanaliseraslokalochellerPå regional
företagshälsovården samtyrkesinspektionen YI,genom

regionala ochmedfackmyndigheterBlanddistrikt.L0s
skogsvårdsstyrelsernanämnasrådgivningskanaler kanlokala

räddningstjänstorganisationen.och

pårådgivningensamordnabehov atttill ochMöjligheter av
på deni vilket sammanhangarbetsmiljöområdet blberor a

företagshälsovården, yrkesinspek-Rehabilitering inomges.
på arbetsplats ochsäkerhetenmedarbete entionens en

uppmärk-ergonomiskt problempålösning ettteknisk som
på verksamheterär exempelbranschorgan treettsammats av

Förbehövs.rådgivningsinsatserolikahelt typerdär av
bli rimlig ochskarådgivningsverksamhetsamordningatt av

gällerrådgivningenverksamhetermåste deeffektiv som
finnsutesluta detinte attVi vill docklikartade.vara

rådgivning.generellsamordningtillmöjlighet meraav
Exempelvisviktig aspekt.är därvidTillgängligheten en

nätregionala kunnasittmedyrkesinspektionenskulle
på arbets-informationscentralerallmännafungera som

prövas i samband med denkunnamiljöområdet. bordeDetta
arbetsformer och arbets-yrkesinspektionensomstöpning av

pågår.sätt som nu

Information3.2.7

vår kartläggningomfattatsorganisationerflesta avsomDe
ingårnågon verksamhe-form iinformation iattangetthar

ten.

vissa myndig-inskrivet ifinnsområdetstatligaPå det
informationsansvar.harde ettinstruktioner attheters

arbetslivscentrumarbetarskyddsverket, AI,gäller blDet a
Sverigesochkemikalieinspektionen KemISAN,ALC,

lantbruksuniversitet SLU.

instruktionsenligasinfunktioncentralhar genomAI en
Såvälansvarsbibliotek. ALCAI,för ettuppgift att svara

forskningssprojekt,informationsprider rap-AMFO omsom
bådearbetsmiljöområdet.på harALClitteraturporter, mm

deninformationsenhet;dokumentations- och senareenen
utgivningmed rapporterverksamhetomfattande avhar en

i konferenser,deltagandeochanordnandeskrifter,och av
driverArbetarskyddsstyrelsen ettutställningar m m.

för arbetsskador ochinformationssystemdatorbaserat
meduppgifter i sambandDataregistrering avarbetsställen.

försäkringskassorna.även hosarbetsskador skerinträffade
SÖ informationsskrifterutSkolöverstyrelsen omger

maskinprovningar karbetsmiljöfrågor, statens prov-s
ningsredogörelser 0 s v.
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Utanför kommunförbundenharstaten nästanoch alla kontak-
tade informationsverksamhet.partssammansatta organ
Arbetarskyddsnämnden informerar främst på den privata
arbetsmarknaden utgivning och spridning olikagenom av
skrifter och meddelanden, konferenser, utställningar och
framställning utbildningsmaterial. Olika organisationerav

företagshälsovårdeninom också information i arbets-ger
miljöfrågor. får årligtLO bidrag frånett AMFO 5 Mkr

Ävenför allmän arbetsmiljöinformation. SACOSRPTK, och
arbetsgivarnas organisationer bedriver informationsverk-
samhet.

hänsynMed till omfattandeden arbetsmiljöinformation som
sålunda börproduceras olika samverkansinsatser kunna
övervägas förstai hand i syfte underlätta åtkomsten.att

gällerVad datorlagrad information har AI, ALC och statens
naturvårdsverk tidigareSNV förgemensamt svarat en
databastjänst, På dåligtARAMIS. grund externt utnytt-av

upphördejande samarbetet den julil 1989.

finns dagslägeti flertalDet databaserett innehållersom
arbetsmiljöinformation bilagase 4. dagslägetI kan
information dessa betalning beställasmotur AI, ALC,av
UHÄ Vi har dock erfaritetc. inte helleratt dessa databa-

utsträckningnyttjas i den väntakunnat sig.ser Orsa-man
kerna till detta kan flera. Vi kan påt pekavara tek-ex

dåligniska hinder, svårigheterdatamognad, tillgodo-att
göra sig informationden levereras. behov infor-som av en
matörslänk m m.

Statskontoret har i sammanhang föreslagitannat data-att
basen främst täckerNYTTFO, universitetens ochsom nu av
forskningsråden stödd forskning, ska tilldelas rollen som

för pågåendebasregister all forskning och utveckling.
Målet är möjliggöra informationsutbyteatt ett mellan

övriga påoch databaserNYTTFO forskningsinstitutioner och
myndigheter, pågår.arbete med detta En ytterligare fördel
när gällerdet användbarheten även informationvore om ur
internationella arbetsmiljödatabaser kunde integreras.
Nämnas kan vidare statskontoretatt i studie miljö-en om
information användarkravoch l989:5 lägger förslag om

bättrebl samordning basuppgifter för kemiska ämnena av
produkteroch liksom även förbättrad åtkomst för yrkes-

inspektionen till databaser.externa

villVi i detta ocksåsammanhang påpeka den utveckling
öppna pågår påmot system det statliga området ochsom
bör få framförbetydelsestor allt när det gällersom att

lösa de tekniska problemen. Hit hör utnyttjandeupp av
enhetliga operativsystem, sökspråk och andra programvaror,

datakommunikationslösningar etc. Urgemensamma samord-
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berörda myndigheterrekommenderavi attvillningssynpunkt
till detta koncept.ansluterså möjligtsnart som

möjlighetervärdera vilkaFrågan beskriva ochatt somom
täcka olika intressenterskällorvia dagensfinns att

närmarestuderasarbetsmiljöinformationbehov av enav
arbetsmiljökommissionen.inomsärskild grupp

såsominformationsmediakonventionellagällerVad rappor-
ävenbör härvideo detfilmer ochtryck,och annatter

medför samordnings-åtgärdermöjligt vidtaatt somvara
service. kan skeförbättrad Det attochvinster genom

ökat vadinitiativ till samarbeteettexempelvis ASS tar
lagerhállning, beställningsmottag-marknadsföring,gäller

sådana produkter.distributionochning av

Utbildning3.2.8

arbetsmiljöfrågor statligaanordnasiUtbildning av myn-
högskolor, iuniversitet ochvissa storviddigheter,

fackförbundinomutsträckning partssammansatta organ,av
VästraLjuskultur,organisationerandraoch somav

Packforsk flarbetsmiljöförening, samtSveriges genomm
och TBV.ABF

på området, och ALC skamyndigheterna ASS, AIcentralaDe
ibedriva eller medverkainstruktionersinaenligtalla

förexempelvis utbildningutbildning. AI av perso-svarar
tillhandahållerföretagshälsovården. kurserASSinomnalen

seminarieserieranordnarergonomi ALCsystemanalys,i m m.
förfl kundernalärare, forskareför samtkurseroch har m

Även särskild arbets-AMUsina databaser.till arrangerar
utbild-arbetsmarknadsverketinommiljöutbildning och ges

yrkesinriktad rehabili-medarbetarpersonaltillning som
innehålletför ifackansvarigtär parts-tering. SAN organ

utbildnings-producerar gemensamtutbildning ochgemensam
institut förskyddsombudsutbildning.för Statensmaterial

för miljömedicininstitutetmiljömedicin ochpsykosocial
för mål-olikaolika former ochutbildning ibedriver

grupper.

arbetsmiljöutbildningstar förSkolöverstyrelsen som ges
tekniskt inriktadeyrkesinriktade ochpå vissa gymna-

högskolor universitetochVid flertaletsielinjer. ges
arbetsmiljöinriktatdelvis harhelt eller ettkurser som

innehåll.

angivit utbildningde partssammansattaBland somorgan som
hälften initierardeuppgifter attsinaav cauppgeren

andra hälftenför utbildning. denIalternativt verkar
mycket utbildningArbetarskyddsnämnden, anordnarfinns som

flera branschorganpå sektorn,privata samtden som an-
hörHitseminarier. Kooperationensochkurserordnar egna



STATSKONTORET DELRAPPORT1989:40 19

arbetsmiljönämnd, Fastighetsbranschens arbetsmiljökom-
mitté, Transportfackens och arbetsmiljönämnd, Såg-yrkes-

kommitté förverksindustrins arbetsmiljöfrågor fl.m

Utbildning skyddsombud anordnas bl LO, PTK, TBVav av a
Sistnämnda organisationoch cirka påABF. 25satsar Mkr

arbetsmiljöutbildning; ofta isker den samarbete med fack-
föreningar -förbund.och

framgår finnsdetta det rikt utbudAv att ett utbild-av
arbetsmiljöområdet,på frånning direkt arbetsplatsanpas-

frånsad till generell, enstaka temadagar till längre
såväluniversitetskurser, grundutbildning för skydds-t ex

ämnesinriktad försmalt forskareombud etc.som

påtalats svårigheterär fåproblemEtt arbetsleda-attsom
på mellannivåcheferoch andra till sigatt ta arbets-re

miljöutbildning. förefaller allvarligtDetta bakgrundmot
tydliggörande arbetsgivarens föratt ettav av ansvar

arbetsmiljö rehabilitering eftersträvas.och

kartläggningrelativt grunda inte belägg förDenna attger
några samordningsvinster uppnåsuppenbara kan inom nuva-

utbildningsproduktion.rande samordnade satsningar bör
övervägas för nå arbetsgivarrepresentanternadock att

även när gällerliksom det andra utbildningarnya som
aktualiseras.

Forskning utveckling3.2.9 och

samlad forskning utvecklingoch kringEn arbetsmiljömera
områdetbedrivs inom statliga främstdet AI och ALC. AIav

därvid såvälbetonar behovet bedriva grundforskningattav
Äventillämpad inomforskning. universitet hög-ochsom

påbedrivs forskning inriktadskolor arbetsmiljöfrågor. I
sådanövrigt bedrivs forskning integrerat med FoUannan

inom antal andra myndigheter, branschforsk-ett stort
Här går oftastningsorgan det inte urskiljaetc. att hur
dessa organisationer påmycket arbets-satsarresurser

miljöinriktad FoU.

omfattningenekonomiska den arbetsmiljöforskningDen av
bekostas med statliga medel kan belysas med SCBs sta-som

övertistik statliga FoU-anslag 198788 områdettill
Arbetsmiljö, personalskydd. Forskning påoch utveckling

område anspråki totalt 322detta Mkr eller 2,6tog % av
budgetåret.FoU-anslagen detde sammantagna Merparten

via arbetsmarknadsdepartementet.finansierades Vissa an-
gällde statligslag till MkrFoU 15 personalpolitik och

via civildepartementet.finansierades
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registreratsFoU-verksamhetsammanfattning denEn somav
följande:vår vid handenkartläggning gergenom

bedrivs främst inom statligaarbetsmiljöområdet denpåFoU
universitet hög-och minst femVid samtligasektorn. av

olika former och varierandeförekommer iskolorna FoU
för miljövetenskapligUmeåutsträckning. finns CentrumI

mellan universitetet,i samarbeteforskning drivssom
forskningsanstalt FOA, ochförsvarets SLU AI.

andra omfattandedominerar medAI;Bland myndigheter
institutet för miljöme-är ALC, FOA,forskningsverksamhet

maskinprovningar, strål-dicin vid statensstatensKI,
Anläggningsprovning.skyddsinstitut och AB StatensSSI

tillämpadorganisationernarör i de flestasigDet om
då fysiskafrämst vad risker ellerforskning och avser

psykosocialaforskning riskerbedrivereffekter. De omsom
högskolor förstauniversitet och iförutom vissaär --

för psykosocial miljö-instituthand ALC, statensAI,
medicin och FOA.

främstär yrkesmedicinskadet dePå kommunala sektornden
Sådanaarbetsmiljöforskning. finnsbedriverklinikerna som

länssjukhus filialmottag-ochregionsjukhus trevid alla
flertal regionsjukhus. Samtligavidfinnsningar ett

yrkesinspektionsdistrikten medförser lokaltkliniker
rådgivning. Totalt i riket kostademedicinsk expertis och

forskning klinikernakartläggningar och vidutredningar,
198889.cirka 100 Mkr

såvälbedriver företagshäl-de partssammansattaAv organen
sovården nästan alla branschorgan vi kontaktat FoU.som

både tillämpad forskninghär ochrör sigDet om om
gårutredningsarbete. intekartläggnings- och Det att
AMFO ochurskilja hur mycket satsas. parternaresurser som

övriga finansiärer märksstår för Blandsjälva merparten.
råd byggnadsforskning förför BFR,styre1senbl statensa

utveckling och industri-ASS, SNVteknisk STU, statens
verk SIND.

ingårangivit i deras verksam-Två har FoUattpartsorgan
arbetsmiljöområdetpå VilkenSACO-SR och SEO.het typ av

rör vi inga uppgiftersig har detforskning det om;om
samtligatroligt kontaktats har utred-förefaller att som

område.på dettaningsarbete m m

någonorganisationer har tiotal redovisatövrigaBland ett
ocheller utvecklingsverksamhet.forsknings-form av

personsäkerhet olycksfallsforskning,ochförInstitutet
Bygghälsans forskningsstiftelse är deoch satsarBELAB som

fått ifrånvidem 2,5 Mkrmest svarsom var-resurser av
dera.
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bilden ärDen sammantagna inomatt FoU eller med anknyt-
ning till arbetsmiljöområdet bedrivs med breddstor och
finansieras floramed källor där de reguljäraen av stat-
liga frånanslagen och medel arbetsmiljöfonden är de
största. Samverkansátgärder skulle kunna övervägassom
inom det statliga området gäller

i anslutning till tillkomstenatt arbetslivsfond- av en
pröva styrformerna för forskningen inom arbetsmiljösek-

utgångspunkt därvidtorn. En skulle undvikaattvara
splittring närmare klarläggaattsamt statens parter-resp

och forskarnas inflytande,nas

forskningsresursernas fördelning mellan sek-separata-
torsforskningsorgan universitet högskolor,ochresp

former för forskningsproduktionensamordnaatt inom-
främst såoch olikaAI ALC påatt aspekter arbetsmiljön
kan beaktas samtidigt föroch möjliggöraatt besparingar

sänkablatt andelen icke operativa kostnader.genom a

3.3 finansieringResurser och

Olika förhar gjorts fåansatser mått påatt ett vilka
kostnader åsamkararbetsskadorna samhället. I anslutning

ökadetill uppmärksamhetenden på behovet rehabilite-av
ringsinsatser behov tillett delstor bottna isom anses-
bristfälliga arbetsmiljöer har samhällets kostnader för-
långa sjukfall, förtidspensioner belysts. Däremot har,m m
så vitt vi finna, inga beräkningarkunna gjorts för att

samhällets totalabelysa kostnader för arbetsmiljöförbätt-
åtgärder.rande

3.3.1 Arbetsskadornas samhällsekonomiska kostnader

På olika vägar försökhar gjorts få mått påatt ett de
kostnader vållararbetsskadorna samhället:som

Beräkning1 direkta indirektaoch kostnader i sambandav
inträffadmed arbetsskada.en

Med direkta dåkostnader olika former ersätt-avses av
ningar till den skadade och med indirekta kostnader kost-

förnader den för företagenskadade, föroch samhället.

beräkningar gjortsDe enligt denna ärmetod rela-som av
tivt gammalt datum Springfeldt;Bengt stencil ASS 1972,
arbetarskyddsstyrelsens skr till socialdepartementet
1953-09-15, arbetsmiljöutredningens betänkande SOU 1972:86
Bättre arbetsmiljö. pekar allaDe kostnad imot en
storleksordningen 1 vilket3 BNP i dag skulleav motsvara

miljarder10 kronor.ca
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nämnas efter-här bara skaangreppssätt,annat2 Ett som
pågår mäta hurnågra siffror, ut attfunnitintevisom

påver-tjänsterochproduktionsamhällets totala varorav
arbetsskadorna.kas av

uppfattning vilka kostna-fåsätttredje att3 omEtt en
ärsamhälletarbetsmiljö orsakar attdåligder som en

långaför sjukfallsjukpenningutbetalningarnapåtitta av
förtids-arbetsskadeförsäkring ocheller mer,dagar90

mil-uppgick 1988 till 16Respektive posterpensioner. ca
mil-45miljarder. Sammantagetoch 22miljarderjarder, 7

förkostnader olikaytterligareHärtill kommerjarder.
för-rehabiliteringskostnadervård Dessaformer m.mav

sjukdomarskador ochenbartnaturligtvis inteorsakas av
ävenarbetsmiljöer,dåliga utanuppkommit avgenomsom

skäl.ochsjukdomarandra

åtgärderarbetsmiljöförbättrandeförKostnader3.3.2

varit organi-kartläggningsstudie harförFöremålet denna
utåtriktadnågon form arbets-bedriversationer avsom

offentliga medelfinansieras medochmiljöverksamhet som
åtgärder syftandeFörutompartsstyrda.ocheller är starkt

undersökningen ävenomfattararbetsmiljöförbättringartill
gällerverksamheterrehabiliteringsinriktade attvissa som

bättreindivider till varandra.arbetsmiljö ochanpassa
är yrkesinriktadehär denverksamhetenomfattandemestDen

påpekat liggerhar kost-vi redanrehabiliteringen. Som
undersökningen,utanförverksamheternadsmässigt tunga

investe-arbetsgivarnasskyddsarbetet,lokaladett ex
ärOfta huvudsyftetarbetsmiljöförbättringar etc.iringar

varförarbetsmiljöförbättrandeprimärtåtgärderna intemed
särskiljas.vidare kanintekostnaderna utan

arbetsmiljöinsatserförkostnadensammanlagda somDen
uppgåraktörerna tillkartlagdadeidentifieras hoskunnat

på före-fallermiljarder3miljarder kronor5drygt varav
tagshälsovården.

åtgärdernaarbetsmiljöförbättrandeskulle deKalkylmässigt
bortfallet kostna-medankostnaderbetraktaskunna avsom

rehabiliteringsinsatsereller samtarbetsskadorförder
utgör intäkter.produktionökadvärdetytterst enav
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3.3.3 Finansiering

Nedanstående principskiss redovisar finansieringsformerna
för utåtriktadeden arbetsmiljöverksamhet vi under-som
sökt.

Anslag avsättningarObl Ersättning Bidrag,
fondmedel för tjänsterm frivilligam

avsättningar

Utåtriktad arbetsmiljöverksamhet

de delar förmedelI arbetsmiljöverksamhet kunnat identi-
fieras i kartläggningen framgår att 1 miljard kronorca
tillförs i form reguljära överanslag statsbudgeten,av

650 tillMkr ami. hänsynMed till problemenvarav att
isolera medel för arbetsmiljöinsatser torde det dock röra
sig betydligtom mera pengar.

Härtill kommer medel efter statsmakternas beslutsom om-
fördelas obligatoriska fonder, främst arbetsmiljöfondenur

345 Mkr ellerca eljest avsätts från arbetarskydds-som
avgiften bidrag till kostnaderstatens försom arbetar-
skyddsverket enligt lagen socialavgifter ca 140om Mkr.
Även medel fonden för arbetsmiljöförbättringarur har ut-

förstärkningnyttjats anslagsmedel tillsom fl.ASSav m

Bland de obligatoriska fonder kontrolleras statligasom av
intar arbetsmiljöfonden särställning.organ Genom be-en

fördelasslut AMFO 345 Mkr, d tillsammansav ca med dev s
medel enligt fördelas efter beslut regeringensom ovan av
bidrar fonden med 700 årMkr främst tillca FoU ochper
utbildning inom arbetsmiljöområdet. Uppskattningsvis för-
delas miljard1 kronor obligatoriska fonder tillca ur
arbetsmiljöverksamheten företagshälsovården.exkl Bilden
ändras radikalt tillkomsten den arbetslivs-genom av nya
fonden, övergångstidunder förväntaskan bidrasom en med
över årligen.miljarder2
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finansieringskällor kanstatskontrolleradeBland icke
Mkrbidrar med 15-20Arbetsmarknadsförsäkringarnämnas som

projekt.rehabiliterandeförebyggande ochår tillper

arbetsmiljölagen fast-gällandetill denförarbetenaI nu
förkostnadernaprincipen197677:l49, attslogs prop

på arbetsplatsernaåtgärderarbetsmiljöförbättrande ute
anförde departements-Samtidigtproduktionen.bärasska av

utgårsamhällsstöd tillväsentligt attdetchefen att var
arbetsmiljö-påutbildningutveckling ochforskning,

få bidragmöjligheterna attblerinradeområdet. Han a om
ändamål.för dylarbetarskyddsfondendåvarandefrån

ärövervägas sammanhangi dettaskulle kunnafrågaEn som
störreiarbetsmiljöarbetet ut-förkostnaderhuruvida

enlighet medproduktionen ibäras direktsträckning kan av
sålunda kunnabordestatsmaktsbeslutet. Detovannämndadet

arbetsmiljö-arbetarskyddsverketssåvälinteprövas somom
istället fi-kundedelaranslagsfinansieradeinstitutets

arbetarskyddsavgiften,andelbestämdvianansieras aven atoanvänds försättdetfullföljande somd nuett avsv
ökadeverksamhet. Dearbetarskyddsverkets an-tillbidra

arbetarskyddsavgiftenpådärvid uppkommerspråk ca-som
omprioriteringarkraftigakräver dock nu-av230 Mkr -

kompletterandeäven vissavarföranvändningvarande
övervägasdärvid kunnabordebör prövas. Detintäktskällor

finansierasdelvis, kanellerheltverksamhet,inte YIsom
analogi medtjänster itillkopplade YIsavgiftermed

provningstjänster. Taxe-ochinspektions-statligaandra
på tid-delvis baserasåtminstone kunnabörsättningen

besöksavgiftgranskningstjänster. Enförttaxor, ex
differentiera uttagetmöjligheterockså öppna attborde

Ävenarbetsmiljön är.riskfylldtill hurhänsynmed
finansieras medbordetjänster kunnaami-organisationens

arbetsmarknadsutbild-analogi medbeställarintäkter i
ningen.

innebär blskisseratsfinansieringsreform anusomDen

produktionenprincipenrenodling attytterligare aven- arbetsmiljöverksamhetenförkostnadernabäraska

reguljäradelari destatsbudgetenavlastning aven-
avsättningar eller avgif-obligatoriskaersättsanslag av

ter

produk-blir beroendeberörda verksamheter avmeraatt- från statsbudge-frikopplasdärmedutveckling ochtionens
övrigt.iten
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3.4 Redovisade problem och synpunkter

enkäten ställdes frågan:I Finns någradet problem eller
synpunkter rörande särskiltsamverkan Ni vill påpekasom
i detta sammanhang. Som komplettering till de synpunkter
på förbättrad samverkan framförts redovisar visom ovan
här sammandrag påett denna fråga.av svaren

Totalt är förhållandevisdet fåsett myndigheter och orga-
nisationer framförthar särskilda synpunkter.som Detta
skulle såkunna tydas arbetsmiljöverksamhetenatt är rela-
tivt problemfri och fungerar tillfredsställande deur
tillfrågades perspektiv.

de myndigheterAv och organisationer framfört synpunk-som
många berörtharter samarbets- och samverkansproblem men

svårtdet är någonhitta röd tråd.att

Försäkringsöverdomstolen framhåller att samarbetet polis,
åklagare, tillsynsmyndigheter fungerar olika påbra olika
håll i landet böroch utvecklas.

Rikspolisstyrelsen önskar utökad kontakt mellan polisen
och yrkesinspektion vid utredning arbetsolyckor.av

Arbetarskyddsnämnden önskar att samarbetet utvecklas och
förbättras med andra arbetsmiljöorgan ävenoch med organi-
sationer utanför arbetsmiljökretsen. påtalarASN höga
statliga kursavgifter hinder förett samordningsom samt
behov förbättra möjligheternaatt för anställda vid små-
företag genomgå grundläggandeatt skyddsombudsutbildning.

Stiftelsen statshälsan konstaterar att samverkan med den
allmänna sjukvården fungerar mycket olika i skilda delar

landet.av

påtalar dåligSAF samverkan säkerhets-mellan och miljö-
främjande myndigheter t ASS-SNV-KemI-räddningsverket.ex

leder till divergerandeDetta påkrav företagen. Institu-
för Luftvårdsforskningtet ochVatten- önskar iatt AMFO

större utsträckning skall förverka samarbete mellan olika
forskningsorganisationer.

Institutet för verkstadsteknisk Forskning önskar bättre
företagshälsovård,samverkan mellan försäkringskassa,

företag och FoU-verksamhet. fåvillTBV till stånd bättre
samordning vid utbildning skyddsombud och arbetsledare.av

Riksförsäkringsverket framhåller många olikaatt myndighe-
tillämparter ochAML utvecklar praxis att ansvarsför-men

delningen är oklar. Skogsstyrelsen att ansvarsför-menar
delningar beträffande rådgivningen i arbetsmiljöfrågor
till ärskogsbruket oklar. Domstolsverket framhåller att
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rehabärenden, detimåste huvudansvaret samtnågon attha
få någonarbetsförmedlingen in-svårt viaär mycket att

Även fram-yrkesmedicinska klinikernaami. deskriven vid
är pri-inte helt klar mellanrollfördelningenhåller att

företagshälsovård yrkesmedicin vid rehabili-ochmärvård,
tering.

svårtärtrafikinstitut det attväg- och attStatens menar
frågorarbetsmiljöstudier och vissaobjektiv i attvara

två stolar ochmellan TSVhamna ttendenshar att exen
motsatsförhållande mellanråder vidare ettASS. Det ar-

mellan teknik-Samarbetet och be-betsmarknadens parter.
finansiärerna inomteendeområdena borde uppmuntras av

arbetsmiljöområdet.

på svårigheterna förkommission pekarElektriskaSveriges
företag frigöraochmyndigheterorganisationer, att ex-
Astma-AllergiRiksförbundet mot attpertresurser. anser

bådei teoretiskterfarenheter ochochdess kunskaper
bättre förutnyttjas före-bördehänseende attpraktiskt

allergier i arbetslivet.ökningenmotverkaochbygga av

på många inominsatser arbets-pekarRygginstitutet att
ifrånutgårkartläggande informa-ochmiljöområdet är att

behövsmedel. konkretaförebyggandeär Dettion ett mer
insatser. Institutet pekarinsiktsinriktadeförslag och

beträffar pårehabiliteringeffekter vadockså på negativa
arbetsskadeförsäk-sjukskrivningstider ochlångagrund av

utformning.ringens

SÖ ärejföreskriftverksamhet branschan-ASSsattanser
arbetsmiljö.till elevernasfrämstpassad

önskar bätt-myndigheterprovstyrelsemät- och attStatens
på provningsresultat ochspecificera kravenskullere

kontroll.

för säkrare arbetsmiljöarbetarvill deSEMKO att ensom
förpå även elprodukter arbetslivetställa krav attskall

säkerhetskrav.uppfyllaskall

framhåller svårighetenlantbruksuniversitet attSveriges
forskningsprojekt.angelägnafinansiera

påtalar skillnader i och Asssbostadsverket BovsPlan- och
nybyggnad och ombyggnad samord-gällervad samtregler

arbetsmiljöfrågor.ochmellan bygg- Be-ningsproblem
förutmönstrats flertal1980SBNstämmelser har ettur

laboratorier, industrilokalerarbetslokaler etctyper av
övertafått direktiv dettainte attoch harASS ansvar.

tillgång till register skyddsombud ochönskarLO om ar-
för kör-helabetala storabetsskador attutan summor



STATSKONTORET DELRAPPORT1989:40 27

svårigheterärningar. finnaDet stora att och urskilja
ärmedlemmar registren uppbyggda och aktualitetenegna som

dålig.äri registren

påtalar partsmotsättningarTCO vid försökt träffaattex
bildskärmar.avtal om

arbetsmiljöfrågornaSACOSR får lågatt status.menar
för arbetsmiljöinsatserMedlen kan inte utnyttjas opti-

förhållandevisSACOSR ärmalt. liten organisation ochen
svårt få gehörhar inom arbetsmiljöområdetatt fungerar-

dock samverkan bra.
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FÖRSÄKRINGS-FÖRSÄKRINGSÖVERDOMSTOLENMED
RÄTTERNA

arbetsskadeförsäkring jämte1976:380Grunddokument Lag om
äldre lagstiftning.gällande delarännu av

försäkringsdomstolar l978:28.Lag om
försäkringsöverdomstolenförInstruktion

försäkringsrätternaoch1978:632
1988:320.

är högsta försäk-FörsäkringsöverdomstolenOrganisation
frånmål fullföljs ditiringsdomstol som

från för-försäkringsrätt Undereller AMS.
försäk-finnssäkringsöverdomstolen tre

fullföljs frånmålringsrätter i ditsom
försäkringskassa, lokal skattemyn-allmän

fråneller RFV.dighet

Försäkringsrätter för Mellansverige,finns
Sverige.Södra Sverige och Norra

mal rörandeFörsäkringsrätterna avgörVerksamhet
främst allmännasocialförsäkringen. den

arbetsskadeförsäk-ochförsäkringen, grkes-
arbetslöshetsförsäkringen.ringen samt

Försäkringsöverdomstolen formar sistasom
pårättstillämpningen dessainstans om-

fårAvgörandena i efterhand betydel-råden.
arbetsmiljöarbetet.förebyggandeför detse

årligen iavgöranden publicerasViktigare
från försäkringsöverdomstolenRättsfall

försäkringsrätterna ioch samt
RÄTTSDATA-systemet.

mål yrkesskadorarbets- ochAntalet om
försäk-målstockenhälften iutgör avca

Totala antalet inkomnaringsöverdomstolen.
mål 1987 1850 st.var

budgetmässigt särskiljas.ejEkonomi Kan
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ÅKLAGARVÄSENDET

Arbetsmiljölagens 1977:1160 straffbestäm-Grunddokument
Åklagarinstruk-melser brottsbalken.samt

tionen 1974:910.

riksáklagaren åklagarväsendetärUnderOrganisation
åklagarmyn-indelat 1 regionala lokalaoch

digheter.

lagföringUtredning straffsanktio-ochVerksamhet av
överträdelser.nerade

RÅ förfrågangjordEnligt till samt-en av
áklagardistrikt prövadesliga under 1986

ärenden misstänkt arbetsmiljöbrott.487 om
utgörAntalet 0,05 antalet anmälda%ca av

gälldefallarbetsolyckor. 65 brott mot
Åtal väcktes i fall.85AHL.

Särredovisning förEkonomi kostnader arbets-av
miljömål finns inte.
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RÄDDNINGSVERKSTATENS SRV

Räddningstjänstlag förordning,ochGrunddokument arbets-
miljölag, lag farligttransporterom av

jämte förordning, civilförsvarslaggods och
förordning.

centrala ärorganisationenOrganisation indeladDen i
avdelningar:fem befolknings-, skydds-,

räddningstjänst-, utbildnings-, tekniska
administrativaoch avdelningar tvåsamt

sekretariat. regionalaDen organisationen
utgörs skolor förråd.ochav

är förvaltningsmyndighetcentralSRU förVerksamhet
frågor befolkningsskydd, innefattandeom
frågor landtransporter farligt godsom av

räddningstjänst.samt

berörVerksamheten arbetsmiljöområdetsom
är invävd övrigamed den påverksamheten

sådant sätt den inte kanett att urskiljas
ärspeciellt. främstden inriktad påMen

regelutformning, rådgivning,tillsyn, in-
formation och utbildning.

Går särskiljaej speciellt förEkonomi att arbets-
miljöområdet.
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FÖRSVARETSFORSKNINGSANSTALT FOA

förordning möjlighetGrunddokument FOA bedrivaattom
intäktsfinansierad verksamhet.

Organisation är organiserat iFOA huvudavdelningar5
centralkansli.samt ett Verksamheten genom-

förs i form planerade avgränsadeochav
uppdrag. Den verksamhetenexterna redovisas
under k 1000-kronorsett anslag.s

ForskningensVerksamhet huvuduppgift är bidra tillatt
totalförsvaretshela utveckling och anpass-

ning till förändrade villkor. Styrande
skall totalförsvarets samlade forsk-vara
ningsbehov.

påbedrivs uppdragFoU uppdrags-externaav
givare. ligger främstInsatserna inom om-
råden brand och brandspridning, explo-som
sionsrisker, toxikologi, gasspridning,
strålningsrisker olika slag män-samtav
niskans funktion i stressituationer.

huvudavdelning i LinköpingFOA 3FOA
arbetar med regelutformning för ammuni-
tionssäkerhet handbok, granskning risk-
analys ammunitions- vapensäkerhet,ochav
personsäkerhet vid automatiserad produktion
i samarbete med Arbetsmiljöfonden.

Umeå, prövarFOA ABC-SKYDD, skyddsmaterial,
särskilt andningsskydd kemikaliertestar

påmed avseende toxicitet allergier,och
forskar kring kemiska och biologiska risker

arbetsmiljön.inom

Karlstad,FOA 5, redovisar forskningspro-
jekt inriktat kvalifikation imot pro-
fessionella yrken.

Ekonomi berörFoU-verksamheten arbetsmiljö-som
området finansieras med medel.externa

förInsatserna uppdragsgivare inomexterna
ovanstående områden för närvarandeligger
på Mkrår.10ca
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1505SOCIALSTYRELSEN

Hälsoskydds-sjukvårdslagen,Hälso- ochGrunddokument
lagen.

arbetsmiljöområdet kaninomVerksamhetenOrganisation
från övrig verksamhet.särskiljasinte

planering,för tillsyn, sam-SoSVerksamhet ansvarar
rörärendenuppföljningordning och somav

sjukvård, tand-hälso-socialtjänst, och
hälso- ochläkemedelsförsörjning,vård,

psykiskt utveck-Smittskydd, omsorgen om
miss-frågor alkohol ochlingsstörda, om

bruksmedel.

hälsoskyddslagen har SoS ettEnligt
gällervadnormeringsansvarochtillsyns-

inomhusmiljön.

klinikernayrkesmedicinskagäller devad
för denför reglergäller SoS somsamma

sjukvården.hälso- ochövriga

sär-särskiljas ochejkanVerksamhetenEkonomi
budgeterade.finns ejmedelskilda
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FÖR MILJÖ-STATENS INSTITUT PSYKOSOCIAL
MEDICIN ;rpm

197980:6;Grunddokument 197980:23;Prop SOU SoU
198283:22; 198788:22;S0U soU 198889:16;

198889:2l4;rskr Instruktion för IPM
1988:1242.

ArbetsmiljöuppgifternaOrganisation faller under en
arbetsmiljö hälsaoch IPMs treav en-

övriga tvåheter de är várdmiljö och
hälsa och Social miljö hälsa.och
Finessen med verksamheten är emellertid att

flestade projekt drivs tvärs över enhets-
gränserna dvs tvärsektoriellt tvär-och
vetenskapligt. Arbetsmiljöenheten har l
professur forskarassistentoch 1 fastsom

i övrigt äroch den finansierad medresurs
anslag.externa

påInriktning tillämpadVerksamhet psykosocial arbets-
ifrågamedicin forskning,a b ut-om
ävenbildning för arbetsmarknadens parter,

landsting, kommuner, myndigheter fl, cm
konsultationer och utredningar för d:0, d
information och dokumentation.

på psykosocial hälsoproblemochMest vid
införandea teknologiarbetsorgani-av ny

sation, b oregelbundna förskjutnaeller
arbetstider, exposition förc höga
arbetskrav lågtkombinerade med besluts-

Många studiernautrymme. haav
hjärt-kärl-sjukdom slutpunkt. Vidaresom
studeras inverkan och mekanismer förav so-

stödcialt i arbetet.

Ekonomi insatser ävenIPMs utanför arbets-avser
miljön liggande med denna interagerandemen
miljöer och problem i dessa bl sociala

vårdmiljö.miljö, dessaOm undantag blir
för arbetsmiljöinriktad verksam-resurserna

het: 40% riksstatanslagetl till IPMav
från21,1 Mkr, anslag Arbetsmiljöfonden
från31,2 Mkr, anslag övriga fonder 0,15

Mkr.
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RIKSFÖRSÄKRINGSVERKETRFV

allmän försäkring1962:381LagenGrunddokument om
arbetsskadeför-1976:380lagenAFL, om

säkring LAF.

Riksförsäkringsverket styrelseledsOrganisation enav
generaldirektören är ordförande. Verketdär

på näm-fyra avdelningar,är organiserat
avdelning, till-administrativligen enen

utvärderingsavdelningsynsavdelning, en
tvåfinns fri-Vidareombudsenhet.samt en

byråer;stående ADB-centralen och
avgiftsbyrån.yrkesskade- och

Socialförsäkrings- bidragssystemetoch
lokaltcentralt ochadministreras RFV avav

försäkringskassorna.allmännade

såsomfonderförvaltar vissa arbets-RFVVerksamhet
yrkesskadefonden,särskildaskadefonden,

yrkesskadeförsäkringför frivilligfonden
delpensionsfonden.och

på centralainriktasverksamhetRFVs
tillsynsfunktioner.ochlednings-

uppgiftFörsäkringskassornas huvudsakliga
ärendenhandlägga enskilda blär att a

arbetsskadeförsäkringar delpen-ochvissa
rehabiliteringsionsförsäkringar samt genom

minskaförebyggande insatser behovetoch av
försäkringsersättningar.

försäkringskassorna ochdetGenom ansvar
arbetsskadeförsâkringför sjuk- ochharRFV

naturlig kopp-rehabilitering finnsoch en
arbetsmiljöfrågorna. Socialför-tillling

informationsäkringsadministrationen samlar
sjukfrånvaro och arbetsskada som gerom

bedömning vi i landet,för hurunderlag av
liknande lyckasarbetsplatser ochpå vissa

biståarbetsmiljöarbetet. medGenommed att
arbetsmiljöarbetetinformation kandenna

påframåtföras inriktas deoch mest
områdena.väsentliga

åtgärderpå arbetsmiljön deEffekternaEkonomi av
svåraärbeskrivs uppskatta.attovansom

efterfrågas sär-intekaninsatserDe som
därförfrån övrig verksamhet ochskiljas

former.ekonomiska Verksam-iinte anges
via statsbudgeten.finansierasheten
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GIFTINFORMATIONSCENTRALEN GIC

Grunddokument instruktionGICs upphörde gälla 1988att
när upphördeGIC statlig myndighet.som

Organisation 1988-07-01Fr tillhör GIC Apoteks-o m
bolaget AB.

Verksamhet främstaGIC har uppgift informerasom att
sjukvårdande instanser allmänhetoch och ge
råd inträffadevid akuta förgiftnings-
olycksfall och olyckstillbud rörande effek-
ter eventuell behandling. Arbetsmiljö-om
uppgifterna är svåra avgränsa frånatt

verksamhet.annan

Ekonomi Går ej avgränsa från övrigatt verksamhet.
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JÄRNVÄGSINSPEKTIONENBANVERKETMED

Grunddokument Instruktion 1988:707 för banverket

Organisation Järnvägsinspektionen handhar självständigt
statliga myndighetsuppgifter inom ban-
verket. Inspektionen består centralav en
del inom banverket samt regionalasex
inspektörer. Järnvägsinspektionen leds av

direktör beslutar självständigt.en som
Administrativt är inspektionen delen av
banverket.

Verksamhet Järnvägsinspektionen överinseendehar över
säkerheten i spártrafik,svensk d stat-v s
liga och enskilda järnvägar, spárvägar och
tunnelbanor.

Huvuduppgifterna är att;

reglera, övervaka, samordna och stödja-
säkerhetssystemen och utvecklingen av
dessa,

utarbeta grundläggande säkerhetsföre--
skrifter och godkänna verksamhetsanpasade
sådana,

utöva tillsyn över säkerheten och- till-
förlitligheten i systemen,

utreda och söka klarlägga orsaker till-
haverier, tillbud säkerhetsrelateradeoch
driftsstörningar.

Ekonomi Budget 1989 10,3 Mkr.

Kostnaderna för arbetsmiljöverksamheten kan
ej särskiljas från sjösäkerhetsarbetet i
övrigt. Sjöfartsverket är affärsverk.ett
Verksamheten finansieras främst genom av-
gifter på och ersättningar från handelssjö-
farten.
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TRAFIKSÄKERHETSVERKET

vägtransportvidarbetstidKungörelse omGrunddokument
fordonskungörelsens1972:602,SFSmm

färdskrivare,bestämmelser1972:595 om
SFStrafiksäkerhetsverketförinstruktion

1988:202.

iär organiseratTrafiksäkerhetsverket enOrganisation
distrikt.sjucentralförvaltning och

förvalt-är centralTrafiksäkerhetsverketVerksamhet
säkerheten ifrågorförningsmyndighet om

särskilt förskallochvägtrafiken svara
trafiksäkerhetsarbetet.samordningen av

utför tillsynbilinspektörer avVerkets
enligtvilotiderochyrkesförares arbets-

kungörelse.ovannämnda

medingår i arbetetArbetstidskontrollenEkonomi
budget-intekaninspektioner. Denflygande

från övrig verksamhet.skiljasmässigt
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SJÖFARTSVERKET SJÖFARTSINSPEKTIONENMED

Grunddokument Fartygssäkerhetslagen SFS 1988:49, Far-
tygssäkerhetsförordningen 1988:594, För-
ordningen säkerheten på örlogsfartygom
1988:595 anslutandesamt tillämpnings-
föreskrifter. Arbetsmiljölagen 1977:1160
75 2. Instruktion för sjöfartsverket
1988:14.

Organisation Sjöfartsverket är indelat i avdel-sex
ningar, ärdem sjöfartsinspektionen.en av
För den regionala verksamheten finns sjö-
trafikområden och sjöfartsinspektions-tre
områden. sjöfartsinspektionskontorEtt
finns i Rotterdam.

Verksamhet Sjöfartsverket har hand frågor rörom som
sjöfarten, sjösäkér-bl tillsynen övera
heten. Tillsyn enligt arbetsmiljölagen
utövas sjöfartsverket såvitt gällerav
örlogsfartyg.

Direktören för sjöfartsinspektionen an-
för och beslutar självständigt i;svarar

sådana frågor fastställande säker-om- av
förhetsnormer fartyg föroch sjöfarts-

verkets och andras farledsanordningar som
påankommer sjöfartsverket,

frågor tillsyn över efterlevnadenom- av
fastställda säkerhetsnormer,

sådana frågor undersökning sjö-om- av
olyckor ankommer på Sjöfartsverket.som

Sjöfartsverkets arbetsmiljöverksamhet med
inriktning på handelssjöfarten örlogs-samt
fartyg och de ombordanställdas hela miljö
och ligger inom sjöfartsinspektionenssom
ansvarsområde, är integrerad i verkets
totala verksamhet ansvarig tillsyns-som
myndighet för sjöfartssäkerheten.

Ekonomi Kostnaderna för arbetsmiljöverksamheten kan
ej särskiljas från sjösäkerhetsarbetet i
övrigt. Sjöfartsverket är affärsverk.ett
Verksamheten finansieras främst genom av-
gifter på ersättningaroch från handelssjö-
farten.
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LUFTFARTSVERKETMED LUFTFARTSINSPEKTIONEN

Luftfartslag Luftfartsför-l986:l66,Grunddokument SFS
Bestämmelserordning 1986:171, förSFS

luftfartcivil instruktion 1988:78BCL,
för luftfartsverket.

bestårOrganisation Luftfartsverkets huvudkontor sjuav
däribland är luftfartsinspektionenenheter,

ingårluftfartsverket vidare flyg-Ien.
flygstationer, flygtrafiktjänst-platser,

luftfartsinspektionensoch fyraenheter
distriktskontor.

frågorLuftfartsverket har hand rörVerksamhet om som
civila luftfarten.den huvud-En verketsav

uppgifter beröringhar med arbetsmiljö-
frågorna. utövandet tillsynDen avser av
över flygsäkerheten för den civila luft-
farten.

Direktören för luftfartsinspektionen
för och beslutar i;ansvarar

sådana frågor fastställande säker-om av-
förhetsnormer den civila luftfarten och

pådess markanordningar ankommer luft-som
frågorfartsverket tillsyn översamt om

efterlevnaden dessaav normer,

frågor övervakning den civila luft-om av-
farten och dess markanordningars tillför-

från flygsäkerhetssynpunkt,litlighet

frågorsådana undersökning luft-om av-
páfartsolyckor luftfarts-ankommersom

verket.

Kostnaderna för arbetsmiljöverksamhetEkonomi kan
särskiljas frånej flygsäkerhetsarbetet.

Verksamheten finansieras avgiftergenom
från ägare och nyttjare luftfartyg.av
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VÄG-STATENS OCH TRAFIKINSTITUT

Grunddokument Instruktion 1988:629 för väg-statens och
trafikinstitut.

Organisation Institutets organisation är indelad i fyra
avdelningar. 210 anställda totalt.

trafikant-Inom och fordonsavdelningen
finns ergonomitrafikmedicinen grupp som
arbetar med bl förarmiljöfrágor.a

Verksamhet institutetsEn huvuduppgifter ärav att
bedriva forsknings- och utvecklingsverksam-
het säkerhetenavseende i väg- järn-och
vägstrafik.

uppgifterFoU inom arbetsmiljöområdet är
bl a;

kartläggaatt hur arbetsmi1jönförar--
miljön faktiskt ut,ser

analyseraatt resultaten föreslåoch-
förändringar både frågai fordon ochom
regler,

simulatorstudieratt mätagenom hur olika-
fysiska miljöer värme, buller, infraljud

påverkar föraresetc prestation och vaken-
het,

bevakaatt och frågorstudera kring-
trafikens effekter i störreett sammanhang

kemi,avgaser, biologi, ekologi m.m

Ekonomi Totalbudget 41,7 Mkr, arbetsmiljö-varav
inriktad verksamhet 0,7 Mkr. sistnämndaDen
finansieras till 40 % medel ochca av egna
till 60 % av:AMFO, TFB och industrin.ca
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BILPROVNINGSVENSKAB

Arbetsmiljölagen lag1977:1160,Grunddokument
farligt gods,1982:821 transportom av

frånföreskrifter ochtransport-resp
RÄV, SÄI,sjöfv,tillsynsmyndigheter LFV,

polismyndighet, EuropeiskADR-SASS,
överenskommelse internationell transportom

på väg.godsfarligtav

till ägt 2 26052Aktiebolag % staten.Organisation av
Vällingbyanställda. Huvudkontor i och

överbilprovningsstationer hela landet.

förbilprovning den alltSvenskVerksamhet AB svarar
obligatoriskaövervägande delen denav

fordon.kontrollentekniska av

198788 arbets-Omsättning 640 Mkr. DeEkonomi
sär-miljöpáverkande ejinsatserna kan

från övrig verksamhet.skiljas
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BYGGNADSSTYRELSEN[KBS[

LokalanvisningarGrunddokument ASS
3 kap 5PBL S

är förvaltningsmyndighetOrganisation central förKBS
anskaffning lokaler för civila statligaav
myndigheter förvaltningoch statligaav
fastigheter. ävenKBS har för-regionalen
valtning med fem regionkontor.

arbetsmiljöområdetVerksamhet omfattarInom verksam-
mål-heten och regelutformning, tillsyn

kontroll, utbildning rådgivning.och

för utformningKBS kontorsarbets-svarar av
platser, laboratorieinredning för hög-

Kommunikationsutrymmenskolor. inom bygg-
nader.

Lokaler och ytbeskaffenhet golv- ochav
väggmaterial städsynpunkt inklur ergono-
misk 1

Tillgänglighet för med nedsattpersoner
rörelse- eller orienteringsförmága. Utred-
ning inneklimat, åtgärdsprogram,av genom-
förande 2

Anordnande utemiljö.godav

Ekonomi bidrag1 0,3eget Mkrca

ombyggnader för2 Mkrår20 40-
utbildning videofilmer 0,3 Mkrca
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SKOLÖVERSTYRELSENsö

Läroplanerna för grund-1981:1371, 8 S;SFSGrunddokument
gymnasieskolan.skolan resp

gällervad undervisning iOrganisation Insatserna
arbetsmiljöfrågor särskiljas frånkan inte

övriga verksamheten.den

Samordning inomverksamheten den stat-Verksamhet av
länsskol-skoladministrationen inklliga

nämnderna obligatorisk utbildning, gym-
Långsiktigvuxenutbildning.nasium och

forskningsplaneringplanering, och plane-
ring fortbildning och skolledarutbild-av

anslagsfrágor, informa-ning. Budget- och
läroplaner utvärde-tion, och kursplaner,

frågor.ring och pedagogisk-organisatoriska
Samordning centrala och standard-provav

över folkbildningen folk-och tillsynprov
bildningsförbund.högskolor och

iUtbildning och information medsamarbete
frånmed bidragoch AMFO 7 MkrAI

1985-1990.

SÖ:sfrån sidaResursinsatserna i formEkonomi av
intepersonal kan redovisas separatm m per

budgetår dockse ovan.
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FÖR MILJÖMEDICININSTITUTET IMM

Grunddokument Förordning IMM 1988-06-02om

Organisation Särskild inrättning vid KI. Ordf i styrel-
är iGD S05. Cirka 90 anställdasen vid ett

kansli och fackenheter.tre

Verksamhet tillIMM har uppgift bedrivaatt forskning
och utbildning utförasamt undersökningar
och utredningar inom fysikalisk och kemisk
miljömedicin inom hälsoskyddet.samt Vidare
bistår institutet myndigheter fl medm
rådgivning utbildarsamt personal inom det
miljömedicinska fältet. IMM medverkar också
i det internationella hälsoskyddsarbetet,
främst inom världshälsoorganisationens

miljömedicinskaWHO program.

Forskning, utbildning och information. Inom
forskningsprojekten utgör arbetsmiljö-
aspekterna oftast del.en

Ekonomi bidrag påEgna 1,1 Mkr och páexterna 2,1
avgifter påsamt 0,3 Mkr finansierade

arbetsmiljöverksamheten 8889. Total om-
slutning låg på cirka 30 Mkr för IMM.
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FÖRINSTITUTIONEN STRESSFORSKNINGKI LIFS

Beskrivning professurGrunddokument i psykosocialav
miljömedicin, särskilt arbetsmedicin UbU
197778:22, 23, rskr 197778:338.p

bedrivsOrganisation Arbetet i form externfinansiera-av
de forskningsprojekt innebäroch mycket
samarbete.

Arbetsmiljö:Verksamhet Huvudsakligen forskning sär-
gällerskilt vad grundläggande samband

mellan den psykosociala arbetsmiljön, sjuk-
domsframkallande fysiologiska, psykologiska

beteendemässigaoch mekanismer och arbets-
sjuklighetdödlighet.relaterad Utbildning

läkare,blivande företagsläkare ochav
-sköterskor. Information m m.

Ekonomi gick 88891,22 Mkr till arbetsmiljöfverk-
samheten exkl lokalkostnader frånanslag-

0,8 Mkr och viaAMFO: 0,5KI: Mkr.
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FORSKNINGSRÅDETMEDICINSKA MFR

InstruktionGrunddokument 1988:1198SFS

råd beståendeOrganisation Myndighet med ordf 3+av
ledamöter utsedda regeringen och leda-7av
möter valda forskarsamhället. S05 SLVav

fl har rådet.SB irepresentanterm
Kansli med anställdall professurer,samt
forskartjänster fl tjänstertotalt 158m -
därutöver.

tillhar uppgift främjaVerksamhet stödjaMFR ochatt
vetenskapligt betydelselfull forskning inom

områdetmedicinska ävendet vilket inne-
fattar farmaciodontologi, veterinär-och
medicin. rådetskerDetta attgenom
beviljar bidrag sådantill forskning,

utvärderargranskar och denna forskning,
initierarbevakar och forskning där sam-

särskildahället har behov, inrättar
tjänster för forskning, delar stipendierut

samarbetar internationellt. Rådetsamt
informerar forskning stöderoch veten-om
skaplig publicering.

Svårt särskilja arbetsmiljöforskningatt
från övrig.

Ekonomi 1,06 Mkr 0,5Knappt % totalbudgetenav
ägnades8889 åt238 Mkr arbetsmiljö-ren

forskning.
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LANTBRUKSSTYRELSEN§LBS[

Instruktion 1988:854.Grunddokument

berörsfrämstverksamhetsplaner bygg- och-
företagsavdelningen.maskinenheterna inom

anställda ärLantbruksstyrelsen 226Organisation
för lantbruksnämndernachefsmyndighet 1146

anställda, distriktsveterinärorganisatio-
anställda339 och lantbruks-statensnen

laboratorium.kemiska

Arbetsmiljöverksamheten särskiljasintekan
ävense ovan.

förär förvaltningsmyndighetcentralVerksamhet LBS
trädgárdsnäringen,frågor lantbruket,om

hälso- sjukvårdväxtskyddet, djurens och
djurskyddet.samt

Rådgivning information, ofta ioch sam-
allmäninslag iarbete med ochASS som mer

rådgivning.

beräknas arbetsmiljöinsatsatserna0,02 MkrEkonomi
står för 8889kosta. anslagLBS LBsssom

Mkr.62var



Bilaga 2
1989:40STATSKONTORET DELRAPPORT Underbilaga 21

SKOGSSTYRELSEN[SKS]

InstruktionGrunddokument SFS 1988:855.

Regeringsbeslut 1989-06-01 Reglerings-
brev.

cirkulär 1989.SKSs B 1

SkogsvårdsorganisationenOrganisation omfattar 165SKS
anställda och de regionala Skogsvårds-
styrelserna SVS 2 800 anställda.-

Arbetsmiljöverksamheten inte sär-kan
förekommerskiljas; ofta uppfölj-den som

ning skyddsdagar anslag 2.Dav

Skogsstyrelsen åtgärdernaleder deVerksamhet statliga
främjaför skogsbruket omfattaratt som

tilllämpning skogsvårdslagen, bidrags-av
förmedling, skogsinventering, rådgivning,
frö- plantförsörjning,och meddelande av
föreskrifter mätning virke,om av prognos-
verksamhet, information, uppdragsverk-samt

funktionsamhet. SKSs ledande,att vara
rådgivandesamordnande och för skogs-organ

vårdsstyrelsernas verksamhet sig bltar a
i anvisningar,uttryck information, kon-

ferenser, personalutbildning m m.

Rådgivning, information och utbildning
fördelningsamt medel till SVS.av

Ökadinom projektenEkonomi 0,3 Mkr avverkning
Ökadoch gallring. förTotalbudgeten

på198889 ligger 34 Mkr.
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STATENS LIVSMEDELSVERK SLV

Livsmedelslagen 1971:511 Livs-SFS ochGrunddokument
medelsförordningen 1971:807.SFS

förInstruktionen SLV SFS 1988:857.

ingår förutomverkets styrelse elvaOrganisation GDI
ledamöter konsumenter,representerarsom
löntagare, handel, industri och jordbruks-
näringen.

Arbetsmiljöverksamheten särskiljas.kan ej

konsumentintressena, till-bevakar harVerksamhet SLV
över efterlevnaden livsmedelslag-avsyn

stiftningen, leder livs-och samordnar det
medelshygieniska arbetet, utreder och
undersöker livsmedels beskaffenhet och

våranäringsvärde godkännerkostvanor,samt
förlaboratorier livsmedelsundersökningar

hörTill besiktningsveteri-SLVm m.
närorganisationen.

Mål- gälleroch regelutformning vad arbets-
miljön är utåtriktadei slakterier den enda
verksamhet identifierats.som

Cirka anvisades tillEkonomi 67 Mkr totalt SLV
8889 och de arbets-sparsamma resurser som

anspråkmiljöverksamheten sär-i kan ejtar
skiljas.
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FISKERISTYRELSEN §FS[

förord-Instruktionen 1988:863 ochSFSGrunddokument
stödstatligt till yrkesfisketningen om

19848S:l43.1985:439SFS samt propm m

är chefsmyndighet för de regionalaFSOrganisation
fiskenämnderna har instruktionoch gemensam

anställda.totalt 237 Fiskeri-med dessa -
avskrivningslånlán och och verk-som ges

representation imed blsamheten a
referensgrupper inom Projektarbets- och

rör arbetsmiljön sär-Lindholmen kansom
skiljas.

förvaltningsmyndighetär förcentralFSVerksamhet
frågor fiskenäringen, fritidsfisket ochom
fiskevárden. låne-förStyrelsen ochsvarar
stödärenden, information, anvisningar,

forsknings- undersöknings-utbildning, och
förvaltning de statligaverksamhet samt av

fiskehamnarna.

ovannämnda sägs skall alltid görasI prop
påbedömning arbetsmiljökravenav omen

tillräckligtblir tillgodosedd i samband
investeringen. kan nämligenmed FS genom

lån möjliggörastatsbidrag för fiskarnaoch
iinvestera ombyggnad fartyg elleratt av

utrustning Där-installera ombord.att ny
utrustningteknikigenom kan utgrovas som

rådej skulle till.fiskaren ha FSannars
till Projekt Lindholmenbidrar med medel AB

bedriver olika fiskefartygsprojekt.som

198889 statsbidrag motsvarande 0,08Ekonomi gavs
påarbetsmiljöverksamhettill ombordMkr

Därutöver tillkommerfiskefartyg. perso-
nella m.resurser m
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STATENS LANTBRUKSKEMISKALABORATORIUM
SLL

Instruktion 1984:47.Grunddokument

Önskemål på bekämpningsmedels-insatserom
området FoU-initiativ.och egna

är chefsmyndighet för AntaletOrganisation LBS SLL.
anställda är 89 i filialen i21varav

ärRöbäcksdalen. Verksamheten centralt
på fem sektioner. Vad gälleruppdelad

arbetsmiljö kan endast metodutvecklings-
särskiljas.verksamheten

är förcentralt den lantbruks-Verksamhet SLL organ
kemiska analysverksamheten service-och

för försöks-laboratorium forsknings- och
påinstitutioner jordbrukets, skogsbrukets

trädgårdsnäringens områden, föroch samt
statliga, kommunala och enskilda institu-
tioner. arbetar medTre program man -
metodutveckling, analyskvalitet och upp-
dragsanalyser.

gäller arbetsmiljöVad bedrivs metodutveck-
för bekämpningsmedelling analyser ochav

också sådana Rådgivninggenomförs analyser.
försöksuppläggningarvid och studier av

är påskyddsmaterial exempel arbets-annan
rådgiv-miljöverksamhet. information,FoU,

provning är främstaning och de arbets-
miljöuppgifterna.

på198889 satsades arbetsmiljö-0,07 MkrEkonomi
såvälverksamhet bidrag externaegna som

låg påmedel och avgifter. Totalbudgeten
624 Mkr i myndighetsanslag.Mkr varav



Bilaga 2
Underbilaga1989:40 25DELRAPPORTSTATSKONTORET

STATENS MASKINPROVNINGAR

frånFöreskrifter och till viss delGrunddokument ASS
TSV.

Instruktion SFS 1988:858.

Regional organisationOrganisation provnings-tre-
anläggningar 1 Alnarp, Ultuna Röbäcks-resp

anställda.dalen. Totalt 75 styrelsenI
företrädare förfinns forskning maskin-och

användare inom jordbruk, träd-skogsbruk,
grönytevårdgårdsnäring, och entreprenad-

verksamhet.

står för allmänMyndigheten provningVerksamhet av
maskiner inom jordbruk. träd-skogsbruk,

grönytevårdgårdsnäring och såväl obliga--
torisk kontroll uppdragsprovning.som

Huvudsakligen granskningprovning ävenmen
rådgivning, information, utbildning och

vidare utförlig beskrivningseFoU. av
arbetsmiljöverksamheten enkätsvaret.i

För 8889 hadeEkonomi budgeterats utgörande17 Mkr
avgiftsmedel.enbart totalaDen budgeten

8788 24 Mkr.var

3 10-0675
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SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SLU

FörordningenGrunddokument för SLU 1977:344.

frånUppdrag gällande Skogsmästar-ASS
skolan.

Organisation har verksamhetSLU regionalt 23 demen av
anställdatotalt 0004 arbetar centralt i

Uppsala. regionala ärDen verksamheten
förlagd till därutöver4 och finnsorter
anställda inom fältförsöksorganisationen,
försöksparker, överegendomar helam m
landet. har fyraSLU planeringsorgan -
forskning, forskarutbildning, utbildning

lokalnämndoch förfem universite-samten
34tet de totalagemensamma organ. av

på forskning.satsas Arbets-resurserna
miljöverksamheten går ofta inte sär-att
skilja, främstverkar gälla utbildningmen

vidaresamt ...se nedan.

Verksamhet Forskning, utbildning information.och

Mål- och regelutformning, granskningprov-
rådgivning,ning, information, FoU och

utbildning inkl Skogsmästarskolan som om-
fattar skoglig skyddsteknikerkurs och
skyddsingenjörskurs uppföljandemed arbets-
miljökonferenser ergonomikurs.samt

Ekonomi Cirka 3,4 påMkr satsades arbetsmiljöverk-
samheten 8889 2merparten Mkrvarav var

medel. övrigaexterna De utgjordespengarna
fasta anslag via institutionsanslagSLU,av

kursavgifteroch frånbidragsamt AMFO.

totalaSLUs budget 200l Mkr.var
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FORSKNINGSRÅDJORDBRUKETSSKOGS- OCH
§SJFR

rådet ska1988:866Förordning SFS attGrunddokument om
forskning de areellastödja som gagnar

områden.angränsandenäringarna och

tjänsterrådet finns totalt12 ochVidOrganisation
handläggsforskningsanslagansökningarna om

beredningsutskott.femav

planlägger forskningRådet initierar ochVerksamhet
näringarna, finansierarrör de areellasom

forskartjänster vid främstprojekt och
är delfinansiär i vissahögskolorna samt

branschforskningsinstitut. Forsknings-
Skogsarbeten och Jordbruksystiftelsen

institutet.tekniska

ingår störreForskningen delarsom av pro-
jekt.

går arbetsmiljöforskningmedel tillEkonomi De som
särskilja. 8889går inte Totalbudgetenatt

tillstatliga anslag ochMkr145 envar -
påfrån handelsgödsl-avgifternadel pengar

bekämpningsmedel.kemiskamedel och
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ARBETSDOMSTOLEN

Instruktion SFS 1974:371.Grunddokument

består högstArbetsdomstolenOrganisation AD treav
högst ordförandeordförande, vicetre samt

före-ordinarie ledamöter16 13 skavarav
träda arbetsgivar- eller arbetstagar-
intressen.

anställda.kansliADs har 22

förstaprövar sistaoch instansVerksamhet AD som
väcksarbetstvister arbetsgivar-som av

arbetstagarorganisationeller eller av
självarbetsgivare slutit kollektiv-som

Mål behandlar gällaavtal. skaADsom
kollektivavtal, medbestämmande-tvister om

lagstiftningen övrigteller arbetstvist i
förutsättning kollektivavtalunder att

gäller tvistenmellan ellerparterna att
angår därarbetsplats kollektivavtal
gäller.

arbetstvister prövas tingsrättenAndra av
sista instans.med AD som

avgränsning arbetsmiljöverksamhetvidEn av
innebär hela verksamhetADs kanatt anses

område. Härtillfalla inom detta kommer
rörande anställningsförhállan-även tvister

handläggs tingsrätten enligtde som av
ovan.

198889Anslag 7,3 Mkr.Ekonomi
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ARBETSMARKNADSVERKET

Grunddokument förInstruktion arbetsmarknadsverket, SFS
1988:1139.

Förordning 1987:405 den arbetsmark-om
nadspolitiska verksamheten.

Organisation Arbetsmarknadsverket omfattar arbetsmark-
nadsstyrelsen AMS och länsarbetsnämnden

i varje län.LAN finnsHos AMS vissa
delegationer, förbl arbetslöshetsförsäk-a
ring och yrkesinriktad rehabilitering och
andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder för
handikappade. ingårI LAN bl den offent-a
liga arbetsförmedlingen och arbetsmarknads-
instituten. Antalet anställda totalt inom

denAMV juli1 1988 ll 368var personer.

Verksamhet Till arbetsmarknadsverkets uppgifter inom
arbetsmiljöområdet kan främst räknas yrkes-
inriktad rehabilitering bedrivs vidsom

Ävenarbetsmarknadsinstituten. vissa upp-
gifter rörande arbetsanpassning jäm-och
ställdhet kan arbetsmiljöpá-anses som
verkande uppgifter.

Ekonomi Anslag till yrkesinriktad rehabilitering
arbetsmarknadsinstituten metodutveck-samt
ling, forskning och personalutbildning inom
området 198889 607 Mkr.

Anslag till särskilda åtgärder för arbets-
anpassning och sysselsättning exkl löne-
bidrag och förvaltningskostnaderAMVs
198889 178 Mkr.
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ARBETARSKYDDSVERKET

Grunddokument Arbetsmiljö-, arbetstids- och kemikalie-
kontrollagstiftningen, instruktionen för
arbetarskyddsverket SFS 1988:730.

Organisation Arbetarskyddsverket består arbetarskydd-av
styrelsen ASS och yrkesinspektionen YI.

finnsASS arbetstidsnämndenHos före-och
tagshälsovárdsdelegationen. Yrkesinspektio-

är påuppdelat 19 distrikt. ärnen ASS
chefsmyndighet för yrkesinspektionen.

styrelse bestårASS elva ledamöterav som
regeringen tillsätter, påsju förslagvarav

påparterna arbetamarknaden. Ledamöternaav
i arbetstidsnämnden företagsdelega-8 och
tionen 17 utses ASS. föreslårParternaav

tio dessa ledamöter. varjeIsex resp av
yrkesinspektionsdistrikt finns yrkes-en
inspektionsnämnd med vardera 11 ledamöter

på förslagASS 10utser,som parterna.av

harASS 350 anställda och 700.YI

Verksamhet Arbetarskyddsverket ska till attse
arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen

inom arbetsmiljöområdet,samt, lagstift-
ningen kemikaliekontroll efterlevs.om
Verket lämna rådska och upplysningar samt
utarbeta och sprida information i syfte att
förbättra arbetsmiljön.

Ekonomi Totalbudgeten för 198889 utfallet upp-
gick till 338 Mkr anslag 292 Mkr ochvarav

övrigti bidrag från arbetsmiljöfonden 10
Mkr vissa inkomster frånsamt försäljning

tjänsterav m m.
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ARBETSMILJÖINSTITUTET

Instruktion 1988:732.Grunddokument SFS

ArbetsmiljöinstitutetOrganisation bildades denAI 1
juli 1987 avknoppning arbetar-genom av
skyddsstyrelsens forskningsavdelning jämte

för företagshälsovårdsutbildning,enheterna
biblioteks- dokumentationsverksamhet.och

är organiserad i sju forskningsblockAI
förenheter administration, bibliotek,samt

information och utbildning. blockenEtt av
är Umeå.lokaliserat till

bestårstyrelse ordförande,AIs insti-av
förestándare, ledamöterfyra ärtutets som

sakkunniga i forskningsfrågor elvasamt
ledamöter förslagandra efterutsessom av

arbetarskyddsstyrelsen 2, miljö-statens
laboratoriummedicinska l och arbetsmark-

nadens 8.parter

anställda380 Umeå.har iAI 80ca varav

främjaska bedriva forskning,Verksamhet ochAI ut-
bildning och dokumentation inom arbets-
miljöområdet i syfte förbättra arbets-att
miljön. förbl utbildningAI svarar a av
företagshälsovárdens personal samt ett

föransvarsbibliotek arbetsmiljöfrågor.

198889Ekonomi Totalbudget 127 Mkr myndig-varav
hetsanslag 70 Mkr, regeringenca av an-
visade medel arbetsmiljöfonden 45 Mkrur ca

vissa övriga intäkter forsknings-ochsamt
anslag.
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ARBETSMILJÖFONDEN AMFO

Instruktion 1988:731.Grunddokument

ingårStatlig myndighet.Organisation styrelsenI repre-
för arbetsmarknadenssentanter parter.

anställda.Centralt kansli med 59

Fördela bidrag arbetsmiljöfonden förVerksamhet attur
stödja

forskning och utveckling utbildningsamt-
informationoch kan motverka uppkomstensom

övrigtarbetsskador eller i bidra tillav
förbättrad arbetsmiljö,en

forskning och utveckling utbildningsamt-
beträffandeinformation medbestämmandeoch

arbetslivsfrågorarbetsliveti och i
övrigt,

verksamheten med regionala skyddsombud,-

utbildning styrelserepresentanter förav-
anställda,de

arbetstagarorganisationernas forsknings--
initierande verksamhet.

förfogar över hälftenEkonomi de medelAMFO ca av
tillförs arbetsmiljöfondensom genom

arbetarskyddsavgiften och fondens avkast-
Härtillning. vissa intäkter förkommer

informationsmaterial Tillsammansm m. ca
198889. Därav användes345 Mkr 175 Mkrca

till till utbildningFoU, 155 Mkr ochca
information till förvaltnings-24 Mkrsamt
kostnader.
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ARBETSLIVSCENTRUM

förInstruktion 1988:1138 arbetslivscentrumGrunddokument
ALC.

sektorsforskningsinstitut. Styrel-StatligtOrganisation
består ordförande, direktören föravsen

ledamöter åtta före-och 10 andraALC varav
träder arbetsmarknadens ALCsparter.

ärorganisation indelad i fem enheter. Tre
för forskningsinriktadeenheter program-

omráden, för informations- och kontakt-en
administrativ enhet.programmet samt en

anställda.98harALC

främja tvärvetenskap-bedriva ochskaALCVerksamhet
forskningsoch utvecklingsarbeteligt som

rör individer och i arbetslivet,grupper
mellan arbetsmarknadensrelationerna

frågor inflytande i arbetslivetparter, om
därvidarbetsorganisation. ALC skaoch om

frånrönsprida erfarenheterbl ocha
områdearbetslivsforskningen inom sittsamt

vid utbildning forskaremedverka ochav
sådan utbildning anordnar.parternasom

Huvudsaklig finansiering39,3-Mkr;BudgetEkonomi
från arbetsmiljöfonden, delssker ettgenom

årligtfastställt grundbidragregeringenav
198889 8,3 dels projektramMkr genom en

särskild överenskom-regleras genomsom en
198889mellan och 24,7melse AMFO ALC

Härutöver finansieringskerMkr. genom
rapportförsälj-särskilda projektanslag,

räntorning, m m.
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AMU-GRUPPEN

Grunddokument Instruktion för AMU-gruppen 1985:833

Organisation bestårAMU-gruppen den centralaav
AMU-styrelsen, 25 regionala AMU-myndigheter

AMU-Nordkalotten.Inomsamt de regionala
myndigheterna bedrivs utbildning vid en

fleraeller utbildningsenheter, sammanlagt
100-tal.ett

AMU-styrelsens bestårstyrelse femtonav
ledamöter tio regeringen påutsesvarav av
förslag arbetsmarknadens Varjeparter.av
regional AMU-myndighet leds styrelseav en

består åtta påutsessom av personer som
förslag LO, TCO, SAF, länsskol-LAN ochav

Tvånämnd. ledamöter ska ha erfarenhet av
företagsledning.

huvudansvar förEtt arbetsmiljöutbildning
har inom ålagtsAMU-gruppen AMU-Jämtland.

Verksamhet påskaAMU-gruppen uppdrag länsarbets-av
nämnden anordna arbetsmarknadsutbildning.
Vid häravsidan har myndig-AMU-gruppens

möjligheterheter sälja utbildningatt och
utbildningstjänster företag,till organisa-
tioner förvaltningar.och

AMU-Jämtland anordnar flertalett kurser
såvälmed intern utbildning inomexternsom

arbetsmiljöområdet. ärExempel psykosocial
arbetsmiljöutbildning, grundutbildning för
skyddsombud, chefsutbildning i arbetsmiljö

arbetsmiljöoch för lokalvárdare.

Ekonomi arbetsmiljöutbildningExtern 0,3 Mkr.ca
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BOSTADSVERKETBOVERKETPLAN- OCH

Plan- och bygglagenGrunddokument PBL SFS 1987:246,
Arbetsmiljölagen SFS 1987:1160, Plan- och
byggförordningen 1987:383, tillämp-PBF
ningsföreskrifter fl, instruktionSBN m
för plan- och boverket 1988:590.

är förvaltningsmyndighetOrganisation Boverket central
frågorför bl byggande. ärVerketa om

chefsmyndighet för länsbostadsnämnderna. I
byggnadsärendenkommunerna handhas bygg-av

nadsnämnderna.

meddelar tillämpningsföreskrifterBoverketVerksamhet
bestämmelsertill PBLs arbetsmiljö. Närom

gällerdet arbetslokaler eller motsvarande
byggnadsnämndernaska vid sin prövning av

bygglovsärenden kontrollera bygglag-att
ärstiftningens krav uppfyllda, yrkes-att

inspektionen sig ävenliksomyttrat att
berörd lokal skyddsorganisation fått till-
fälle över åtgärden.sigatt yttra

ocksåBoverket skall förverka samordning,
förmedla erfarenheter och kunskaper, samt

förändringarinitiera inom sitt verksam-
hetsområde.

Regeringen dåvarande1984 plan-statensgav
verk i uppdrag samordnaatt kraven enligt
arbetsmiljö- och byggnadslagstiftningen.

ha resulterat i bestämmelserDet attuppges
rörande flertalett typer arbetslokalerav
utmönstrats SEN.ur

rörEkonomi Verksamhet arbetsmiljöfrågor kan ejsom
budgetmässigt frånskiljas övrig verksam-
het.
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RÅD FÖRSTATENS BYGGNADSFORSKNING

Instruktion 1988:232Grunddokument

Byggforskningsrådets bestårOrganisation kansli femav
planeringskansli.enheter och Kanslietett

rådetanställda. är80 Tillhar veten-en
nämnd bestårskaplig knuten. Styrelsen av

förestándaren högst ledamöteroch 10 andra
företräder forskning, byggande ochsom sam-

hällsplanering.

Byggforskningsrådet ska initiativ tillVerksamhet ta
främja stödjaoch forsknings- ochsamt

planläggnings-,utvecklingsarbete inom
anläggningsområdet. Rådetbyggnads- fåroch

forskning.någonbedrivadock inte egen

Rådet finansierar f tjugotal projektettn
påinriktningmed arbetsmiljö.

för arbetsmiljöinsatser.Ekonomi 3,5 MkrCa
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FÖR BYGGNADSFORSKNINGINSTITUTSTATENS

1988:930Instruktion SFSGrunddokument

kansliiorganiserat ettmyndighetStatligOrganisation
förforskning,föråtta enenheter,tiooch

förservice ochdatateknisk enmätoch
styrelseledsInstitutetinformation. enav

planeran-representerandeledamötertiomed
förvaltningochforskningbyggande,de,

harInstitutetpersonalföreträdare.samt en
lokalkontor.vid14anställda165 varav

utveck-ochforsknings-bedriverInstitutetVerksamhet
främjaägnadär att enlingsverksamhet som

produk-planering,utvecklingrationell av
byggnadsomrádet.inomförvaltningochtion

huvudsakligtArbetsmiljöfrågor är inget
för institutet.forskningsområde

verksam-arbetsmiljöinriktadförInsatsernaEkonomi
två0,5 Mkrtilluppskattaskan cahet

50 3 externaomkostnader,tjänster varav+
medel.
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SPRÃNGÃMNESINSPEKTIONENså:

1988:868, brandfarliga ochGrunddokument Lagen, om
explosiva varor.

Förordningen, brandfarliga1988:1145, om
explosivaoch varor.

SÄI är förvaltningsmyndighetcentral förOrganisation
skyddsfrágor rör explosiva eller brand-som
farliga varor.

såväl arbetsmiljöområdetVerksamhetenVerksamhet avser
SÄIsamhället utfärdartotalt sett.som

råd,föreskrifter, allmänna utövar tillsyn
råd.lämnarsamt

Arbetsmiljöuppgifterna särskiljaskan ej
från övrig verksamhet.

SÄI är helt avgiftsfinansierad.Ekonomi Totalbudget
198889 9,4 ArbetsmiljöverksamhetenMkr.ca
går särskilja.ej att
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FÖR UTVECKLING STUTEKNISKSTYRELSEN

1968:404SFSGrunddokument

särskiljasArbetsmiljöuppgifterna ejkanOrganisation
från övrig verksamhet.

myndighet skallär centralVerksamhet STU som sam-en
för forsk-insatser tekniskordna statens

årVarjeindustriell utveckling.ochning
idéer för-del drygt 3 000 ochSTUtar av

Nära hälftenprojekt. resulterartillslag
rådgivningSTU-stöd service,i formi av

finansieringshjälp.och

bá 8687 hadetill STU separatEkonomi Fram en
arbetsmiljöteknik.för Underbudget

3-årsperioden 8485--8687 budgeterades ca
användes tillbl utveck-Medlen14 Mkr. a

för arbetsmiljömät-instrumentling nyaav
arbetsklädnadutvecklingoch tillningar av

för olikaskyddsutrustning arbetsom-och
råden.

bå särskild ej8788 budgetharFr 0 m
betonatsiställetharfunnits avsatt. Det

sär-i sin verksamhet skallall taatt STU
såvälhänsyn inretill denskild yttresom

miljön.

Människor-Datateknik-ramprogrammetInom
genomförs i samarbeteArbetsliv MDA, som

arbetsmiljöfonden, uppskattasmed STUs
8889 till Mkr.insatser under 5ca

förInsatsområdet Driftutvecklingssystem
för 8889processindustrin harDUP en
två ärpå projekt13budget Mkr. Dessaca

på områden gradi betydandeexempel som
arbetsmiljö-på åstadkommasiktattavser

är möjligtdär inteförbättringar med det
bedöma del medlenhur storatt av som an-

arbetsmiljöverksamhet.förvänts
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STATENS PROVNINGSANSTALT SP

Grunddokument Instruktion SFS 1989:528.

Föreskrifter från olika myndigheter, såsom
Arbetarskyddsstyrelsen, Statens räddnings-

Sjöfartsverket,verk, Sprängämnesinspektio-
fl, ofta inom riksprovplatssystemetsnen m

Grunden är dockram. SPs roll landetssom
centrala institution för provning och
kontroll.

Organisation ärSP indelad i sju tekniska enheter och en
administrativ enhet.

Verksamhet ärSP landets ledande opartiska expertorgan
för service till näringsliv förvaltningoch

gällervad teknisk utvärdering.

SPs verksamhet är indelad i tre program:
Uppdrag, Rådgivning.FoU och Inom varje

är aktiviteternaprogram laboratorievis
indelade i olika projekt och uppdrag, med
tidskrivning aktivitetsomrádeper t ex
Provningtav förpackningar för farliga
varor.

Arbetsmiljöverksamheterna är integrerade i
större i sig ärprogram budgeterade.som
Vissa verksamheter, RPP-uppdrag är sär-som
budgeterade.

Ekonomi budgeterarSP 15-20 förMkr arbetsmiljö-
verksamheten. finansierasDen till 75 $ med

intäkterexterna och till 25 % med eget
bidrag.
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MÄT-STATENS OCH PROVSTYRELSEMPR

Grunddokument 1989:164Lag kontroll tekniskom genom
provning mätningoch om
Förordning 1989:526 --
Förordning l989:S27 riksprovplatserom

riksmätplatseroch

tekniskOrganisation har enhet förvalt-MPR ochen en
ningsenhet.

bedriverVerksamhet utrednings-,MPR utvecklings-, och
tillsynsarbete i huvudsak riktat tek-mot
nisk verksamhet vid riksmätplatserr, riks-
provplatser och ackrediterade laboratorier.

skall inom sitt ansvarsområdeMPR meddela
föreskrifter och allmänna råd lämnasamt
råd föreskrivandetill myndigheter inom
området.

använderEkonomi MPR uppskattningsvis Mkrår0,2ca
medel för arbetsmiljöverksamhetenegnaav

är svåradock särskilja från övrigattsom
verksamhet.
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ANLÄGGNINGSPROVNINGAB STATENS

164, författningarGrunddokument 1989: 526, 527SFS samt
utgivna myndighet.av

Organisation Aktiebolag

förRiksprovplatsVerksamhet lyftanordningar, tryck-
kärl, maskindrivna verktygsmaskinerportar,

Verksamheten bedrivs i formm m. av
kontroll, granskning, provning, utbildning

bedömsochoch till sin utgöraFoU helhet
insatser inom arbetsmiljöområdet.

ärEkonomi Verksamheten till 100 avgiftsfinansie-%
och uppgick tillrad 198889.226 Mkr
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SVENSKA ELEKTRISKA MATERIALKONTROLL-
ANSTALTEN AB §SEMKO

Grunddokument

ärOrganisation aktiebolagSEMKO och regeringenett av
utsedd till riksprovplats. ägerStaten 51 8

aktiekapitalet.av

uppgift ärVerksamhet SEMKOS objektivt ochatt prova
kontrollera elmateriels säkerhet riskermot
för brand, elchock, mekaniska skador,

brännskador.strál- och Kontrollen sker
enligt energiverk,Statens fast-STEV,av
ställda bestämmelser, fordringar och prov-
ningsmetoder i Svensk Standard. Materiel

uppfyller kraven blir SEMKO-godkänd ochsom
S-märkt.

är föreskrivnaVissa krav Arbetarskydds-av
Strålskyddsinstitut,styrelsen, Statens

fl.Boverket m

är dessutom auktoriseradSEMKO provplats
för bildskärmsterminaler. Dvs SEMKOer-
bjuder provning mätningoch egenskapernaav
synergonomi, emissionsfaktorer, fysisk och
ergonomisk utformning.

Ekonomi Resursinsatserna finansieringenoch be-
träffande insatser berör kravsom som
gäller för arbetsmiljön särskiljaskan ej
från övrigaden provningen.

fråninga bidrag något håll.harSEMKO
ärverksamheten avgiftsfinansierad.
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ARBETSMILJÖNÄMNDSTATENS

Grunddokument Avtal 1982-06-16 mellan SACOSR,SAV, TCOS
hemställanoch med inrättandeSF om av

arbetsmiljönämnd.statens Instruktion
för1988:1141 arbetsmiljönämnd.statens

Organisation Statlig myndighet Nämndensedan 1982.
består ledamöter med ersättare.av sex
Ledamöterna förordnas regeringen,av varav

förslagefter SACOSR,tre SFav resp
TCOS. Nämndens beslut enhälliga.ska vara

nämndensTill förfogande finns kansliett
anställda.med tre

NämndenVerksamhet inomska statsförvaltningen;

främja utvecklingen arbetsmiljöverk-av-
samheten,

information lämna rådut och rörge- som
arbetsmiljöverksamheten,

fackansvarigt för innehållet ivara organ-
den partsgemensamma utbildningen inom
arbetsmiljöområdet,

främja, följa föreslåoch forskning inom-
arbetsmiljöområdet

på begäran arbetsmiljöfonden sigyttraav-
över myndigheternas och arbetstagarorgani-
sationernas ansökningar tillfonden bi-om
drag till arbetsmiljöutbildning och arbets-
miljöforskning.

Ekonomi 1,6 Mkr anslag 1,3 Mkr och externavarav
medel från0,3 Mkr bl arbetsmiljöfonden.a
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RIKSPOLISSTYRELSEN §RPS

Rättegångsbalken, Brottsbalken, Arbets-Grunddokument
miljölagen 1977:1160, Instruktion
1988:762.

ärRikspolisstyrelsen central förvaltnings-Organisation
för polisväsendet chefsmyn-myndighet och

för kriminaltekniska labora-dighet statens
Länsstyrelsen är länets högstatorium

för planering,polisorgan och blsvarar a
resursfördelning Länen ärsamordning.och
indelade i 118 polisdistrikt.

förvaltandeär och samordnandeRPSVerksamhet en myn-
dighet. ska utveckla polisen och polis-Den

för planmässighetverksamheten, verka och
rationalisering, service olikasamt ge av

till polismyndigheterna. utbildarslag RPS
polismän, polischefer administrativoch
personal och leder viss riksomfattande
polisverksamhet.

arbetsmiljöbrott.utreder Arbetsmiljö-RPS
särskiljs från brottslighetbrotten annan

kodbeteckning. specialutbildad perso-genom
handlägger utredningarna.nal

bå 198788 påfinns 0,05Under anslagEkonomi ett
för omarbetning polisens skriftligaMkr av

handledning vid arbetsmiljö-utredning av
brott.
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KONSUMENTVERKETgKOV[

Grunddokument Marknadsföringslagen ändring1975:l4l8,
1985:926, Produktsäkerhetslagen, Instruk-
tion l988:6l.

Organisation ärKonsumentverket förvaltningscentralen
förmyndighet konsumentfrágor, ingen regio-

nal eller lokal organisation finns. Fler-
talet kommuner har konsumentverksamhet,

fårdessa stöd konsumentverket.av

Verksamhet arbetar bl mål-KOV med och regelutform-a
ning, granskningprovning, rådgivning,
information utbildning.och

säkerhetsfrágorArbetet med inom inne-KOV
bär även användningenatt inom arbetslivet

säkrare.blir

Ekonomi speciell budget förIngen arbetsmiljö-
frågor.
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ARBETSGIVARVERKSTATENS SAV

Arbetsmiljölagen Arbetsmiljö-1977:1160,Grunddokument
förordning, Instruktion 1988:1580.

arbetsmiljö företags-Kollektivavtal ochom
hälsovård.

198990 särskildbildas enhetOrganisation Inom SAV en
arbetsmiljöfrågor handläggareför med sex

frånövertarassistent personaloch en
SAMN .

Rådgivning, information utbildningochVerksamhet
frågaäven arbetsgivarpolicy i om upp-

mål,ställda regeltolkning övergripandeoch
rehabilitering. Arbetsmiljöarbetets organi-

i utsträck-sation, kanaliserasdetta stor
myndighetenning vid den partssammansatta

SAN.

Budgetåret 198990: Personalkostnader 1,47Ekonomi
konferenserutbildning 0,05Mkr; Resor,

Särskilda från arbetsmiljöfondenmedelMkr;
198889--90 för framställning0,7 Mkr av

utbildningsmaterial.
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KEMIKALIEINSPEKTIONEN KemI

Grunddokument kemiska produkterLagen SFS 1985:426om

Instruktion för KemI 1988:525

Organisation tvåhar huvudavdelningarKemI tillsyn och-
utredning äroch 1 000-kronorsmyndighet.

ärStyrelsen partssammansatt. Arbets-
miljöverksamheten är inte organisatoriskt
särskiljd.

ärVerksamhet förvaltningsmyndighetcentralKemI för
ärenden rör hälso- miljöriskeroch medsom
kemiska produkter. Arbetsmiljöverksamheten
omfattar regelutformning, tillsynkontroll,
granskning endast bekämpningsmedel,av
rådgivning, information och utbildning.

Ekonomi Totalbudgeten 8889 25 Mkr och cirkavar
13 dvs 8,5 Mkr gick till arbetsmiljöverk-
samheten.
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STRÅLSKYDDSINSTITUTSTATENS SSI

Strálskyddslagen 1988:220SFSGrunddokument

Strålskyddsförordningen 1988:293SFS

Instruktionen för SSI 1988:295SFS

myndighetensOrganisation styrelse finnsI representan-
för fl.ASS, SKI, SNV, S08 Arbets-ter m

miljöverksamheten särskiljs inte organisa-
toriskt.

verksamhet förvaltnings-centralVerksamhet I SSIs som
för strálskyddsfrågormyndighet finns arbe-

tsmiljöaspekterna integrerade. Verksamheten
gäller rör mål-vad dessa aspekter och

regelutformning, tillsynkontroll,
rådgivning,granskningprovning, informa-

utbildning utövartion, och till-FoU. SSI
över användningall joniserande ochsyn av

strålning,icke-joniserande bedriver forsk-
råd informationning, ochger m m.

Ekonomi Cirka 15 Mkr 25 totalbudgeten% av- -
gåttberäknas ha till arbetsmiljöverksamhet

från8889. härrörMerparten statsanslag
mindre fråndel avgifteroch tas uten som

för granskningprovningsverksamhet.
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STATENS ELEKTRISKA INSPEKTIONSTATENS
ENERGIVERK §SEI[

Grunddokunent EL-lagen 1902:71, Starkströmsförordningen
1957:601, Elmaterielförordningen 1983:545
och 1977:585, Svagströmskungörelsen
1958:558, Arbetsmiljölagstiftningen
1977:1160, Elinstallatörsförordningen
1975:967 och Starkströmsföreskrifterna
STEV:Fs 1988:1.

Organisation är chefsmyndighetSEV för denSEI lokala-
statliga organisationen för ärenden om
tillsyn över elektriska starkströmsanlägg-
ningar ärSEI organiserad i femm m. myn-
digheter med distrikt och arbetsmiljö-egna
frågorna särskiljas.kan utöverSEV SEI- -

någonhar ej arbetsmiljöverksamhet.

Verksamhet verksamhetSEIs främja säkerhetatt iavser
samband med framställning, överföring och
användning elektrisk energi.av

Arbetsmiljöverksamheten rör mål- och
regelutformning, tillsynkontroll,
granskningprovning, rådgivning in-och
formation.

Ekonomi 2 MkrDrygt SEIs totalbudget på 11,5 Mkrav
beräknas gälla arbetsmiljöverksamhet, och
härrör från statsanslag och avgifter.



Bilaga 2
STATSKONTORET DELRAPPORT1989:40 Underbilaga 51

KOMMUNFÖRBUNDETSVENSKA SK

Grunddokument tecknarSK central arbetsgivarpartsom
kollektivavtal för landets kommuner bl a
Miljö Självfallet81. även hänsyntar SK
till Arbetsmiljölagen även mycket annatmen

följer med rollen arbetsmarknads-som som
part.

ärOrganisation intresseorganisationSK för landetsen
kommuner.

På SKs personalpolitiska avdelning finns en
förhandlingssektion särskildmed arbets-en
miljögrupp.

Förutom särkildadeVerksamhet arbetsmiljöinsatser som
gör strävar även allSK efterSK iatt

utåtriktad verksamhet väva in arbetsmiljö-
föraspekter. Detta att markera arbets-att

miljöarbete är naturlig del verksam-en av
gårheten och inte särskilja.att Dettasom

främst rådgivning,sker information,genom
utbildning och policyuttalanden.

Finansieringen arbetsmiljöarbetet pá-av
indirektverkas är remiss-att SKgenom

instans för bl Arbetsmiljöfonden.a

ärEkonomi intresseorganisationSK därmedochen
finansieras verksamheten via bl medlems-a
avgifter, även intäktermen genom av
kurser, konsultuppdrag m m.

budgeterar inte särskiltSK för arbets-
miljöarbetet har cirka 6 heltids-men
anställda inom arbetsmiljöområdet.
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LANDSTINGSFÖRBUNDET LFg

är arbetsgivarpartLf centralGrunddokument teck-en som
kollektivavtal för landets landstings-nar

Miljöbl 81.kommuner a

är intresseorganisation förOrganisation Lf landetsen
landsting.

arbetsmiljöverksamhetenHuvuddelen skerav
på sektion inom personalpolitiska avdel-en
ningen.

ävenSektionen har andra uppgifter.

förcentralt landstingen verkarVerksamhet Som organ
rådgivning,främstLf information,genom

utbildning och policyuttalanden.

finansierasLf medlemsavgifter.Ekonomi genom
användsmedel i form tjänsterInterna av

manår frånlokaler.5 och Medelca AMFO
används.till partsorgan
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YRKESMEDICINSKA hela riketKLINIKER avser

sjukvárdslagstiftning,Hälso- ochGrunddokument region-
sjukvárdsutredningar, statliga utredningar

yrkesmedicin, delbetänkandesenastom av
års företagshälsovárdsutredning1976 SOU

1980:22.

ärOrganisation Verksamheten baserad vid sjukhusanknutna
förkliniker patientomhändertagande, forsk-

ning och utveckling. Kliniker finns vid
samtliga regionsjukhus vid länssjuk-och

Malmö,ihusen Halmstad och Sundsvall.
Filialmottagningar finns vid flertalett
länssjukhus.

Utredningar arbetsmiljöbetingad ohälsaVerksamhet av
avseende eller enskilda fall. Kart-grupper
läggning värderingoch miljöfaktorer iav

sådanaanslutning till utredningar och som
förunderlag elimination och kontroll av

kända risker.

Forsknings- och utvecklingsarbete för att
förebygga arbetsmiljörelaterad ohälsa.
Information och utbildning.

förCirka 100Ekonomi Mkr riket uppskattad
siffra. förKostnad regionkliniken i
Örebro cirka 10 Mkr.
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ARBETARSKYDDSNÄMNDEN

sar-Lo-pmx1942,Arbetsmiljöavtal SAF-LOGrunddokument
kompletteringar.med1976 senare

iför och PTKSAF, LOGemensamtOrganisation organ
Arbetarskyddsnämndenarbetsmiljöfrågor.

verkställande etthar organAN som
kansli.

till arbets-informationUtbildning ochVerksamhet
privatatill denförsta handilivet,
utarbetarSverige.i ANarbetsmarknaden

grundkursenutbildningsmaterial t ex
framställer bild-arbetsmiljö ochBättre

ocksåbedriverNämndendiabilderband, m m.
med-skrifter ochmedförlagsverksamhet

när-arbetsmiljö- ochaktuellaidelanden
imedverkar kurser,frågorstående samt

påkampanjerutställningar ochkonferenser,
området.

samverkans-Härav finansierar30 Mkr.CaEkonomi
Mkr,3 TFALO, PTKSAF,parterna

Arbetsskador LO,TrygghetsFörsäkring mot
från för-intäkteroch15,5 MkrPTKSAF

lagsverksamheten 8 Mkr.
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FÖR BULLERBEKÄMP-ARBETSGRUPPEN DAMM- OCH
NING STENINDUSTRININOM

Grunddokument

Organisation Arbetsgruppen administreras Svenskaav
Arbetsgivarföreningens allmänna grupp.

ärArbetsgruppen ingenpartssammansatt,
specifik regional verksamhet finns.

Initierar specifikaVerksamhet: projekt för förbättring
arbetsmiljön inom branschen.av

Projektresultaten kan hel ellergagna en
Ävenflera branscher. informations- och

utbildningsaktiviteter initieras kom-av
mittén. Samarbete finns med branschorgani-

frågorsationerna i rörande den yttre
miljön.

EnskildaEkonomi projekt finansieras arbets-av
miljöfonden.
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ARBETSMARKNADSFÖRSÄKRINGARAMF

tillkommitArbetsmarknadsförsäkringarna harGrunddokument
ochcentrala mellan LOavtal SAF,genom

komplementfungerarbetr TFA, PTK. AMF som
socialförsäkringarna inom olikatill om-

avgångsbidrag,försäkringråden; AGB om
för-avtalsgruppsjukförsäkring. STPAGS

tilläggspension,särskildsäkring TFAom
trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt

tjänstegrupplivförsäkring. TFATGL
arbetsskadeförsäkringenkompletterar genom

inkomstför-förkompensationatt evge
invaliditet,värk, lytesveda ochluster,

olägenheter i övrigt oberoendeoch samtmen
vållat skadan.somav vem

området reglerasstatligadet mot-Inom
frågor enligt det och desvarande SAVav

statsanställdas huvudorganisationer
träffade trygghetsavtalet.

ovannämnda försäkringsgivare finnsFörutomOrganisation
två kansli ochenheter, AMFAMFgemensamma
debiteringscentral.

trygghetsnämndensbeslutarInom staten
frågor ersättningarröravdelning iII som

tjänstemän statligtolika slag till medav
anställningsvillkor drabbasreglerade som

färdi eller under tillskador arbetetav
Ärendenfrån tillhörandearbetet.och av-

handläggs personal viddelning II av
AMF-trygghetsförsäkringar.

ersätt-utbetalningFondförvaltning,Verksamhet av
Frånförsäkringstagare. fondentillningar

också skadeföre-bidrag tillutbetalas
Stöd före-tillverksamhetbyggande FoU,

tagshälsovård m.m

Arbetsmarknadsförsäkringarna finansierasEkonomi av
subventionerararbetsgivaravgifter. Staten

såtillvida avgifterna ej beskattasatt som
löneförmån kostnads-och attgenom rena

skattefria.ärersättningar Fondstorlek
marknadsvärde skadekost-Mkr8177TFA

skadeförebyggandeTillnader 1418 Mkr.
utbetalades 14,9 Mkr ochverksamhet TFAur

2,3 Mkr.AGSur
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ARBETSMILJÖBEVAKNINGSBRANSCHENS

Grunddokument

Organisation Bevakningsbranschens arbetsmiljö admini-
streras Svenska Arbetsgivareföreningensav
allmänna Bevakningsbranschensgrupp.
arbetsmiljö är partssammansatt, ingen
specifik regional verksamhet finns.

Verksamhet Initierar specifika projekt för förbättring
arbetsmiljön inom branschen. Projekt-av

resultaten kan hel fleraellergagna en
Ävenbranscher. informations- utbild-och

ningsaktiviteter initieras kommittén.av
finnsSamarbete med branschorganisationerna

frågori rörande den miljön.yttre

Ekonomi Enskilda projekt finansieras arbets-av
miljöfonden. Inga finns avsattaresurser
utöver projekten.

4 10-0L5
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ARBETSMILJÖKOMMITTEBYGGNADSÄMNESINDUSTRINS

Grunddokument

PartssammansattOrganisation

KommitténKommittén är remissinstans.Verksamhet
undersöker arbetsskadesituationen inom

rådgivningbyggnadsämnesindustrin, ochger
medlemsföretag arbetsmiljö-tillservice om

företagshälsovård, arbetsmiljö-utbildning,
Tillsammans med bedrivslag IVL ettm.m

åtgärder vid hanteringprojekt avom
ämnen. Framställerkemiska broschyrer och

bullerbekämpningtrapporter ex om

förRespektive förbund kostnaderrnaEkonomi svarar
för fram-för ochden representantenegna

och informationsmate-tagning broschyrerav
söks arbetsmiljöfonden förrial. Medel hos
vissaoch kurser.projekt
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ARBETSMILJÖRÅDET FÖRynxr-:s- OCHCENTRALA
TRAFIKOMRÅDET gcyAT

KollektivavtalGrunddokument

rådOrganisation Partsgemensamt

vidmakthålla till-ska och utvecklaVerksamhet CYAT en
fredsställande på trafikföre-helhetssyn

arbetsmiljö främjatagspersonalens och
utbildningsfrågor trafikomrádet.inom

övergripandeaktivt iska verkaCYAT
arbetsmiljöfrågor, både när gällerdet den

arbetsmiljönfysiska utformningenex av
förarplatser, den psykiska ävenoch den

miljön.fysilogiska främjaskaMan
arbetsmiljöfrågorutbildnings- och för

trafikpersonal. ärkommunal huvudmanCYAT
arbetsmiljöområdetför inomprojekt och ska

föreslagnatillmedverka insatseratt
genomförs.

Kommunförbundet för samtligaEkonomi CYATSsvarar
lönenkanslikostnader inkl till den som

Övrigarådetsi kansli.arbetar fem parter
årerlägger beloppett motsvararper som

heltidstjänstl6 inkl Finansie-PO.av en
ocksåring sker kurs-, konsult- ochgenom

konferensavgifter. Finansiering sär-av
frånprojektskilda sker bl anslaga genom

Arbetsmiljöfonden Förar-och liknande ex
platsventilation i stadsbussar.
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ARBETSMILJÖKOMMITTEELFACKETS EFAK

Grunddokument Avtal

Organisation samarbetsorganPartssammansatt mellan
Elektriska Arbetsgivareföreningen, Svenska
Elektrikerförbundet, SIF, SALF, CF.

ELMILJÖ-undersökningVerksamhet genomförsEn iAMIav
samarbete med den lokala företagshälso-
vården. fram broschyrerEFAK tar arbets-om
miljöfrågor inom branschen, försvarar
information och medverkar i projekt.

Ekonomi för löpandeParterna EFAK5 kost-svarar
söksnader. Medel hos AMFO och Byggforsk-

ningsrådet, fick1988 från0,03EFAK: Mkr
Byggforskningsrådet till projektett kva-
litetssökning; 0,02 frånMkr kronor
Arbetsmiljöfonden till konferens ochen
0,23 Mkr kronor till projekt iett Arbete
stormfält skog.
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FABRIKSARBETAREFÖRBUNDET ALLMÄNNASAFS-SAMARBETSKOMMITTENGRUPP, AGFA-M

Grunddokument

Organisation administrerasAGFA-M Svenska Arbets-av
givareföreningens Allmänna Grupp. ärAGFA-M
partssammansatt, ingen specifik regional
verksamhet finns.

Verksamhet Initierar specifika projekt för förbättring
arbetsmiljön inom branschen. Projekt-av

resultaten kan hel eller fleragagna en
Ävenbranscher. informations- och utbild-

ningsaktiviteter initieras kommittén.av
Samarbete finns med branschorganisationerna

frågori den miljön.yttreom

Ekonomi Enskilda projekt finansieras arbets-av
miljöfonden. Inga finns avsattaresurser
utöver projekten.
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ARBETSMILJÖKOMMITTâFASTIGHETSBRANSCHENS
FAK

StadgarGrunddokument

kommitté med representanterOrganisation Partssammansatt
förKAB-Arbetsgivareorganisationenfrån

allmännyttigakooperativa bostads-och
Förhandlings-företag, FF-Fastigheternas

Arkitektförbundet,organisation, Civil-
Fastighetsanställdasingenjörsförbundet,

Arbetsledareförbund,SALF-SverigesFörbund,
Industritjänstemannaförbundet,SIF-Svenska

kommunaltjänstemannaförbund,SKTF-Sveriges
Byggnadsarbetareförbundet, SvenskaSvenska

kommunalarbetareförbundet, Svenska Lant-
málareförbundetarbetareförbundet, Svenska

arbetsområde omfattar fastighets-Verksamhet FAKS
avtalsområden.branschens

utbildning. framInformation och Tar
utbildningsmaterial. Anord-branschanpassat

konferenserkurser ochpartsgemensammanar
seminarier och temadagar arbets-samt om

Kontakterpåverkan på före-miljöfrågor.
tagshälsovården. Forsknings- och

liksomutvecklingsprojekt initieras FAKav
undersökningar till arbetsskadororsakerom

fram arbetsmetoder byggdaatt tasamt nya
förhållanden.på kända

främstArbetsgivaresidan, och FFKABEkonomi
administration, utbild-finansierar FAKs

och tryckkostnader. Arbets-ningsinsatser
miljöfonden finasierar bl projektverksam-a

förutbildningsmaterial 0,3fheten, ettn
Mkr.
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ARBETSMILJÖKOMMITTEFÄRGINDUSTRINS

Grunddokument

Organisation arbetsmiljökommittêFärgindustrins admini-
Svenska Arbetsgivareföreningensstreras av

allmänna Kommittén är partssamman-grupp.
ingen specifik regionalsatt, verksamhet

finns.

InitierarVerksamhet specifika projekt för förbättring
Ävenarbetsmiljön inom branschen.av

informations- och utbildningsaktiviteter
kommittén.initieras Samarbete finns medav

branschorganisationerna frågor rörandei
miljön.den Projektresultatenyttre kan

eller flera branscher.gagna en

Ekonomi Enskilda projekt finansieras arbets-av
miljöfonden. finnsInga avsattaresurser
utöver projekten.
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FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

Företagshälsovården är författnings-inteGrunddokument
från allmänreglerad bortserom man en

arbetsmiljölagen före-bestämmelse i attom
tagshälsovård iskall behandlas skyddskom-
mittêen. stället företagshälso-reglerasI
vården i avtal mellan arbetsmarknadens
parter.

företagshälsovårdenslokala lednings-Organisation Den
utgörs skydds-partssammansattav enorgan

kommitté, företagshälso-beslutarsom om
vårdens organisation och verksamhetens
inriktning utveckling. finnsoch Det ca

skyddskommittéer i landet och 9001 800 ca
företagshälsovårdsenheter med 10 000ca
anställda.

På nivå finns tillcentral den arbetar-
företagshälsovårds-skyddsstyrelsen knutna

delegationen vilken har till uppgift att
följa främjafortlöpande företagshälso-och

vårdens utveckling.

Hälsovård, rådgivning,rehabilitering,Verksamhet
information, utbildning och FoU.

finansierasEkonomi Verksamheten med arbetsgivar-
år.avgifter. Totalt Beräknas3 000 Mkr per

år anställdtill 900:- och 300:-varavper
är statsbidrag. 3 miljoner anställdaCa
omfattas. Statsbidraget utbetalas RFVav

ansökantill varje efter tillenhet och
yrkesinspektionen.beslut av
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ARBETSMILJÖKOMMITTEGLASINDUSTRINS

Grunddokument

arbetsmiljökommittéGlasindustrins admini-Organisation
ArbetsgivareföreningensSvenskastreras av

Kommittén ärallmänna parts-grupp.
ingen specifik regional verk-sammansatt,

finns.samhet

specifika projekt för förbättringInitierarVerksamhet
arbetsmiljön inom branschen. Projekt-av

resultatet kan hel eller fleragagna en
Även informations- utbild-branscher. och

kommittén.ningsaktiviteter initieras av
finns med branschorganisationernaSamarbete

frågor rörande miljön.i den yttre

Enskilda projekt finansierasEkonomi arbets-av
miljöfonden. finnsInga avsattaresurser
utöver projekten.
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ARBETSMILJÖKOMMITTEBRANSCHENSGRAFISKA
Själ

Grunddokument

kommittéOrganisation Partssammansatt ombudsmanna--
Kommitténkommitté. förhar arbetsgruppen

företagshälsovárdsfrågor samt styrgrupper
för miljöproblem.med olikaarbete

gjordes följande:Under 1988Verksamhet

Arbetsmiljöregler förLathund grafiska--
branschen.

Arbetsmiljöregler Grafikerpaketet- -
tillsammans med ASS.

Föreskriftsgruppen tillsammans med ASS.-

förErgonomigruppen närvarandesysslar-
belastningsbesvärmed hos kvinnlig grafisk

personal, videofilm kommer framatt tasen
Arbetsmiljöfonden finansierar filmen.

Dagstidningsprojektet, tryckarnas problem-
trötthetmed m m.

Lungfunktionsprojektet.-

Toluengruppen.-

Kemikaliegruppen.

på GFL-undersökningenDatabas central-
varuinformation.databas av

Arbetsmiljödagar mår grafiskaHur--
branschen.

frånInformation Grafiska Arbetsmiljö--
kommittén informationsbladet Grafisk-
Arbetsmiljö året.har utkommit under

från Arbetsmiljöfonden,BidragEkonomi Stiftelsen
grafiska främjandeför de yrkenas och GAMKS

huvudmän.
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ARBETSMILJÖKOMMITTEGRUVINDUSTRINS
GRAMKO

Grunddokument

ärOrganisation GRAMKO arbetsutskott tillett Svenska
Gruvföreningen och har starktett parts-
intresse. Representanter finns från Svenska
Gruvföreningen, Arbetarskyddsstyrelsen,
Boliden Mineral HögskolanAB Garpenberg, i
Luleå, Malmberget,LKAB Bolaget Vieillemon-

BolidenSALF Mineraltagne, BolidenAB,
Mineral Kiruna,AB, LKAB Svenska Gruv-
industriarbetareförbundet

AvkännaVerksamhet FoU-behovet inom Svenska Gruvföre-
ningens medlemsföretag. projektförslagInge
till programstyrelser i kollektivaetc
forskningsberedningar. Utarbeta underlag
för ansökan finansiering särprojektom av
via arbetsmiljöfondenSTU, fl. Förm nya

föreslåprojekt verkställande organisation
eller arbetsgrupp samt eventuell referens-

från industrin. Följa arbetet inom degrupp
arbetsmiljöprojekt är specielltsom av

förintresse gruvbranschen. förSvara att
information sprids till medlemsföretagen
och deras anställda med-rapporter,genom
delanden och temadagar.

Pågående projekt: Gruvindustrins forsk-
ningsprogram inom arbetsmiljöområdet,
Analys olycksfallen jord iav ovan gruv-
industrin, Omarbetning Miljö-rapportenav
kravspecifikationer Gruvmaskiner, Bättre-
arbetsmiljö för underhållspersonal,
Branschanpassning bättre arbets-av nya
miljö.

Planerade projekt: Arbete och arbetsmiljö i
brytningssystem årsperiod,G 2000 Snya -

kostnad 350 Mkr, frånprogramanslag STUca
och gruvbolagen 0,1 Mkr.

aktiviteter:Andra Uppföljning beaktans-av
värda tillbud, olycksfall och arbetssjuk-
domar, Skyddsblad, Olycksfallspristävlan

Årligmånadsstatistik,med arbetsskade-
statistik, Nordisk skyddskonferens inom
gruvindustrin, Medverkan i Gruvteknik -
2000

Ekonomi Ledamöternas arbetsgivare för egnasvarar
kostnader. svenska Gruvföreningen betalar
viss del administrativade kostnaderna.av

söksProjektmedel hos Arbetsmiljöfonden och
STU.

Pågående projekt finansierade 1,3AMFOav
Mkr.
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FÖRENING FÖR MILJÖGUMMIBRANSCHENS GFFM

Grunddokument Inga

Organisation organisation. fastPartssammansatt Ingen
administration finns, uppgifterna sköts av

regionalstyrelsen. Ingen verksamhet. GFFM
omfattar gummiföretag,endast ej regum-
meringsverkstäder dyl.0

främja miljöfrågorskaVerksamhet GFFM samarbetet i
inom branschen attgenom

förmedla utbyte erfarenheter ochav-
information

igångsätta ioch delta utvecklingsprojekt-
inhämta nyarönoch sprida kunskap om-
utgöra myndigheters remissinstans för-

gummibranschen.

Pågående projekt:

Utveckling förmetoder analys vulk-av av-
projektet genomförs i samarbete medgaser
Resultatet skall leda till förbätt-IVL.

miljön bådering och inne.uteav

Utveckling arbetsplatsen inom gummi-av-
industrin arbetsorganisation, klimat,
luftförhállanden.

Finansiering frånEkonomi sker dels anslaggenom
arbetsmiljöfonden fråndels direkt medlems-
företagen.
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ARBETSMILJÖKOMMITTE HAxQHANDELNS

Arbetsmiljöavtalet inga stadgarGrunddokument egna

samråds- informations-ochPartssammansattOrganisation
arbetsmiljöfrågor för Handelnsiorgan

KooperationensArbetsgivareorganisation,
HandelsanställdasFörhandlingsorganisation,

Handelstjänstemannaförbundet ochFörbund,
Förbund.Beklädnadsarbetarnas Regional

finns.verksamhet

uppgifter:HAKsVerksamhet

arbetsmiljöutvecklingenfrämjaFölja och-
företagshälsovårdens inomutbyggnadoch

handeln.

företrädesvisprojektInitiera-
arbetsmiljöfonden.finansierade av

till samordning planeradeMedverka av-
område.projekt inom HAKS

utbildnings- ochfram partsgemensamtTa-
informationsmaterial.

iInformera och medverka partsgemensamom-
skyddsansvariga skydds-utbildning ochav

företagen.ombud i

198990Projektverksamhet

företagshälsovårdMarknadsföring av-
HAK.

arbetsorganisationerUtveckling av nya-
större butiker ocharbetsuppgifter ioch

Arbetsmiljöfonden 0,5 Mkr.varuhus ca

Arbetsmiljö-kassaarbeteVideofilm om-
0,2fonden Mkr.ca

ArbetsmiljöfondenOstskärarprojektet ca-
0,2 Mkr.

BelastningsskadorprojektplanerarHAR om
bestå olika10-talkommer att ettavsom

frånsöka medelprojekt, attman avser
projektarbetsmiljöfonden för dessa6-7 av

för projektledare.kostnadernasamt en
år kostnaden 8Projekttiden blir 3 ochca

Mkr.

medlemsorganisatio-Arbetsmiljöfonden ochEkonomi
för kostnaderna.svararnerna
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TRÄDGÅRD, SAMRÅDSGRUPPFÖRJORDBRUKOCH
ARBETSMILJÖFRÅGOR

Överenskommelse.Grunddokument

Organisation SamrádsgruppenPartssammansatt. ingår i
Lantbrukshälsan är branschorganisa-som en
tion.

InformationVerksamhet och utbildning.

Ekonomi Förbunden för kostnaderna försvarar egna
förMedelrepresentanter. utbildning söks

Arbetsmiljöfonden.hos
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ARBETSMILJÖNÄMNDmmKOOPERATIONENS

ArbetsmiljöavtalGrunddokument

övergripandeär partssammansattettKANOrganisation
inomarbetsmiljöverksamhetförorgan

FörhandlingsorganisationKooperationens
stiftelsenförär huvudmanKANKFO.

Arbetsmiljöfond.KFO-Fackförbundens

utbildningsbehov.KartläggaVerksamhet -

utbild-genomföratill ochinitiativTa-
ningsaktiviteter.

förföreslå modellerKartlägga och- företagshälsovård.skyddsorganisation och

frågorbranschaktuellaInformera somom-
miljö.såväl inre yttrerör som

arbetsmiljö-speciellainitiativ tillTa-
för dessa.söka medelochprojekt

anpassningsgrupper.bildandetFrämja av-

efter-skyddsföreskrifterför attVerka-
levs.

utred-undersökningar.följaochInitiera- arbetsmiljöom-påförrättningarningar,
rådet.

utvecklingenunderrättadHålla sig om-
arbetsmiljöområdet.inom

arbetsmiljöseminarier.Arrangera-

inomstatistikföljaochframTa upp-
arbetsmiljöområdet.

till-ArbetsmiljöfondensKFO-FackförbundensEkonomi
ärgångar 0,5 Mkr.
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ARBETSMILJÖKOMMITTÅLANTBRUKETS LAMK

Grunddokument

kommitténOrganisation finns företrädare för:I Arbetar-
skyddsstyrelsen, Lantbruksstyrelsen,

maskinprovningar,Statens Jordbrukstekniska
institutet, Lantbrukarnas riksförbund,
Lantbrukshälsan, Avbytartjänst, Försäk-
ringsbranschen, Leverantörsföreningen för
lantbruksmaskiner, Skogs- och lantarbets-
givareförbundet, Svenska lantarbetareför-
bundet Sveriges lantbruksuniversitetsamt

för lantbruketsInst byggnadsteknik, Inst
för lantbruksteknik församt Inst hus-

vård.djurens utfodring och

följandeVerksamhet har uppgifterLAMK att

hjälpa till etablera kontakteratt och-
samverkan mellan intressenterna inom
området lantbrukets arbetsmiljö

upprätta förslag till forskningsprogram-
föroch verka samordning forskningen av

inom arbetsmiljöområdet

sammanställa kunskap områdetinom-

förverka enhetliga arbetsmiljöregler-

utarbeta rekommendationer, med pátonvikt-
sådana är praktiska och mindre kost-som
nadskrävande.

Ekonomi Verksamheten främst i form medel tillav
halvtidsanställd arbetande sekreterareen

finansieratshar via frånanslag Arbets-
miljöfonden. Förnyade ansökningar till
Arbetsmiljöfonden har föranslaggett ut-
arbetande forskningsprogramett vadav
gäller arbetsmiljön vid fältarbeten. Vidare
har anslag beviljats för utarbetande av
ytterligare rekommendationer gällertre vad
inomgárdsarbete.
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ARBETSMILJÖKOMMITTELIVSMEDELSBRANSCHERNAS
LAK

Grunddokument stadgar eller dylikt, vissa principerInga
förhar skapats LAK.

kommittéOrganisation medPartssammansatt representanter
från Livsmedelbranschens Arbetsgivareför-

Förbundetbund KooperativaLAF, KF, AB
Gomanprodukter, Livsmedelsbranschernas
Utbildningsorgan LUO, Bageri- och
Konditoriarbetsgivareförbundet BKA,

FörhandlingsorganisationKooperationens
Sveriges Slakteriförbund.KFO, Sveriges

Arbetsledareförbund SALF, Svenska
Industritjänstemannaförbundet.SIF,
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet LIVS

Sveriges Civilingenjörsförbundoch CF.

behandlar arbetsmiljöfrågorVerksamhet över-LAK av
gripande och initierarpartsgemensam natur,
forsknings- och utvecklingsprojekt samt
genomför utbildning inom arbetsmiljöom-
rådet.

ska:LAK

aktivera de lokala i arbets-parterna-
miljöfrågor

medverka till företagalla anslutsatt-
till enligt avtal fungerande företagshälso-
vård såvälska tekniskt medi-som vara som
cinskt förebyggande, sjukvårdande och
rehabiliterande

initiera och medverka i forsknings- och-
utvecklingsprojekt leder till förbätt-som

arbetsmiljörad

för arbetsmiljöansvarigaverka ochatt-
övrig personal i skyddsorganisationen
utbildas.

omfattande projektverksamhetEn bedrivs som
finansierashuvudsakligen arbets-genom

miljöfonden.

MedlemsförbundenEkonomi för förkostnadernasvarar
den egna Under 1988representanten. upp-
skattas arbetsmiljöfondengrovt bidra-ha
git med 2 till projektverksamheten.Mkr
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ARBETSMILJÖLÄDERINDUSTRINS

Grunddokunent

arbetsmiljöLäderindustrins administrerasOrganisation
allmännaArbetsgivareföreningensSvenskaav

ärLäderindustrin partssammansatt,grupp.
specifik regional finns.verksamhetingen

för förbättringspecifika projektInitierarVerksamhet
arbetsmiljön Projekt-inom branschen.av

flerakan hel ellerresultatet gagna en
Även utbild-informations- ochbranscher.

kommittén.ningsaktiviteter initieras av
finns branschorganisationernamedSamarbete

frågor rörande miljön.deni yttre

projekt finansierasEnskilda arbets-Ekonomi av
miljöfonden. finnsInga avsattaresurser
utöver projekten.
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ALLMÄNNAMETALL-SAFS SAMARBETSKOM-GRUPP,
MITTEN

Grunddokument

Samarbetskommittén administreras SvenskaOrganisation av
Arbetsgivareföreföreningens allmänna grupp.
Kommittén är speci-ingenpartssammansatt,

regional finns.fik verksamhet

förbättringspecifika projekt förInitierarVerksamhet
arbetsmiljön inom Projekt-branschen.av

fleraresultatet kan hel ellergagna en
Även informations- utbild-branscher. och

kommittén.ningsaktiviteter initieras av
branschorganisationernafinns medSamarbete

frågor rörande miljön.i den yttre

Enskilda projekt finansieras arbets-Ekonomi av
miljöfonden. finnsInga avsattaresurser
utöver projekten.
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ARBETSGIVAREFÖRBUNDMOTORBRANSCHENS MAF

Grunddokument ArbetsmiljöavtaletAvtal 1
2 Avtal utbildning i arbetsmiljö-om

frågor

Organisation SAF-förbund. Arbetsgivarepart. Särskild
avdelning för tvåarbetsmiljö, personer
handlägger frågoralla inom avdelningen.

regionkontor.Sex

Verksamhet Information till skyddsingenjörer på-
Företagshälsovårdscentralerna.

Distribution arbetsmiljöinformationav-
cirkulär,och branschinformation i form av

föreskrifter,meddelanden, Sprängämnes-ASS
inspektionen vätskor,brandfarliga Natur-
vårdsverkets författning freon.

Utbildning arbetsledare i arbetsmiljö.av-

Forskning: Teknikupphandling, förslag-
till hantering förteckningoch över kemi-
kalier, avgasrening.

Planerad forskning: Referensarbetsplats-
för mätning och provning handhállnaav
vibrerande verktyg.

FöretagenEkonomi betalar

inträdesavgift 10:-arbetstagare0 II
50:-företag0

årsavgift 0,28 %arbetare0
u 0,30 %tjänsteman0
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ARBETSGIVAREFÖRBUNDSMOTORBRANSCHENS
MILJÖSERVICESERVICE AB MAF

Grunddokument

Fristående bolag.Organisation

arbetsmiljön,Teknisk kartläggningVerksamhet av-
átgärdsplan.inkl ochrapport

för-Hygienisk utvärdering kemiskaav-
oreningar.

Mätning fysikaliska faktorer, buller,av-
klimat, belysning.

projekteringshjälpPlanerings- ioch-
samband med om-till och nybyggnad.

Medverkan i informations- ochsamband med-
utbildningsaktiviteter arbetsmiljö-kring
frågor.

Bistå företagen i umgänget myndig-med-
heter.

råd information handläggningochGe om av-
frågor miljön exempelviskring den yttre
tillstánds- koncessionsärenden.och

Miljöservice offererar tjänsterna.Ekonomi
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ARBETSMILJÖRÅD0x

ArbetsmiljöavtalGrunddokument

arbetsmiljöorgancentraltPartssammansattOrganisation
Förhandlingsorganisa-Kooperationensunder

tion.

Utbildningsfrågor utbildningsbehov.ochVerksamhet -

för skyddsorganisa-Förslag till modeller-
företagshälsovård.tion och

frågorInformation branschaktuella somom-
ärmiljösåvälrör inre ochyttre somsom

allmänt intresse.av

bliarbetsmiljöprojekt kanDiskutera som-
aktuella.

Fortlöpande medkontakter TYA Tran---
sporthälsan.

anpassningsfrágorRehabiliterings- och av-
övergripande slag.

Praktiskt skyddsarbete.-

från föreningarna förbundet.tillAvgiftEkonomi
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ARBETSMILJÖRÃD PiAPAPPERSINDUSTRINS

kompletteringsavtal.Stadgar,Grunddokument

arbetsmiljöfrågor mellanisamarbetsorganOrganisation
Skogsindustriförbund, SvenskaSveriges

Pappersindustriarbetareförbundet, Svenska
Industritjänstemannaförbunet, Sveriges

Civilingenjörsför-Arbetsledareförbund och
skyddsingenjörFöretagsläkare ochbundet.

adjungeras.

skyddsingenjörer,förKonferensverksamhetVerksamhet -
företagssköterskor.företagsläkare och

för platschefer ochLedarkonferenser-
fackavdelningar.ordföranden i lokala

forskningsarbete iUtrednings- och ange--
branschfrågor, skiftarbetets prob-lägna ex

försökbildskärmsarbetetlematik, och att
slå enligtverksamheternasamman

Arbetsmiljö- Utvecklingsavtalen.och-

arbetsställen viaHåller kontakt med av-
skyddskommittéerna PiA-ombud.utsedda

företagenskilda bidrar.Förbund ochEkonomi
för projekt-Arbetsmiljöfonden bidragger

verksamhet.
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MILJÖ-rönPLASTINDUSTRIN, ARBETSGRUPPEN
FRÅGOR

Grunddokument Stadgar

Organisation Arbetsgivarorganisation endast

Utbildning, information,Verksamhet projektverksamhet.
forskningSamordnar och utveckling inom

miljöområdet. Deltar i samordningsprojekten
problem inomPURAM polyuretanbearbetande

industri och STYRAM kompositbranschens
problem med styren. PURAMoch harSTYRAM

övergripande ärstyrgrupp partssam-en som
finansierasPURAMmansatt. AMFO.genom

Medlemsavgifter.Ekonomi frånProjektmedel AMFO,
Naturvárdsverk,STU, Statens SIND och

Plast- och gummitekniska institutet 0,7
Mkr till projektverksamhet för treårs-en
period.
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ARBETSMILJÖNÃMNDSJÖFARTENS SAN

arbetsmiljöavtal, fartygssäker-Stadgar,Grunddokument
fartygssäkerhetsförord-ochhetslagen

ningen.

Sjöfartens arbets-Organisation Partssammansatt organ.
miljöstiftelse finns förvaltar ochsom

användning förmedelbeslutar avsattaom av
finansiering undersökningar, forsknings-av

på företagshälso-och kontrollerprojekt
vårdens område.arbetsmiljönsoch Stiftel-

ärverksamhet komplement tillettsens
AMFO.

Rådgivande verksamhet rederier-gentemotVerksamhet -
skyddsfrågor,i skydds-representanternas

kommittéer på fartyg och enskilda skydds-
ombud.

ledamöterUtbildning i rederiernasav-
skyddskommittêer.centrala

Arbetsmiljöutbildning för ledamöter i-
skyddskommittéer.lokala

Anordnande konferenser i arbetsmiljö-av-
frågor.

Revidering utbildningsmaterialetav-
Bättre arbetsmiljö sjö i medsamarbete-
arbetarskyddsnämnden.

Utgivning informationsmaterial.av-

Uppföljning nyligen avrapporteradav-
hälsoundersökning sjömän påav
kemikalie- produkttankfartyg.och Samman-
ställning dödlighetstatistik avseendeav

sjömän undersökningrespektivebland en av
cancersjukdomar sjöfolk.bland

Frågor gällande hantering bunkeroljor,av-
bildskärmsarbete, belastningsskadorbuller,

m m.

Redareförening förSveriges kost-Ekonomi svarar
ordförande,för sekreterarenader och

administration. Projekt genomförs stödmed
från Stiftelsen Sveriges SjömanshusAMFO,

ÅngfartygsTrelleborgs donations-och ABs
fond.
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STÅL- OCH METALLINDUSTRINS KEMISKYDDSGRUPP
2SEKTION

ArbetsmiljöavtaletGrunddokument mellan SAF-LO och PTK.

kommitté.Organisation Stål- ochPartssammansatt
metallförbundet bedriver bl utveck-a en

ärlingsverksamhet inriktad påsom
arbetsmiljö- hälsovård.och Arbetet bedrivs
tillsammans frånmed företagenexperter
företagsledare, företagsläkare och skydds-
chefer frånombudsmansamt Metall.en

närvarande pågårFör följandeVerksamhet

Utveckling förarbetsplatser skivtär-av-
ningsservice.

Åtgärder olycksfallsriskermot i kall--
valsverk.

Handlingsprogram för minska besvär iatt-
rörelse- och stödjeorganen.

Referensarbetsplats för uppslagning och-
Österbygrovrensning gjutgods Gjuteri.av -

Öppningssäkerhet vid stáltappning; Hante--
smágodsring stål-inom ochav

metallindustrin.

Samarbete med vid framtagandeASS av-
föreskrifter och i samverkan med Svenska
Arbetsgivareföreningen remissorgan isom

författningsarbete.ASS

Ekonomi Projektverksamheten finansieras arbets-av
miljöfonden. erhöllsUnder 1988 4,9 Mkr
från arbetsmiljöfonden för arbetsmiljöpro-
jekt. Sedan 1973 1988 har 70t 0 m ca
arbetsmiljöprojekt till beloppett av
närmare finansierats50 Mkr fonden.av
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LJÖKOMMITTE:STÄDARNAS SAKARBETSMI

Grunddokument

Arbetsgivare-administreras SvenskaOrganisation SAK av
allmänna ärföreningens SAK parts-grupp.
ingen specifik regional verk-sammansatt,

finns.samhet

förbättringförInitierar specifika projektVerksamhet
arbetsmiljön Projekt-inom branschen.av

fleraresultatet kan hel ellergagna en
Även utbild-informations-branscher. och

kommittén.ningsaktiviteter initieras av
finns branschorganisationernamedSamarbete

frågor rörande miljön.i den yttre

Enskilda projekt finansieras arbets-Ekonomi av
miljöfonden. finnsInga avsattaresurser
utöver projekten.
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KOMMITTESÅGVERKSINDUSTRINS FÖR ARBETS-
SÅGVERKSKOMMITTENLJÖFRÅGORMI

StadgarGrunddokument

Sågmiljökommittén ärOrganisation samarbetsorganett
Sveriges Skogsindustriförbundmellan

Träindustriarbetareför-SvenskaSSIF,
bundet Industritjänste-STIAF, Svenska
mannaförbundet SverigesSIF och Arbets-

Ságmiljökommitténledarförbund SALF. har
frånombudsman vardera SSIF och STIAFen
sekreterartjänst80 8 delas medsamt en som

ArbetsmiljörådPappersindustrins PiA.

kampanjstörreVerksamhet Anordnar kurser och varjeen
år. ságmiljömeddelandeUtskick tarav som

frågorskilda inom arbetsmiljöområdet,upp
är sågverk, företagshälso-derasmottagare

várdscentraler, yrkesinspektionen olikaoch
specialintressenter. år beståriKurserna i

bullerbekämpningpraktisk riktad såg-till
verkstekniker för företagshälo-och kursen
vården företagshälsovårdenVad kan göra

sågverkför små snickerier.och Kampanjen
åri handlar belastningsskador såg-iom

planerasverk, l990 den handla olycks-om
fallsprevention och mögel.1991 damm ochom

Arbetskostnader,Ekonomi och förtraktamentenresor
arbetsmiljöhandläggareochSSIFs STIAFS

respektive förbund.betalas Utskickav av
Ságmiljömeddelande Ságmiljökommitténsoch
möten Förbetalas kampanjerSSIF. ochav

frånsökskurser bidrag Arbetsmiljöfonden.
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ARBETMILJÖGRUPPMUSIKOMRÅDETSocaTEATER-
TMA

Grunddokument

arbetsgruppPartssammansattOrganisation

arbetsmiljö-iutbildningPartsgemensamVerksamhet
kursverksamhetenadministrerarfrågor. TMA

för kursprogram. Deanpassatoch ettsvarar
arbetsmiljökursernabranschanpassade er-

musikområdet,för ochhelabjuds teater-
medlemsföretagän inomföräven andra

Riksförbund TR.Teatrarnas

pågår:Följande projektverksamhet

arbetsmiljö ochKartläggning teaternsav-
Lundsmedutveckling tillsammansframtida

universitet.

materialhanteringArbetsmiljöplanering:-
högskolantillsammans medoch transporter

Luleå.i

på fysiska ochreaktionerScenartisternas-
arbetsmiljöfaktorer tillsammanspsykiska

universitet.med Lunds

arbetsmiljönöjesbranschensochKultur--
musikerförbundet.drivs Svenskaav

Göteborgs universitetMusik yrkesom-

Arbetsmiljökurserna all projektverksam-ochEkonomi
finansieras AMFO.het genom
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ARBETSMILJÖKOMMITTETIDNINGARNAS

ArbetsmiljöavtalGrunddokument

Organisation Partssammansatt

företagshälsovård,Rådgivning betrVerksamhet -
ansvarsfrågor, anmälningar prövningaroch

miljöskyddslagenenl m.m

för chefer,Utbildning arbetsledare och-
både före-skyddsombud programbunden och

tagsspecifik.

Utvecklings- och utredningsarbete inom-
miljöområdet.

utveckling.Forskning och-

cirkulärDistribution informa-ochav-
tionsblad.

Kontaktverksamhet med myndigheter och-
på miljöområdet.olika organ

För utbildnings- och informationsaktivi-Ekonomi
för förprojekt utveckling ochteter samt

miljöområdet fråninomutredningar anslag
Arbetsmiljöfonden fl sammanlagtAMFO m

åren frånunder 5 Mkr AMFO.ca
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ARBETSMILJÖ-TRANSPORTFACKENSYRKES- OCH
NÄMND TYA

Grunddokument Stadgar

ärär ideell förening.Organisation MedlemmarnaTYA en
Arbetsgivareföreningen Bil-Svenska SAF,

trafikens Arbetsgivareförbund, Handelns
Arbetsgivareorganisation, Motorbranschens
Arbetsgivarförbund, Petroleumbranschens

Stuvareför-Arbetsgivareförbund, Sveriges
Förhandlingsorganisa-bund, Kooperationens

Arbetsgivarföreningention, Tidningar-SFO,
Arbetsgivareförening och Svenska Tran-nas

sportarbetareförbundet. harTYA gemensamt
kansli Transporthälsanmed liksom refe-en

handlägger utbild-yrkes-,somrensgrupp
arbetsmiljö-nings-, företagshälso-och

vårdsfrågor.

Arbetsmiljöutbildning för olikaVerksamhet bransch-
områden främstinom transportsektorn ges
till arbetsgivare, skydds-arbetsledare och

Informationskonferenser förombud.
AMU-regionerna beträffande yrkesförarut-
bildningen och branschens arbets-AMU, LAN

På genomförsmarknadsparter. TYA-skolan
även andra utbildningar. Utvecklingsprojekt

också:genomförs Säkrare bilkörning
väktare kombinationskurs föroch tank-en
bilsförare.

årligFinansieringEkonomi sker fastställdgenom
erläggsavgift inomarbetsgivare desom av

avtalsomrádena, påaktuella 0,2 %
kollektivanslutna lönesummaarbetstagares
går frånbidragtill liksom SvenskaTYA
Transportarbetareförbundet. För regio-de

skyddsombudens förnala verksamhet, arbets-
miljöutbildning vissa forskningsprojektoch
erhålls frånbidrag arbetsmiljöfonden, 1,4

1987.Mkr
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ARBETARSKYDDSKOMMITTÖTRÄINDUSTRINS

avtalStadgarGrunddokument -

PartssammansattOrganisation organ

arbetsmiljö-Kommittén förär styrgruppVerksamhet
forskningsorganisationenfrågor inom

arbetsmiljö-Trätek. Arbetet regleras genom
arbetsmiljö-mellanavtal SAF-LO-PTK samt
olika bransch-Samarbete mellanskerlagen.

projekt.organisationer i 74gemensamma
överfördeladefinnsregionala skyddsombud

miljöverksamhetenregionalalandet. Den
förbundet.det enskildastyrs av

Finansiering regionala verksamhetendenEkonomi av
med-via och ochmed anslag AMFO LOsker

lemsavgifter.
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TVÄTTERIERS ARBETSMILJÖ

Grunddokument

Organisation Tvätteriers arbetsmiljö administreras av
Svenska Arbetsgivareföreningens allmänna

Tvätteriernas arbetsmiljö ärgrupp. parts-
ingensammansatt, specifik regional verk-

samhet finns.

Verksamhet Initierar specifika projekt för förbättring
arbetsmiljön inom branschen.av Projekt-

resultatet kan hel eller fleragagna en
Ävenbranscher. informations- och utbild-

ningsaktiviteter initieras kommittén.av
Samarbete finns med branschorganisationerna

frågori rörande den miljön.yttre

Ekonomi Enskilda projekt finansieras arbets-av
miljöfonden. Inga finnsresurser avsatta
utöver projekten.

lu-uoiö5
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ARBETSMILJÖKOMMITTÖVERKSTADSINDUSTRINS

belastnings-utvecklingsarbeteAvtal motGrunddokument om
skador.

PartssammansattOrganisation

Kommittén blskaVerksamhet a:

medförändringsarbeten tillsammansStarta-
utvärderaföljaför dessa.företag ochatt

sammanställa och spridaFånga upp,-
åtgärder.genomfördakunskap om

åtgärder.förslag till konkretaUtarbeta-

såväl inomprojekt utomInitiera som-
gruppen.

både gällerföretagen vadStötta genom--
frånmöjligheter till medelförande och

Arbetsmiljöfonden.

kommittéer.i olikaRepresentation-
i AMFO, AMS, ASS,intressegrupper m exm

CTH.

finansieras AMFO.Viss verksamhetEkonomi av
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LANDSORGANISATIONENI SVERIGE LO

ärGrunddokument LO sammanslutning fackförbund23 organiseraren av som
medlemmar inom privata och kommunala sektorn lands-samt
ting och statliga verk i näringsgrenar.och samtliga
Organisationen omfattar idag 2,3 milj medlemmar.ca

uppgift är enligtLos stadgarna tillvarata fackför-att
bundens intressen och övergripande frågor.samordna Stad-

i vilka fält ska arbeta.garna anger man

Organisation Organisationens högsta är kongressen genomförsorgan som
år.5:e väljervart ordförande,Kongressen ordföran-andre

de, sekreterare och avtalssekreterare. Under kon-
gressperioden följs verksamheten representantskapettav

månad.sammankallas 6:esom var

väljer ocksåKongressen styrelse kallas Landssekre-en som
tariatet. sammanträderDenna minst 2 månad. Iggr per
Landssekretariatet finns förbund12 representerade de 4+
förtroendevalda funktionärerna.

Varje sekretariatsfunktionär har för olika enheteransvar
inom LO.

Fördelningspolitiska, demokrati, miljö avtalsförsäk-och
ringar lyder under avtalssekreteraren.

och dess medlemsförbundInom LO finns speciella enheter
organiserade har till uppgift följa främjaatt ochsom
utvecklingen inom arbetsmiljöns område.

finnsCentralt 70-tal ombudsmänett och anställ-experter
förbundsavdelningda. varjeInom eller sektion finns ut-

miljöansvariga.sedda påDessa kan arbeta heltid eller som
förtroendemän.

Verksamhet representationGenom i nämnderstyrelser, och medverkan i
utredningar och arbetsgruppen för central, regional och

nivålokal har förbundenochLO möjlighet framföraatt
åtgärderförslag och synpunkter beslutasamt enligt deom

regler finns fastställda för respektivesom Lagenorgan.
förordningenoch offentlig förvaltning ligger grundom som

för medverkan och beslut.

miljöenhetEkonomi bestårLOs idag 15 direkt anställdaav personer
för arbetsmiljöområdet och den budgeterade kostnaden upp-
går till 6 Mkr.ca

finansierasverksamhetDenna helt med interna medel. Samma
förhållandetär med förbunden och dess avdelningar.

förbund erhålleroch dessLO årvarje efter ansökan från
Arbetsmiljöfonden bidrag för allmänett arbetsmiljö-
information. bidragDetta uppgick 1988 till 5 Mkr. LOca

tillhar uppgift fördela dessa till förbunden.att
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PTK

förutsättningenär medArbetsmiljölagen skrivenGrunddokument
kollektivavtal.kompletterasden skaatt genom

avtalmening kompletterandeSådana lagens --
och Svenska Arbets-och LOfinns mellan PTK

Arbetsgivareföreningen ochSFOgivareföreningen,
förhandlingsorganisation. AvtalenKooperationens

inom 22 med-000 medlemmar PTKsomfattar 520ca
lemsförbund.

itillsammans med och SAFär vidare LO partPTK
Arbetarskyddsnämnden ASN.det organetgemensamma

är främjablNämndens uppgifter att partssam-a
arbetsmarknaden inompá privatadenarbetet

arbetsmiljöområdet. Nämnden omfattandehar en
omslöt 1988Verksamhetenförlagsverksamhet.

tillbidragmiljoner kronor.tjugosex PTKsdrygt
övrigt nämndensiär 750 000 kronor. se1989ASN

enkätsvar.eget

särskild led-arbetsmiljöarbete ledsOrganisation PTK av en
företrädare försju med-medningsgrupp

från kanslilemsförbunden. ombudsman PTKsEn
ingår sekreterare.ledningsgruppeni som

första träffaär i hand kollek-uppgift attPTKsVerksamhet
arbetsmiljöfrågor med de centralativavtal i

Pâ förbundensarbetsgivareorganisationerna.
för privatahandläggs vissa andra denuppdrag

frågor. somtjänstemannasektorn exem-gemensamma
utbildningaktiviteternämnaspel kan genom egen

för-övrigatillsammans medskyddsombud samtav
tjänstemannaomrádetinomhandlingskarteller
SACOSR-K utbildningSACOSR-S,TCO-S, KTK, av

företagshälsovárdskommittéer ochledamöter i
styrelser.

förekommer informationsverksamhetDessutom
medlemsförbunden.riktad mot

budgetåret bliför 1989 tordeomslutningTotalEkonomi
Däriadministreras viavilka PTK.2,2 Mkrca

från Arbetsmiljö-främstingår bidrag,externa
uppnå till 0,9torde Mkr.fonden, som

största ärär 1,3 Mkr.budget Den postenPTKs ca
Arbetarskyddsnämnden vilketVárt tillbidrag

år är Personalkostnader0,8 Mkr.innevarande
arbetsmiljöfrågor.föringår ej i budgeten ASN

nämntsomsätter 1988 26 Mkr.ovan casom

med itillsammans LO ochdeltar SAFVidare PTK
företagshälsovårdenför utbyggnadprojektett av

frånbidragfinansieras medvilket AMFexterna
ärBudgeten för 1989 4 Mkr.och SPP.
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SACOZSR

Grunddokument Miljö ArbetsmiljöavtalAFS,AML, AMF, 81
SAF, LO, SACOSRS Arbetsmiljöprogram.PTK,

organisation Central arbetstagarorganisation. enhetEgen
inom centralorganisationen. Funktionsindel-

påning kartell- förbundsnivá.och

Verksamhet Verksamheten omfattar primärt rådgivning,
information och utbildning sekundärtsamt
málformulering och FoU.

Ekonomi lönekostnader.Ca 2 Mkr exklusive Medel
till verksamheten frånkommer LöneAMFO.

täckskostnaderna med medlemsavgifter.
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TJÄNSTEMÄNNENSCENTRALORGANISATION TCO

är CentralorganisationEftersom TCO harGrunddokument en
företräda förbunden inför riks-denna att

regering, myndigheter.departement ochdag,
också biträda för-i uppgiftharTCO att

utveckling policy agerandebunden i ochav
politikeromráden.på Arbetsmiljön ärolika

sådant.ett

På förbunden är det i regelochOrganisation TCO en
ombudsmän förflera hareller som ansvar

området arbetsmiljö.

främst fördelningomfattarVerksamhetenVerksamhet av
rådgivning, information utbild-medel, och

ning.

Förutom insatser indirektdessa kommer TCO
ingåmed de insatser ii kontakt attgenom

antal statliga myndigheters styrelser.ett

har bred definitionEftersom TCOEkonomi en av
arbetsmiljö krävaskulle detbegreppet att

går plockaigenom hela budget ochTCOsman
för sammanställning.delar kontonut enav

kräva särskildskulle arbets-Detta en
insats.
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ARBETSGIVARFÖRENINGENspo

medlemsföretagens miljöservicebehovGrunddokument av-
arbetsmiljöavtal andra avtaloch-

sär-Arbetsmiljöverksamheten ibedrivsOrganisation en
skild enhet inom SFO.

medlemsföretagtill i formServiceVerksamhet av
rådgivning,mål- regelutformning, in-och

formation, utbildning, FoU.

Mkr1989: 5,4Ekonomi

bidrag; 2,5 MkrEget
medel 2,7 MkrAMFO;Externa

Avgifter; 0,2 Mkr
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ARBETSGIVARFÖRENINGENSAFLSVENSKA

på Avtals-Huvudorganisation arbetsmarknad.Grunddokument
för Arbetsmiljöavtalslutande part

Utvecklingsavtal SAF-LO-PTK.ochSAF-LO-PTK

Påhandläggare 3 sekr.centralt: S samtOrganisation SAF
arbetsmiljö-arbetsgivareförbunden 30ca

biträdespersonal.handläggare plus

före-arbetsgivareförbund ochtillServiceVerksamhet
arbetsmiljöområdet före-inklusiveinomtag

tagshälsovårdsfrågor policybildning,-
rådgivnings-, informations-remissorgan,

utbildningsinsatser.och

finansieras budget.VerksamhetenEkonomi egenur
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BILDNINGSFÖRBUND ABFARBETARNAS

utbildningsavtal.KollektivavtalGrunddokument

folkbildningsorganisationStatsunderstöddOrganisation
arbetarrörel-flvilkentill SAP, LO, KF m

ärnärstående riksorganisationer an-sen
bedrivs inom 151Verksamhetenslutna. av-

gällervad2l distriktdelningar och samt
iarbetsmiljöfrågor på arbetsplatserolika

medsamarbete LO.

största bildningsorganisationLandetsVerksamhet ger
föreläsningar anordnar studie-och kurser,

håller bibliotek. Arbets-cirklar samt
således utbildning.miljöverksamheten rör

rör sig198889 cirkasatsades 25 Mkr. DetEkonomi
frånmedel AMFO 15-I7enbart externaom

avgifter.myndigheterkommuner,Mkr, samt
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SÄLL§KAPETARBETSHYGIENISKA

StadgarGrunddokument

Yrkesförening förverksamhet.Organisation Ideell pro-
arbetshygieniker inomfessionella verksamma

näringsliv förvaltningar, särskiltoch
industrin och arbetarskyddsverket.

utvärderingIdentifiering, kvantifiering,Verksamhet
eliminering ohälsofaktorer ioch arbets-av

livet. Arbetet omfattar kemiska, fysi-
biologiska miljöfaktorer,kaliska och

fysiska och mentala belastningar.
ävenUtbildnings- och normeringsuppgifter -

internationellt.

Medlemsavgifter och frivilliga bidrag.Ekonomi
frånProjektbidrag Arbetsmiljöfonden.t ex
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Belab Byggergolab AB BELAB

Grunddokument

ArbetsmiljöverksamhetenOrganisation särskiljaskan inte
från övriga.den

främstVerksamhet arbetarBELAB i projekt med
tillämpad rörandeFoU metoder, utrustningar

teknikoch inom byggbranschen.

Tillsammans med Institutionen för byggnads-
ekonomi och organisation vid bedrivsKTH

forskningsprogram. Påett uppdragsbasis
genomförs också olika utvecklingsprojekt av
såväl teknisk organisatorisk karaktär.som

ganskaEn del gällerstor verksamhetenav
leder till bättreFoU arbetsmiljö.som

Ekonomi 2,5 Mkr det verksamhetsåretsenaste varav
från forskningsrådSO % frånoch 50 % bygg-

industrin.
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BYGGHÄLSANS BHFFORSKNINGSSTIFTELSE

byggbranschen.Avtal inomGrunddokument

arbetsmiljöfrågorrör ochverksamhetenHelaOrganisation
på områden ärär uppdelad 4 ettvarav

Administration.

äruppgift bedriva arbetsvenskap-attBHFSVerksamhet
syftetlig forskning med byggaatt upp ny

idéer åtgärds-ochkunskap och generera
Bygghälsansförslag, bidra tillkansom

målinriktade företagshälso-verksamhet och
ärvårdens fortsatta utveckling. SBFSFoU

medför ocksåhuvuduppgift informa-och den
tionsarbete.

kostade verksamhet 1988.Cirka 4 Mkr SBFsEkonomi
från Bygghälsani huvudsak ochMedlen kom

uppdragsintäkterforskningsanslag ochBFR
på Mkr.drygt 1
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FORSKNINGSSTIFTELSEN SKOGSARBETEN

mellanRamavtal Skogs- och JordbruketsGrunddokument
forskningsråd och Stiftelsen Skogs-SJFR
teknisk FoU.

Arbetsmiljöverksamheten såsom övrigbedrivsOrganisation
främst i projektformverksamhet och kan

delvis särskiljas.bara

Allmänt bedrivs FoU-arbete inom skogsbruketVerksamhet
berördai samarbete med intressenter och

rådgivandeforskningsorgan.andra tek-En
nikergrupp utarbetat rekommenda-ochnormer

gällertioner vad skogsbrukets fordon.

Arbetsmiljöaspekterna finns imed allt
ocksåforskningsarbete gör sär-men man

områdenskilda insatser inom vissa vadt ex
gäller belastningsskador, maskingransk-
ningar Verksamheten omfattar FoU,m m.

rådgivning,information, utbildning och
granskning.

Stiftelsen finansieras företag inomEkonomi av
198889skogsbruket och satsades 3staten.

på1,4 Mkr arbetsorganisation-Mkr varav
psykosocial arbetsmiljö. till-Pengarna

ovannämndaförs frånramavtal. Anslaggenom
förväntas för 198990.AMFO
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FÖRFÖRENINGEN ARBETARSKYDDFFA ARBETS--
MILJÖ

Grunddokument Stadgar

förening, ävenOrganisation Ideell partssammansatt rep-
för Föreningen Tekniskresentanter ASS, YI,

Företagshälsovård, Brandförsvars-Svenska
föreningen, Bygghälsan, Företags-Svenska
läkareföreningen, Arbetsmiljöfonden,

Kommunförbundet,Svenska Arbetarskydds-
ingårnämnden i styrelsen.

Föreningens uppgift är förVerksamhet verkaatt ett
ökat medvetande arbetsmiljöns betydelseom

åtgärderstimulera till föroch att att
säkra arbetsförhållanden.skapa sunda och

Föreningen bedriver omfattande informa-en
tionsverksamhet främst utgivninggenom av
tidskrifterna Arbetsmiljö, Working Environ-

ÄvenMänniska-Miljö.Arbetement, annan
Föreningenlitteratur säljerut.ges

för varselmärkning,skyltar skydds-
identifieringsmärken,affischer, litteratur

tidskrifter.och verksamhetsberättelsenI
redovisas bl diverse arbetsmiljö-1988 a

frågor påunder 1988, pekar bl attman a
arbetssjukdomar orsakade psykosocialaav
faktorer ökathar kraftigt.

Intäkter 1988 i form serviceverksamhetEkonomi av
tidskriften Arbetsmiljö4,1 Mkr, 7,4 Mkr,

Arbetsmiljöfonden 5,5 Mkr.
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FÖRETAGSHÄLSOVÅRDFÖRENINGEN mnTEKNISK

StadgarGrunddokunent

för de harIntresseförening endast somOrganisation
är verksammaskyddsingenjörsutbildning och

del.tekniskaföretagshälsovárdens FTFinom
medföreningarregionalaniohar egna

facklig verk-ingenbedriverstyrelser. FTF
samhet.

före-svenskutvecklaförverka attskaFTFVerksamhet
istödja medlemmarnatagshälsovård samt

fortbildning ochyrkesutövningderas genom
iDeltarför remisser.information. Instans

utredningar.ocharbetsgrupper

föreningen skerförverksamhetNästan all
på fritiden.

MedlemsavgifterEkonomi
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FÖR FÖRPACKNINGINSTITUTET OCH DISTRIBUTION
§PACKFORSK[

Grunddokument uppgjortRamprogram med Stiftelsen Pack-
forsk och gällerSTU vad arbetsmiljöupp-

fråndrag AMFO.

Organisation bestårPackforsk institutett be-av som
driver forskning, konsultbolagett samt
Stiftelsen Packforsk. Genom avtalett
mellan och Stiftelsenstaten Packforsk
finansieras viss utförsgemensamt FoU, som

Packforsk Institutet. Arbetsmiljöprojek-av
ingår delar iten avdelningen Distri-som

butionssystem.

Forsknings-Verksamhet och konsultverksamhet för
effektivisering varudistributionenav m m.

Mål- och regelutformning, granskning
rådgivning,provning, information, utbild-

ning och FoU.

Ekonomi Mkr forskningsanslag1 och uppdragsmedel.-



Bilaga 2
STATSKONTORET DELRAPPORT1989:40 Underbilaga 105

FÖR PERSONSÃKERHETINSTITUTET OCH OLYCKS-
FALLSFORSKNING QIPSOQ

StiftelseurkundGrunddokument

AllmännyttigOrganisation stiftelse med projektorganisa-
tion och basanslag.utan bildadesDen 1985

förrepresentanter Skandia,AMFav
Folksam, ASN.

Arbetsmiljöuppgifterna intekan särskiljas
från övrig verksamhet.

Forskning kringVerksamhet olycksfall bedrivs 3-10av
forskare. Cirka 4 årrapporter utges.per

beträffar såvälVerksamheten vad arbets-
miljö övrigti rör således endast FoU.som

Ekonomi Cirka 3,5 Mkr FoU-medel.externa
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LUFTVÅRDSFORSK-FÖR OCHVATTEN-INSTITUTET
QIVLNING

Grunddokument

delarfinansieras till likaInstitutet avOrganisation
med intreesenterstiftelseochstaten en

Stock-industribranscher.från olika Inom
särskild sektionfinnsholmsavdelningen en

ocksåarbetsmiljöfrågor. harför IVL en
Göteborg.iavdelning

påbedriver FoU-verksamhetInstitutetVerksamhet
också påluftvårdsområdetochvatten- men

miljöområdet gäller produktkontroll ochvad
mångaallmänt uppdragarbetsmiljö. harIVL

rådflfrån industrier, kommuner samt germ
omfattarPå arbetsmiljösidanförslag.och

råd-ävenfrämst forskningverksamheten men
utbildning.information ochgivning,

på arbetsmiljö 198889,satsades3 MkrEkonomi
från be-20 3medel AMFO,50 % varvarav

intressenter och 25 %viakostades IVLs
på uppdragsverksamhet.intogs
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FÖRINSTITUTET VERKSTADSTEKNISK FORSKNING
IVF

Grunddokument

Organisation Institutets huvudmän är staten STUgenom
och verkstadsindustrin Stiftelsen förgenom
verkstadsteknisk forskning. Sedan 1981 har

avtalett med påAMFO FoU arbets-man om
miljöområdet och spridning information.av

påVerksamheten områdedetta finns spridd
på flera sektioner samordnasmen av en
person.

Verksamhet information, rådgivningFoU, och utbildning
modern konstruktions- och produktions-om

därteknik arbetsmiljöfrågor blir allten
väsentligare del. IVF har speciell kompe-

frågaitens buller, kemiska risker,om
ventilation, belysning, ergonomi. svets-
risker och produktanpassning.

Ekonomi Cirka 10 Mkr omsättningen på 65 Mkrav
arbetsmiljöområdet. Finansieringenavser

isker huvudsak via avtalet med där-AMFO;
utöver tillkommer frånmedel olikaSTU och
företag.
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LJUSKULTUR

Grunddokument

föreningIdeellOrganisation
sammansättning oklar.Styrelse

företag flKampanjverksamhet tillVerksamhet m om
pågod belysning arbets-betydelsen av

Även viss Informa-platser. kursverksamhet.
tionsmaterial relaterade till belysning -

arbetsmiljön.människan Verksamheten sker-
över hela landet.

på denna verksamhet. Finansering3 MkrEkonomi Ca
prenumerationsintäkterochannons-genom av

ÖvrigKursintäkter;tidningen Ljuskultur;
frånserviceavgifter medlems-verksamhet -

företagen.
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NATIONALFÖRENINGENFÖR TRAFIKSÄKERHETENS
FRÄMJANDE NTF

StadgarGrunddokument

föreningIdeellOrganisation partipolitiskt obunden.

ärMedlemmar i 70-tal riksorganisa-NTF ett
länenstioner, trafiksäkerhetsförbund och

trafiksäkerhetsföreningarna i Stockholm,
Göteborg och Malmö. anställda35 finns inom

Regional finns.verksamhetNTF.

Information, utbildningVerksamhet och kampanjer i
trafiksäkerhetsfrågor.

ba 198788FörEkonomi statsbidrag 29,1 Mkr

frånFör trafikförsäkrings-1987 8,3 Mkr
företagen

För från198788 landsting och 12,2 Mkr
i Göteborg,kommuner Stockholm,
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RIKSFÖRBUNDETMOT ASTMA-ALLERGI RmA

principprogramGrunddokument RmAs

Arbetsmiljölagen, Socialtjänstlagen fl.m

är partipolitiskt intresse-obundenOrganisation RmA en
för människororganisation med ochastma

lokalföreningarallergi. har cirka 150RmA
rådgivandelänsföreningaroch 24 samt organ

Arbetsmiljö-för olikabl yrkesgrupper.a
är avgränsadverksamheten yrkes-ettgenom

allergirád söktamed rambudget samtegen
från håll.olikamedel

består på sättiVerksamheten olikaattVerksamhet
påverka samhället åstadkommaför bättreatt

förlevnadsvillkor astmatiker och
gäller arbetsmiljöfrågorallergiker. Vad

ingår mål-enligt uppgift och regel-
utformning, granskningprovning, rehabili-

rådgivning,tering, information, utbildning
och FoU.

från avgifter0,3 och fonder 0,02Ekonomi Mkr samt
i bidrag det verksamhets-Mkr eget senaste

året.
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RYGGINSTITUTET

är därRygginstitutet privat stiftelseGrunddokument en
skogsbruketskogsindustrin, Bygghälsan och

är delägare.AMS

anläggningarRygginstitutet iOrganisation har Sunds-
därvall, huvuddelen administration,av

uppföljning och utveckling sker, samt
Växjö Luleå.Torpshammar, och

Rygginstitutet bedriver rehabiliteringVerksamhet av
människoryrkesverksamma med ryggbesvär. I

samband med detta utreds arbetssituationen
förslag miljö-tilloch och organisatoriska

åtgärder irekommenderas samverkan med
företagshälsovård.arbetsgivare och Detta

för beprövadinom erfaren-AML samtramen
het.

råd-omfattarVerksamheten rehabilitering,
information utbildning,givning, och FoU

frånergonomiska uppdrag organisatio-samt
företag.ochner

Rygginstitutets verksamhet skallEkonomi vara
självbärande. Intäkterna består i huvudsak

elavgifter, betalas försäkrings-somav av
anställdaför i tjänstprivatkassan och av

företagetverket för statligt anställda.
ansökningarSamtliga skall behandlas av

arbetsförmedlingen.

Rehabilitering 16 Mkrca
Utbildning 0,5 Mkr

Mkr vissa1 medelFoU
söks hosFoU

Arbetsmiljö-
fonden
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FÖR FÖRETAGSHÃLSOVÅRDSEKTIONEN

StadgarGrunddokument

föreningIdeellOrganisation

Yrkesfrågor, utbildningVerksamhet m m

150:-år höjsMedlemsavgifter f tillEkonomi n
frånKursavgifter. Vissa bidrag200:-.

arbetsmiljöfonden bl tryckkostnader.a
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FÖRETAGSHÄLSOVÅRDFÖRRIKSSEKTIONSHSTFs

StadgarGrunddokument

Frivillig sammanslutning medlemmar inomOrganisation av
företagshälsovårdverksamma inom ochSHSTF,

företags-arbetsmedicin utbildadeeller
sköterskor.

påUtvecklar arbetet AMI.Verksamhet -

Ingår för företags-i samverkansgrupp-
hälsovårdsprogrammet på AMFO.

Ingår Arbetarskyddsnämnden.i-

Föreningen förKontakter med skydds--
Företagsläkareföreningen,ingenjörer, Före-

för företagssjukningen gymnaster, Perso-
nalkonsulenter, SAF, LO, TCO, TCO-S.PTK,

Medlemsavgifter intäkterEkonomi samt av annonser
införda i medlemstidning.
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STANDARDISERINGSKOMMISSIONENI SVERIGE
SIS

Grunddokument

FöreningOrganisation med fastställdastadgar av rege-
ocksåringen, ordförande. Med-utsersom

är intresseradelemmar eller berörda
organisationer institutioner.och Arbets-
miljöverksamheten kan oftast inte sär-

frånskiljas övrig verksamhet. tekniskaDet
utförsarbetet fackorgan självständigaav

standardkommittéer.och

Allmänt förslagutarbetasVerksamhet till svensk stan-
fastställerdard. ochMan dessautger samt

för användsverkar de inom såvälatt
näringslivet statlig och kommunal verk-som

Regelutformningensamhet. ocksåomfattar
arbetsmiljöområdet direkt personlig-
säkerhet säkerhetoch vid arbetsplatser -

säkerhetindirektoch olikahos produkter-
och processer.

CirkaEkonomi 20 % SIS:s 15 Mkrav resurser - -
gick det verksamhetsåret tillsenaste
arbetsmiljö- säkerhetsomrádet.och Medlems-
avgifter, uppdragsmedel, statsanslag och
försäljningsöverskott bekostar standardise-
ringsverksamheten.
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SVENSKA ELEKTRISKA KOMMISSIONEN SEK

Grunddokument Svenska SIS och internationella IEC,
standardiseringsnormer.CENELEC

Organisation Fackorgan anslutet till SIS. Verksamheten
bedrivs i kommittéertekniska med ansvar
för svenskt deltagande i internationell och

västeuropeiskregional standardisering,
vissa framtar resultat betydelsevarav av

för arbetsmiljön. Medlemmar i ärSEK myn-
digheter, elindustriorganisationer, insti-
tutioner och forskningsorgan inom elteknik,
akustik, vibrationer och databehandling.

Verksamhet utarbetat förSEK tillverkning ochnormer
användning elmateriel. arbetsmiljö-Inomav
området verkar SEK regelutformninggenom

information.och

UngefärEkonomi 5 Mkr SEKS totala påbudget 96av
beräknas gällaMkr insatser för arbets-

miljön. Budgeten för SEKS centrala verksam-
påhet ligger 16 Mkr och dessa medel för-

delar sig följer: näringslivet 45 %,som
offentliga medel 35 försäljningsintäkter%,

övrigt15 och8 S %.
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TEXTILFORSKNINGSINSTITUTETSVENSKA TEFO

Grunddokument Avtal med medlemsföretagstaten STU,
ocheller bidragsgivare fl.SINDsom m

fastställdaStadgar regeringen.av

Organisation Halvstatligt branschforskningsinstitut
stiftelse.

Arbetsmiljöverksamheten oftastkan ej sär-
skiljas.

Verksamhet Verksamheten omfattar avtalsbundetett ks
regleras ochstatenramprogram som av

Intresseföreningen för Svensk textilteknisk
forskning och utveckling IST TEFOsamt
angáende genomförande finansieringoch av

kontraktsbuñdenävenbedriverFoU. Man
forskning provningar och konsulta-samt
tionsarbete.

Ekonomi 198889 år0,3 Mkr vissa tidigare har
insatsen varit högre utgörande medlems-
avgifter, frånmedel och forsk-STU egna
ningsfonder.
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TJÄNSTEMÄNNENSBILDNINGSVERKSAMHETmv

Grunddokument verksamhetsplan enlighetEgen i medsamt
TCO-förbundens beslut.

utbildningAvtal med AMFO.om

StatsunderstöttOrganisation studieförbund med regionalt
spridd verksamhet.

Såväl åttacentralt i olika regionersom
särskildafinns handläggareansvariga för

arbetsmiljöområdet. Därutöver organiseras
cirklarkurser och cirka 40 avdel-av

ningskontor.

konferenserVerksamhet Kurser, m m.

arbetsmiljöområdetInom främstTBVsvarar
för utbildning även viss informationmen
utveckling studiematerial gällervadav
särskilt den psykosociala arbetsmiljön.
Utbildningen riktar sig främst till skydds-
ombud och arbetsledare.

Ekonomi Totalt satsades cirka på38 Mkr arbets-
miljöutbildning Finansiärer är AMFO,m m.

cirkelbidrag:staten kommuner, landsting,
arbetsgivare smärreoch TBV bidrag.egna
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ARBETSMILJÖFÖRENINGVÄSTRA vsAmSVERIGES

StadgarGrunddokument

företag,äri privataMedlemmar VSAFOrganisation
arbetsmarknadens parteroffentliga sektorn,

Företrädare förenskilda medlemmar.samt
och yrkes-TCOLO,Göteborgs kommun, SAF,

ingar i styrelsen.inspektionen

arbetsmarknadensmedi samverkanskaVSAFVerksamhet
offent-såväl privatadeninomparter som

god arbets-tillmedverkaliga sektorn en
förverkarvinstsyfte.miljö VSAFutan

påmiljöskyddsarbete arbets-effektivtett
ochanordna kurserattplatserna genom

arbetsmiljöfrågor.i aktuellakonferenser
råd-också för information ochMan svarar

föreläsare,förmedlargivning samt
informationsmaterial.utbildnings- och

är P-län.verksamhetsområde och0-N-VSAFS

medlemsavgifter, kursverksam-IntäkterEkonomi av
skyddskläder,försäljningsverksamhethet,

frånadministrationsanslaglitteratur mm
Hälsoskyddsnämnden i Göteborg 0,03 Mkr

Arbetsmiljöfonden förfrånAnslag1988.
påbyggnadskurser.genomförda grund- och
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Litteraturförteckning

Arbetsmiljö information bestämmelser för arbets-om-
lokalerpersonalrum samråd.och Statens planverk 1982
tilltryck 1985.

Skriften redovisar samlat flertalet bestämmelser gäll-som
utformning och planering arbetslokaler, personalrumer av

och har förbetydelse denetc arbetar i lokalen.som som

Arbetsmiljöboken, Lars Ettarp och Eva Kvarfordt. Publica.
FörlagLiber 1981.

Arbetsmiljöboken heltäckande bild denger en svenskaav
arbetsmiljösektorn. blDen forskning,tar arbetsmil-a upp
jömyndigheternas investeringararbete, i arbetsmiljö,
lagstiftning, arbetsskador internationelltsamt samarbete.

förLathund arbetsmiljön, Arbetsmiljöinstitutet juli 1989.

Listan innehåller bl adresser och telefonnummer tilla
departement, kommissioner liknande, myndigheter, organi-
sationer forskningsorgan.och vissaI fall finns också
kontaktpersoner angivna.

Myndigheter, organisationer fl verksamma inomm
arbetarskydds- arbetsmiljöområdet.och Starland, Hilding.
Arbetarskyddsstyrelsen 1985.

sammanställning överEn 115 myndigheter, organisationer,
institutioner och skilda för sig eller iorgan som var
samverkan bedriver påverksamhet arbetarskydds- och ar-
betsmiljöområdet. adressregisterEtt finns.

Statliga myndigheter 1989. Verksamhet, organisation, eko-
nomi. Statskontoret 1989.

påBoken överskådligtpresenterar sättett den offentliga
förvaltningen. Närmare 400 myndigheter har tagits därmed

bl beskriver deras arbetsuppgifter ochman organisation.a
sökordsregister finns.Ett

gör vad i arbetsmiljönVem 8990 Föreningen för arbetar-
skydd 1989.

alfabetisk ordning redovisasI alla myndigheter, institu-
påtioner, arbetsmarknaden, föreningarparter fl 250cam

stycken sysslar med arbetsmiljöfrågor. Adressersom finns
till samtliga. vissa fall finns ocksåI kontaktpersoner
angivna.
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Förteckning över innehållerdatabaser arbetsmiljöinformationsom

Innehållet i denna förteckning har främst hämtats statskontoretsur rapport
lnformationsbaser förvaltningi samhälleoch katalog nr 1987:49.en-

Databaser

Producent Databas Innehåll
Driftställe om annan
än producenten

Arbetslivscentrum ALCDOC Arbetslivslitteratur

ARBPROJ Projekt: arbetsliv,
arbetsmiljö

LABORDOC Internationell litte-
ratur ekonomisk ut-om
veckling, arbetsmark-
nad, sysselsättning,
arbetsförhållanden,
arbetsmiljö, yrkesut-
bildning

LABORINF Aktuella problem och
viktigare tendenser
inom arbetslivet i
industriländer och
utvecklingsländer

Arbetsmiljöinstitutet AMLIT Ref. till svensk
arbetsmiljölitteratur nordisk rapportlitte-

påratur arbetsmiljö-
området

CISILO Internationell litte-
medratur anknytning

till arbetarskydds-
frågor

Arbetarskyddsstyrelsen Exponeringsregister över Underlag för yrkes-
blyexponerade arbets- inspektionens tillsyns-
tagare verksamhet föroch

företagshälsovårdens
verksamhet

Exponeringsregister över
kvarts asbestoch

6 JO-0675
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Databaser forts

InnehållDatabasProducent
Driftställe om annan
än producenten

förInformation den in-ISA-
Informationssystem tillsynsverksam-ternaom
arbetsskador centralt lo-heten, och

Basuppgifter förkalt.
utbildningsmate-FoU.

rial

Stödja yrkesinspektio-SARA-
Arbetsställe arbetarskydds-samordnat ochnens

löpandeinom Arbetar- styrelsensRegister
arbetsmiljönskyddsverket tillsyn av

Skyddsombudsregistret Skyddsombud-

Miljövård, arbetsmiljö,VANYTTByggdok
naturvård, toxikologi,
strålning, buller,

vattenvård,luftvárd,
åter-avfallshantering,

vinning

Arbetsdomstolen Arbetsrätt: domar,ARBIDomstolsverket av-
görande, rättsfall.
Försäkringar:Försäkringsdomstolarna domar,
avgörande, rättsfall.FORI

DAFA

farliga ämnen Information farligaDatabas:MaterialteknikFFV om
produkter hos anslutna
myndigheter. Underlag
för förteckning far-
liga ämnen enligt ASSS
föreskrift

Produktregistret Register över kemiskaKemikalieinspektionen
iprodukter tillverkade

tilleller importerade
Sverige tillhörandemed
företags- ämnes-och
register

ärende-Företags- Hjälpmedel för inspek-och
tionsenhetensregister arbete

förUnderlag toxikolo-MIC-KIBICRISKLINE
gisk bedömning av

ämnenkemiska
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Databaser forts

Producent Databas Innehåll
Driftställe om annan
än producenten

Räddningsverket RäddningsverketsRIB ämnenKemiska och pro-
Åtgärderinformationsbank dukter. vid

katastrofer

Samhall Samhall produktdatabas ochVaru- skyddsinfor-
mation kemiskaom pro-
dukter ämnenoch samt
underlag för risk- och
förbrukningsuppskatt-
ning

institut förStatens PSYCHOSOC Miljömedicin. Nyckelord
miljömedicinpsykosocial enligt termlista

miljömedicinska BilavgasregistretStatens Besvärsundersökningar:
laboratorium besvär från bilavgaser

naturvardsverkStatens PROJOLD Svenska projekt på
miljöområdet inkl
arbetsmiljö, äldre än

år4 och tidigare regi-
strerade i Serix

Trafiksäkerhetsverket Trafikolycksregistret Analys olycks-av
orsaker, vidtagande av
åtgärder befrämjarsom

förbättrad trafik-en
säkerhet

UHÄ NYTTFO Arkiv PågåendeData vidFoU
Svenska högskolor bl a
ASS-, ALC- och Arbets-
miljöfondprojektet

Verkstadsföreningen MiljöbankenMBLINE Arbetsmiljö och skydds-
Åtgärderfrågor. som

genomförts i olika
företag. Normer och
krav vid inköp av
maskiner, utrustning
och anläggningar.
Hjälpmedel för handi-
kappade. Kemiska pro-
dukter. Skyddsföre-
skrifter, faktablad
m m

Produktbanken Produkter tjänsteroch
inom arbetsmiljöområ-
det

Yrkesmedicinska Stiftel- REFDATA insamladeData vid
Örebroi hälso- och miljöunder-sen

Örebro-sökning med
formulären
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Endatum Erbeteckning

Enkät verksamhet inom arbetsmiljöområdetom

Regeringen tillsatthar arbetsmiljökommissionen blsom a
åtgärderlägga fram förslagska till för att ändra arbets-

förhållanden skapar skador och ohälsa. Blandsom kom-
ingårmissionens uppgifter att överväga effektiviteten i

på arbetsmiljöområdetsamordningen lämnasamt förslag om
inriktning och organisation arbetsmiljöarbetet ochav
samhällets insatser.

Statskontoret skall biträda arbetsmiljökommissionen bl a
med översiktlig kartläggning vilka myndigheter,en av
organisationer och andra har arbetsmiljöfrågororgan som

sin huvuduppgift eller någoni utåt-del sinsom som av
riktade verksamhet arbetar frågormed dessa samt arten av
deras insatser. Den interna arbetsmiljö- och skyddsverk-

såledessamheten är inte intresse. Kartläggningen skaav
omfatta organisationer helt eller delvis finansierassom
med offentliga sådanamedel ocheller där arbetsmarknadens
parter har ett starkt inflytande.

vårEr verksamhet har enligt preliminära sådanbedömning
anknytning till arbetarskydds- arbetsmiljöfrågoroch utan-
för den organisationen att den bör omfattasegna kart-av
läggningen. Vi är därför tacksamma Ni, senast till denom
1H frågornaaugusti, besvarar på bifogade enkät och postar

till 34107,den Statskontoret, 26Box 100 STOCKHOLM.OmNi
har roll central organisationmyndigheten som bör Ert

även gälla den underordnade verksamheten.svar Skickas
enkäten därför vidare är vi fåtacksamma besked det.om

För ytterligare upplysningar någonkontakta gärna iav oss
statskontorets projektgrupp; 08-738Lars Hammar, 4582,tel

08-738Berith Eidervinge, H523,tel Bertil Rapp, tel
08-738 4580.

Med vänlig hälsning

Bertil Rapp

Postadress Besoksadross Telefonväxel Telelax Telegramadress
Box34107 Primusgalan18
10026STOCKHOLM LillaEssingen 08-7384000 08-137784 statsrat
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Utredningsavdelning 2

34107, 100 26 STOCKHOLMBoxLars Hammar,Statskontoret,Insänds till

myndighetorganisationBesvarande . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .
telefonUppgiftslämnare .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . ........ . .. . . . . . .. . . . ...... . . . . .

arbetsmiljöområdetinom angeinsatserutåtriktadesigPå grundar Eravad1.
liknandekollektivavtal ellerförordning,ellerlag

arbetsmiljöområdetutåtriktade insatser inomöversiktligt EraBeskriv arten2. av
fördelningföljande; finansiering,någotunderstryka avexempelvis att avgenom

rehabilite-granskningprovning,tillsynkontroll,regelutformning,mål- ochmedel,
beskrivning:utbildning, FoU. Annaninformation,rådgivning,ring,

beskrivitsarbetsmiljöverksamhetför denmedel ovanresursinsatser somVilka3 a. verksamhetsåralternativtbudgetår 8889under senasteuppskattaskan

DD
budgeteradeFinns de3 b.

avgifter dylmedel,bidrag, externauppskatta eget 0Finansiering3 c.

NejJa
DE]

från övriga verksamhetsärskiljas Erarbetsmiljöuppgifternad.3 Kan

organiseradär verksamhetenhur3 Om Ja,e.

isamarbetekontakter med ErNimyndigheter harochellerorganisationerVilka4.
arbetsmiljöverksamhetutåtriktade

särskilt villNirörande samverkansynpunkternågra ellerproblem somFinns det5.
sammanhangpå i dettapeka

Fortsätt på baksidan
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Regeringsuppdrag angáende statlig finansiering av
arbetsmiljöområdet frånrapport statskontoret-
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N5989-51990-05-02 Dnr
Endatum Erbeteckning

HH1990-01-19 Dnr P

Arbetsmiljökommissionen

frånhemställan arbetsmiljökommissionen fickEfter en
1989den 27 juli i uppdragstatskontoret regeringen attav

påkommissionenbiträda med att bl kartlägga aktörernaa
arbetsmiljöområdet. Uppdraget redovisades den 2 november

1989:H0 på arbetsmiljöområdet,Aktörerrapporten engenom
kartläggning.översiktlig

hemställde därefterKommissionen den 19 Januari 1990 hos
bistånd från statskontoret riks-regeringen ochom

revisionsverket med att skilda aspekter närmare studeraur
penningflöden, styrning, prioritering och användning deav

påstatliga medel arbetsmiljöarbete.satsas Regeringensom
åt båda1 februari de stabsmyndigheternauppdrog den att

utredningsarbetetgenomföra i enlighet med arbetsmiljö-
önskemål.kommissionens

Statskontoret redovisar härmed delsin arbetetav genom
1990:11, Statlig finansieringrapporten arbetsmiljö-av

området. Omfattning. Styrning. Resultat. RRVs studie
Vårtöverlämnas separat. arbete är därmed slutfört.

ärende har rationaliseringschefen beslutat.I detta Engman
vid den slutliga handläggningen övrigtNärvarande ivar

Hammar,avdelningsdirek ören föredragande.

torets beslut

;nl ibtgztwl
-.., .HammarLars

Besöksadress TelefonPostadress växel Telefax Taieqramadress
Primusgatan18Box34107
LillaEssingenSTOCKHOLM 08-7384010026 00 08-137784 statsrat
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ARBETSMILJÖOMRÅDETFINANSIERING AVSTATLIG
OMFATTNING. STYRNING. RESULTAT --

UPPLÄGGNINGOCHUPPDRAGET ARBETETS1

fick den juli i27 1989 uppdragStatskontoret av rege-
arbetsmiljökommissionenåt göra kartläggningringen att en

på arbetsmiljöområdet.aktörer I rapportenm m av
på arbetsmiljöområdet översiktligAktörer1989:40, en-

redovisas arbetsmiljöarbetetkartläggning, hos drygtett
myndigheter och andra organisationer helt100-tal som

delvis finansieras med offentliga medel ochellereller
är fortsätt-idär partsinflytandet starkt. Rapporten -

kartläggningsrapporten innehåller ävenkalladningen ett-
på åtgärderförslag skulle effektiverakunnaantal som

verksamheten.

därefter,Arbetsmiljökommissionen har 1990-01-19, hem-
bistånd. avsågfortsattställt regeringen Uppgiftenhos om

beträffande statligafördjupad studie de medel somen
på arbetsmiljöarbete görasoch den skulle stats-satsas av

riksrevisionsverket Studien skulleoch RRV.kontoret
nämnda kartläggningenutgå från den ochnyss avse pen-

prioritering användning.ningflöden, styrning, och Rege-
åt1990-02-01 ochuppdrog statskontoretringen RRV att

åtundersökning arbetsmiljökommissionen.genomföra denna

gångbåda stabsmyndigheterna under projektets haftharDe
delvis enlighetnära och arbetatkontakt Igemensamt.en

önskemål kommissionen i tillmed de som angav en rege-
förstafogad promemoria, har statskontoret iringsbeslutet

på omfattninginriktat sig belysa storlek, ochhand att
användning i de medel under destort staten senasteav som

på utåtriktat arbetsmiljöarbeteåren 1. Formernasatsat
därvidresultatanalys har fokuserats.för styrning och

avsätts förå desin sida har granskat medel ut-RRV som
första avsätts förinformation, i hand debildning och som

föranledsoch informationsådan utbildning MBL. RRVsom av
sin studie Utbildning informationredovisar ochseparat

medbestämmande arbetsmiljö.områdena ochinom

utåtriktat arbetsmiljöarbete imyntades1 Begreppet
Syftet ringa inkartläggningsrapporten. och belysaattvar

för åstadkommasamhället görinsatsergenerellade attsom
arbetsmiljö. ingårtillfredsställande intebegreppetIen

riktar organisationarbetsmiljöverksamhet sig motsom egen
sådana arbetsmiljöförbätt-såsom lokalt skyddsarbete och

åtgärder arbetsgivarnainvesteringar och vidtar.rande som
Företagshälsovård yrkesinriktad rehabiliteringoch har

tagits med.dock
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OMFATTNING OCHFINANSERINGENSSTATLIGADEN2
ANVÄNDNINGHUVUDSAKLIGAMEDLENS

Finansieringskällor2.1

Inledning2.1.1

arbetsmiljöverksamhet tillkommerförEkonomiska resurser
sätt:på följandei principfördelasoch

be-ordning, statsmakternaadministrativ attI genomo
ändamålsbestämda avgifter ska tas utslutar att avom

över statsbudgeten.anvisar anslag Enellerarbetsgivarna
förstnämndahär iligger deskillnadprincipiell att av-

såtillvida deproduktionenbelastar attdirektgifterna
arbetsmiljönfördem har attdirekt ansvaretuttas somav

arbetsgivarenhostillfredsställande. utär Pengar tassom
obligatoriskaavsätts vanligen tillavgifterolikagenom

För ända-särskild ordning. vissaiförvaltasochfonder
på riksgäldskonto-särskilda hoskontonavsätts medlenmål

ret.

i vissaregeringenmedlen beslutarfördelningenOm av
Även demyndighet.underlydandeellerriksdagenfall

viktig roll ispelarorganisationernafackliga pro-en
ifördela vissa medel andraettbl attgenomacessen,

led.

hör avsätt-Hitfrivilliga avtal eller beslut.Genom0
investeringaröverens ellerkommerningar parterna omsom

gör.arbetsgivarensom

avgiftsbelägg-marknadsmekanismerna tGenom genomex0
åtgärder syftartjänster ellervissaning somgenomav
arbetsmiljöförbättrandeinvesteringar istimuleratill att

fonderingari medskattebefrielse sambandåtgärder, t ex
ändamål.arbetsmiljöförbättrandeför

på dennärmare belysafrämst siktehär studien atttarDen
sådanafinansieringskällor, dförstnämnda v savgruppen
påobligatoriskadels viamedel uttagoffentliga pro-som

arbetsmiljöändamål, dels viaavsätts till stats-duktionen
huvudsakligenanslås myndighetertill debudgeten som

arbetsmiljöverksamhet.utåtriktadmedarbetar

på produktionen2 Uttag2.1

Arbetarskvddsavgiften

arbetsgivaresocialavgifter ska1981:691lagenEnligt om
beräknade avgiftsun-på sättvisstdeterlägga 0,35 % av

arbetarskyddsavgift. de fall kIderlaget s egenav-som
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utgår, beräknas arbetarskyddsavgiften tillgift 0,20 % av
garinflutna arbetarskyddsavgifteravgiftsunderlaget. Av

förbidrag till kostnadertill arbe-8,7 8a staten som
tarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet,

särskilt riksgäldskontorethos54,3 till kontob S ett
företagshälsovården,bidragför till samtavsett statens

återstoden, till arbetsmiljöfonden37 tidigare arbe-%c
tarskyddsfonden.

framgår följandedessa medel tabell.Utvecklingen avav

Arbetarskyddsavgiftens omfattning destina-ochTabell 2:1
löpandel98485--198889, prisertion Mkr,

198485 198687 198788 198889198586

Inkomster
479 584 1 370 1 560 1 731

Utgifter

arbetsmiljö- 480399 530 578 615
fonden

80 104 122 136bidrag till 144
arbetarskydds-
verket

847till 717 972bidrag - -
företagshälso-
vård

369 561479 584 1 1 7311Summa

tillgångarArbetsmiljöfondens utgöra bidragska till:

övrigt för forskningi och utvecklingkostnaderl. samt
beträffandeinformation arbetarskydd,utbildning och

för forskning utvecklingoch utbildningkostnader2. samt
beträffande medbestämmande iinformation arbetslivetoch

arbetslivsfrågor övrigt,ioch

för utförsskyddsarbete regionalakostnader3. som av
arbetsmiljölagen,skyddsombud utsedda enligt
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förför utbildning styrelserepresentanterkostnader4. av
anställda,de

forsknings-för arbetstagarorganisationernaskostnader5.
verksamhet.initierande

regeringen,fördelas efterdels beslutmedelFondens av
arbetsmiljö-särskild myndighet,beslutefterdels enav

instruktion 1988:731.fonden AMFO -

avkastningarbetarskyddsavgifter kommerinbetaladeTill av
försäljningsinkomstervissa hos AMFO.fonderade medel samt

åtminstoneutbetalningarnahär tattkan noterasDet 0 m
skötsKapitalförvaltningeninkomsterna.198889 understeg

Tillgångarna enligtska AMFOsriksförsäkringsverket.av
på räntebärande räkning i bank.placeradeinstruktion vara

på ända-arbetsmiljöfonden olikabidragFördelningen urav
framgår tabellmål i sammandrag 2:2.av



1990:11STATSKONTORET 6

FördelningenTabell 2.2 arbetsmiljöfondens medelav
löpande198485--198889, Mkr, priser

Ändamål 198485 198586 198687 198788 198889

för-MedelA som
delats enl re-
geringsbeslut

Bidrag till 154.6 188.4 180.4 194.3 209-
och styrelse-MBL

utbildningrepr

Grundbidrag 6.5 7.0 7.6 7.9 8.2-
till ALC

Övrigt Bidrag 91.8 93.9 101.8 113.2 124.8-
ASSAItill mm

252.9 289.3Summa A 289.8 315.4 342.0
total 558 % 55 % 52 % 52 2 51 %av

för-MedelB som
delas AMFOav

FoU-bidrag 153.5 186.0 219.9 115.2 136.8-
infoUtb och 1 1 1 124.0 136.2-

Bidrag ALC 17.7 17.5 21.5 25.0 25.2t-
Övrigt kansli 32.6 34.5 29.7 22.3 23.4-

mm

203.8 238.1Summa B 271.1 286.5 322.6
total 452 3 45 482 2 48 2 49 2av

Totalt 455.7A+B 527.4 560.9 501.9 664.6

Bidrag till utb info särredovisas1 och föreFoU ejsamt
198788.

företagshälsovårdenbidrag tillStatens regleras genom
förordningen 1985:326 bidrag företagshälsovårdtillom

administreras riksförsäkringsverket.och Bidragetav
finansierades 1985 den i arbetsgivaravgiftent 0 m av
ingående sjukförsäkringsavgiften därefteroch arbe-genom
tarskyddsavgiften. influtna medlen under fem-De senaste

framgårårsperiod tabellen nedan.av
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StatligaTabell 2:3 medel företagshälsovårdtill 198485-
198889, löpande priser.Mkr,

198485 198586 198687 198788 198889

Inkomster 517 416 900 854 973

totala utgifterna till företagshälsovården,De inkl ar-
betsgivarnas beräknaskostnader, kan till 3 miljarderca

198889 utbetaladeskronor. 811 Mkr i statsbidrag.

Storleken det bidrag till arbetarskyddsverkets verksam-av
enligt lagen utgåhet, socialavgifter ska arbe-som om ur

framgårtarskyddsavgiften tabell Medlen förs2:1. tillav
särskild inkomsttitel heterfr1271.nr Denen 0 m

198889 inkomster arbetsgivaravgifter till arbetar-av
arbetsmiljöinstitutetsskyddsverkets och verksamhet. Hit

omförs även frånvissa medel fonden för arbetsmiljöför-
bättringar enligt beslut statsmakterna i varje särskiltav

Någon avräkningfall. formell influtna arbetarskyddsav-av
gifter anvisat anslag inte. Beloppsmässigtsker täckermot
denna del arbetarskyddsavgiften ökande del kost-av en av

förnaderna arbetsskyddsverket, i nuläget ungefär hälften.

för arbetsmiljöförbättringarFonden

för arbetsmiljöförbättringarFonden tillkom 1975. Den
finansierades tillfällig ökning arbetarskydds-genom en av

årenavgiften med 0,03 under% 1976, 1977 och 1979. Fon-
ändamål täckabldens att kostnader istatensvar a sam-

kreditstödband med till arbetsmiljöförbättringar småi
företag,medelstoraoch bl i form garantilåna av

AG-lån.

Större företag överstigandemed vinst 100 000 kronoren
ålagts avsättahade 20 vinsten tillatt % k arbets-av s

miljöfonder, femårsperiodunder kunde användas tillsom en
arbetsmiljöinvesteringar. Möjligheterna erhålla dettaatt
kreditstöd upphävts.har numera

för arbetsmiljöförbättringar finnsFonden dock Kapi-kvar.
talbehállningen juniden 30 1989 124,9 Mkr. Utbe-var per

årtalningarna har under främst gällt förkostnadersenare
utrednings- utvecklingsverksamhetoch med anknytning till
arbetsmiljöområdet. Utnyttjandet fondmedlen ikan bety-av

utsträckningdande betraktas anslagstillskott varmedsom
huvudförslagstatsbudgetens kunnat kompenseras och utrymme

för angelägna satsningar. Användningenskapas därmedhar
vid ändamåletsidan detlegat ursprungliga riksda-ochav

godkännande måstvid inhämtas.behovgens
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inkomster ochförvaltas kammarkollegium. DessFonden av
följande:198586--198889 uppgick tillunderutgifter

arbetsmiljöförbättringar.för InkomsterFondenTabell 2.4
löpande priser198485--198889, Mkr,utgifteroch

198788 198889198586 198687

Inkomster
17.6 17.020.8 18.3räntor m.m-

Utgifter

AG-lån 0.01 0.70.3 0,7inlösta-

18.15.0 3.9utredningar 2.3vissa-

23.7 9.99.5anslagsti1lskott 5.9-
ADB-utv mm

27.6 28.015.2utgifter 8.5Summa

Förnyelsefonderna

förnyelsefondermed kanInrättandet systemet ses som enav
iför företag investerafl FoUstimulansgaranti och attm

anställda. finansierasdeutbildning Desamt genom enav
inbe-från årsengångsavsättning 1986 vinstmedel Lag om

pá förnyelsekonto, 1984:1090.SFStalning

förnyelsefonder. Grundenbegränsas tillvår studie statens
på statligadenär avtal mellanför parternadessa ett

lydelseavtal i sinEnligt dettaarbetsmarknaden. senaste
förnyelsefondernastatligaär syftet med de1989oktober

åtgärder syftar tillstödjatill ochstimuleraatt som
långsiktigt bidrarstatsförvaltningen ochförnyelse av

statligaanställningstrygghet.statsanställdas Dedetill
arbetslivsinrikt-markeradhar ganskaförnyelsefonderna en

sägeri avtaletunderstryksning. Detta somav en passus
ökad effektivitetbidra tillförändringarna skaatt genom

bättre arbetsmiljö.arbetstillfredsställelse ochökadbl a
hållet imed dettade helt ochmotiverar tasattDet sam-

manhang.

förnyelsefondernaär knappastde statligaTekniskt sett
anvisasmedelFinansieringen skernågra attfonder. genom

mellanavtalasmed belopp parternastatsbudgetenöver som
Sådana avsättningar hittillsharavtalsrörelse.varjei

50 Mkr 1989.1987med 300 Mkrskett resp
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särskildEn myndighet nämnden för statliga förnyelsefon--
der har inrättats för beslutaatt tilldelning- om av
medel förnyelsefonderna. Instruktion 1988:1104.ur

Hittills har medel beviljats enligt följande:

Tabell 2:5 Beviljade medel förnyelsefonderstatensur
1987--1989, löpandeMkr, priser

1987 1988 1989

51 50 58

Utöver behandlade förnyelsefonder påfinns detnu statliga
området motsvarande konstruktion för riksdagensen myndig-
heter. riksdagens nämnd förEn förnyelsefonder har in-
rättats för fördela tillgängligaatt medel. l Mkr har

båanslagits för 198687--198889.

Arbetslivsfonden

Under perioden 1989-09--1990-12 är arbetsgivarna skyldiga
betalaatt arbetsmiljöavgift på 1,5 % avgiftsunder-en av

laget till fond, arbetslivsfonden.en Lag 1989:484 om ar-
betsmiljöavgift. Fondens tillgångar användasska som
bidrag till arbetsgivarna för

utgifter förl. rehabiliteringsåtgärder för anställda med
långvarigt hälsa,nedsatt

2. utgifter för nedbringaatt anställdas sjukfrånvaro,

3. utgifter för investeringar för bättre arbetsmiljö i
den mån det inte enligt lag eller författning ankom-annan

på arbetsgivaren göra sådanatt investering.mer

Arbetslivsfonden uppskattas via arbetsmiljöavgiften till-
föras 10,7 miljarder kronor vartill kommer avkastningen på

Någonkapitalet. bortre tidsgräns, när fondens verksamhet
ska avslutad har visserligen inte fastställtsvara men

förutsatt.synes vara

särskild utredareEn har nyligen tillkallats för för-att
bereda arbetslivsfondens organisation inför begränsaden

1990-07-01 direktivstart Utgångspunkten1990:7. är att
skapa begränsadmycket organisation meden centralen
styrelse och regionala styrelser i länvarje jämte vissa
kansliresurser. Resurserna hos befintliga myndigheter och
organisationer användas så långtska möjligt. I sty-som

såvälrelserna förtroendevaldaska arbetsmarknadenssom
finnas företrädda.parter Sakkunskapen berördahos myndig-

såsomheter arbetarskyddssstyrelsen, arbetsmarknadsstyrel-
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riksförsäkringsverket iska tillvara, centraltoch tassen
tillsärskilda beredningsgrupper beslutsorganet,form av

försäkringskassor,med yrkesin-form samarbeteilokalt av
länsarbetsnämnd.spektion och

skötsarbetslivsfondens medel kammar-Förvaltningen avav
kollegiet.

åtgärderarbetsmiljöförbättrande bidraggällerVad avses
både inom offentlig privatprojekt och sektortillges

förbl atta

referensarbetsplatserbygga upp-

närförsöksverksamhet detutvecklings- blstödja och a-
förändringararbetsorganisatoriskagäller

uppfölj-planering, ledning ochstödja projekt som avser-
från arbetsmiljösynpunktverksamhetenning av

påutbildnings- informationsinsatserstödja riktade och-
arbetsmiljöområdet

arbetsmiljöåtgärdersådana arbetsgi-stödja konkreta som-
är skyldig vidta.inte attvaren

för rehabiliterings- ochfrån arbetslivsfondenBidrag
arbetsanpassningsåtgärder är yrkesinriktadei huvudsaksom

förlämnaskan

arbetsträningåtgärderrehabiliterande som-

förändradearbetsuppgifter arbetsmeto-förändrade eller-
der

för bl vadåtgärder anpassning arbetsplatsen,av a-
arbetshjälpmedelgäller

attitydpåverkanåtgärder gällervad m m-

informationsinsatser.utbildnings- ochriktade-

säkertmöjligt hurär inte storaattDet resursernu ange
årligen tillföra för arbets-arbetslivsfonden kommer att

åtgärder respektive rehabilitering ef-miljöförbättrande
livslängd.fondens Vissafattats be-inga besluttersom om

fonden disponerakan kommadömningar pekar attmot att
år åtgärderför förinommiljarder kronor2-2,5 ramenper

utgår då frånbedömningar fem-uppgifter.sina Dessa en
innebär ökningsjuårig funktionstid. medtill Det en

förhållandetillgängliga statliga i tillmedel65-80 8 av
antagande huvudparten198889. rimligt kan attEtt vara av

sådana rehabiliteringsåtgär-kommer attdessa avsepengar
förarbetena.omnämns ider som
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till2.1.3 Anslag myndigheter

statskontorets redovisning i kartläggningsrapportenAv
framgår trettiotal myndigheter disponeraratt ett ekono-

formmiska i anslag, fondmedel vissasamtresurser av
främst försäljningsintäkter,inkomster,andra för utåt-

arbetsmiljöverksamhet.riktad begränsar vårVi redovisning
här till de myndigheter huvudsakliga uppgifter kanvars

utåtriktadklassificeras arbetsmiljöverksamhet. ärDetsom
arbetsmarknadsverket arbetsmarknadsinstituten, ami,
arbetarskyddsstyrelsen med yrkesinspektionen arbetar-
skyddsverket, arbetsmiljöinstitutetASV, AI, AMFO och
arbetslivscentrum två sistnämndaALC. finansierasDe ej

frånvia statsbudgeten helt arbetsmiljöfondsmedelutan
intäkter ivissa form räntor försäljnings-samt ochav
198889inkomster. 3 anställda600 vidvar ca personer

Resursöversikternamyndigheter.dessa i följandedet redo-
de ekonomiskavisar myndigheterna tilldelatsresurser som

i treårsperiod.budgetprocessen under innebärDet atten
verkliga resursinsatsernade sannolikt underskattats

budgetutfalleteftersom är högre.regelsom

Arbetsmarknadsverket

Till arbetsmarknadsverkets uppgifter inom arbetsmiljöområ-
räknas härdet den yrkesinriktade rehabilitering be-som

Ävenvid arbetsmarknadsinstituten.drivs vissa uppgifter
rörande arbetsanpassning jämställdhetoch berör arbetsmil-
jön i vid mening.

Resursöversikt, löpandeMkr, priser ami-verksamheten exkl
utbildningsbidrag

ÖvrigaBå Anslag Fondmedel inkomster

8788 554,5 - -
8889 602,8 vissa inkomster-
8990 646,3 uppdragav-

Arbetarskyddsverket

ärArbetarskyddsverkets huvuduppgift tillatt attse ar-
betsmiljölagen, arbetstidslagstiftningen påfl lagarm
arbetsmiljöområdet efterlevs. även lämna rådVerket ska

upplysningaroch utarbeta och sprida informationsamt i
förbättrasyfte arbetsmiljön.att Ca 70 % verketsav re-

går åt för yrkesinspektionens uppgifter.surser
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löpande priserResursöversikt. Mkr,

Övriga inkomsterBá Anslag Fondmedel

20 178788 252l
88889 269 212

268990 278 17

för 198788 anvisadesregleringsbrevet ett gemensamt1 I
för Forskning. redovisasTillsyn och Beloppenanslag som

årför detta har reducerats h institu-här i tabellen tm
verksamhetsberättelsenresursförbrukning enligt jfrtets

förresursöversikten nedan.AI

Utfall2

Arbetsmiljöinstitutet

främja forskning,Arbetsmiljöinstitutet bedrivaska och
arbetsmiljöområdetinom idokumentationutbildning och

arbetsmiljön. förförbättra blsyfte AI ut-att svarar a
företagshälsovårdens personalbildning ettsamt an-av

för arbetsmiljöfrågor. uppgifter ingicksvarsbibliotek AIs
198687 i arbetarskyddsstyrelsen.t o m

löpande priserResursöversikt, Mkr,

Övriga inkomsterBá Anslag Fondmedel

46 38788 69
38889 4871

8990 482 55

förfördelar arbetsmiljöfondenArbetsmiljöfonden bidrag ur
stödja forskning utveckling utbildningoch ochsamtatt

kan motverka uppkomsten arbetsskadorinformation som av
förbättrad arbetsmiljöövrigt bidra till bloch i en a

medbestämmande i arbetslivet.genom

ocksåstöder med regionala skyddsombud,verksamhetenAMFO
för anställdastyrelserepresentanter deutbildning samtav

arbetstagarorganisationernas forskningsinitierande verk-
samhet.
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Resursöversikt, löpandeMkr, priser

ÖvrigaBå Anslag Fondmedel inkomster l

8788 0 578 79
8889 0 530 73
8990 O 564 69

på innestående ingårRäntan härkapital1 med i genom-
drygt 70 Mkr.snitt

Arbetslivscentrum

främja tvärvetenskapligtArbetslivscentrum ska bedriva och
forsknings- utvecklingsarbete röroch individer ochsom

i arbetslivet, relationerna mellan arbetsmark-grupper
frågor inflytande inadens arbetslivetparter, ochom

arbetsorganisation. därvidska bl spridaALC erfa-a
frånrön arbetslivsforskningen inomrenheter och sittsamt

område vid utbildning sådanmedverka forskare och ut-av
bildning anordnar.parternasom

löpandeResursöversikt, Mkr, priser

ÖvrigaBå Anslag Fondmedel inkomster

8788 0 33 4
8889 0 34 S
8990 0 37 5

Övriga myndigheter arbetsmiljöuppgiftermed

nämnda finnsUtöver de tjugofemtal myndigheterettnu vars
störrei eller mindre omfattning generelltverksamhet

åstadkomma tillfredsställandesyftar till att arbets-en
många gångermiljö. är svårt avgränsamycketDet att ar-

frånbetsmiljöuppgifterna övrigt.verksamheten i hand-Det
rådgivning, information utbildninglar ochmest om som

arbetsmiljöområdet ävenliksom forskning ochtangerar
ärutveckling granskning provning. särskiltochsamt Det

sistnämnda i väsentligtverksamheterna allt finan-de som
avgifter.sieras genom

närmare uppgifter berörda hänvisasFör myndigheter tillom
ovannämnda Aktörer på arbetsmiljö-statskontorets rapport

området 1988:40.
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löpande priserResursöversikt, Mkr,

ÖvrigaBå Fondmedel inkomsterAnslag

8889 12,3 258,694,6

Andra statliga medel2.1.4

störrei eller mindre utsträckningde arbets-Vid sidan av
miljöinriktade satsningar beskrivits statligtkansom nu

arbetsmiljö ifrågaförbättradstöd till naturligtvis komma
vissa investeringar,även i samband med andra regio-t ex

Ävenstöd, industristöd, energistödnalpolitiska etc.
stöd såsomstatligt utbildningsstödvissa andra former av

arbetsmiljöutbildning, framgårförutnyttjas vilket denav
för arbetsmiljö-gjort parallellt med dennastudie RRVsom

räkning. medkommissionens bakgrund problemenMot attav
arbetsmiljöområdetavgränsa jfr kartläggnings-klart

här rördet sig huvudsakligen lokalaoch attrapporten om
stödformerbehandlas inte dylika vidare.insatser,

Sammanfattning2.1.5

utgångspunkt vårförsammanfattning och analys hurSom av
ställt fondmedelutnyttjats har vi sammanresurserna

övriga för budgetåretinkomstermotsvarande, anslag samt
dessa statliga198889. Storleken medel avsattesav som

årutåtriktad arbetsmiljöverksamhetför uppgick detta till
framgår tabell 2:6.3 000 Mkrdrygt som av
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Sammanfattning utåt-Tabell 2:6 statliga medel förav
arbetsmiljöarbeteriktat under 198889 löpandeMkr, priser

ArbetsmiljöfondenArbetar- 664
Bidrag tillskydds- FHV 811
Bidrag tillavgift ASV 144

för arbetsmiljöförbättringarFonden 28

Förnyelsefonder statens 58 1

Myndighetsanslag exkl fondmedel, 3301
övriga intäkterinkl 290 Mkr

3 035Summa

Tillkommer arbetslivsfondengenom
199091, uppskattningsvisfr 2 500o m

femårigantagandeunder av en av-
vecklingsperiod

Kalenderåret 1989.1

användningMedlens2.2

föregåendei avsnittetVi har det redovisat de ekonomiska
åren påunder de utåt-staten senaste satsatresurser som

arbetsmiljöverksamhetriktad inklusive företagshälsovård
rehabilitering.yrkesinriktad häroch det avsnittetI ska

försöka visa hur dessa använts.vi Vi därvidharpengar
användningenbelysa produktionsperspektiv,valt att ettur

tjänster förefter de vilkad artens av pengarnav an-
vänts. valda indelningen beskrivs här kortfattat.Den

påfördelning funktionerMedlens

sätt kartläggningsrapportenPå i har härvisomsamma
utåtriktade arbetsmiljöarbetetstrukturerat det i följande

mönster:

funktioner, till vilka räknar främstviSTYRANDEo resurs-
mål-fördelning regelutformning.ochsamt

TILLÄMPANDE funktioner, till räknar främstvilka vi0
rättstillämpning och tillsyn, granskning, provning samt

rehabiliteringsinsatser första sådanavissa i hand som
arbetsmiljösyftar till individeroch tillatt anpassa

På områdedetta företagshälsovårdenvarandra. verkar t ex
yrkesinriktade rehabiliteringen inomoch den arbetsmark-

nadsverket.

funktioner, till räknarvilka vi främstUTVECKLANDE0
rådgivning, information, utbildning forskning ochsamt

projektverksamhet.utveckling inkl
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miljarder i tabellenstatliga redovisatsde treHur som
framgårpåsig dessa olika funktionerfördelar sig2:6 av

återigen påpeka rörVi vill detfigur 2:1.följande att
uppskattningar gjorts huvudsak-relativtsig grova somom

regleringsbrev myndigheternasledningmedligen samtav
anslagsframställningar.verksamhetsberättelser och

utátriktatför arbetsmiljöarbeteStatliga medelFigur 2:1
finansieringskällaFördelat efter funktion och198889.

Mkr
1 100

S90| 000-

B00-

700

600-

400d
100

3°° 270

200-

T I IMål-Resurs- nåtts-och Gransk- Rehab Rådgiv- xnlor- Utbild- FoUfördel- regelut- tillämp- ning ning mation ingformning ningning
tillsyn

Finausicringskñllor
Ullog produktionpo

E§:f§ Anslag
m Avgifler

Synpunkter2.3

finansieringssystemkomplextEtt

framvuxitkarakteriseras detFinansieringssystemet attav
finansieringskällor vid vilkasidan varandra, harflera av

ändamål.stöd till delvis likartadeuppgifttill att ge
fråga FoU-stödfinns exempelvis iöverlappningarKlara om

arbetsorganisation, till informa-projekttill som avser
således,arbetslivsfondentionsinsatser Den nya synesm m.

åtgärder,arbetsmiljöförbättrandegällersärskilt vad rent
arbetsmiljö-på även stödjasprojekt kaninkomma som av

förnyelsefondmedel.respektive
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för mångasig det finnas fördelaroch kan sådanI med en
samtidigt innebärpluralism. den oklara ansvarsgränserMen

aktörerna svåröverskådlighetmellan och för bidragsmotta-
innebär vidare viss dubbleringDet de admi-garna. en av

går åtnistrativa till fördelaattresurser som pengarna
utgångspunkt från vår lågtoch med studie kan uppskat-som

till storleksordningen 40-45 Mkr.tas

förklaring till den relativa mångfalden på finansie-En
när störreringssidan kan ekonomiska satsningarattvara

arbetsmiljöområdetpågörs ävensker det i akt meningoch
konjunkturregulator överhettnings-skapa iatt etten som

från företagen.läge in medeldrar

På bör effektivare resursanvändningsikt eftersträvasen
minskning antalet fonder fondaktörer. mål-och Engenom av

sättning skulle kunna fondaktör påbara haattvara gg
myndighetsnivån.

Även för kapitalförvaltningprinciperna bör över ochses
utgångspunkten uppnåmed rimlig balansatt mellanensas en

avkastning. föreskriftenrisk och nuvarandeDen i AMFOS
tillgångarnainstruktion ska placeradeatt i bankvara

därvid mjukasskulle kunna upp.

gäller resterande medel i fonden förVad arbetsmiljöför-
bör överlåtabättringar riksdagen åtkunna regeringen att

fortsättningsvis disponera fördessa arbetsmiljö-pengar
åtgärder.förbättrande

produktionenPrincipen ska betala arbetsmiljökostnaderatt

förarbetena till gällandeden arbetsmiljölagen fast-I nu
197677:l49 principenslogs kostnaderna förprop att

åtgärderarbetsmiljöförbättrande på arbetsplatsernaute
bäras anfördesproduktionen. Samtidigtska detattav var

samhällsstöd utgåväsentligt skulle till forskning,att
på arbetsmiljöområdet.utbildningutveckling och I propo-

möjligheterna fåerinrades blsitionen bidragatta om
från dåvarande för ändamål.arbetarskyddsfonden dylika

framräknasMed ledning tabell 2:6 kan tredje-attav ca en
för utåtriktatstatliga insatserna arbetsmiljö-del deav

skattevägenfinansieras anslag.arbete till-Genomgenom
arbetslivsfondenkomsten kommer den andelen minskaattav

åtminstone övergångsvis,produktionen, bekostarattgenom
dåHär ligger rejäl ambitionshöjning på80 %. enca

rehabiliteringsfunktionen. Principen produktionen skaatt
för åstadkommabära kostnaderna arbetsmiljöbraatt en

alltsååterspeglas välganska huvuddelen detattgenom av
stöd samhället finansieras via obligatoriska ut-gersom
tag.

på samhällsstödetvi hur skattemedel respektiveSer genom
fördelat påproduktionen sigobligatoriska olikauttag ur

vi vidarefunktioner figur 2:1 kan konstatera att staten
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bidrar till utvecklande funktioneranslag FoUsomgenom
utbildninginformation principeri enlighet med deoch som

statsmakterna.uttalats av

anslagsfinansieringen dock andradominerandeDen avser
nämndaän enligt det beslutet skullefunktioner de som

samhället. hör rehabiliteringHit yrkesinriktadstödjas av
för arbetsmiljö arbetslivfunktion betydelse ochvarsen-

uppmärksammas. utveckling riktningkommit ialltmer Enatt
sådanabidrar till förproduktionen kostnadernaattmot

pá gångåtgärder är bl ami-organisationenattgenomnu a
sådanaproducent rehabiliterings-förutses bli en av

arbetslivsfonden ska finansiera. Anslagstek-åtgärder som
fr 199091avskiljs tusenkronors-anslagniskt ett nytt0 m

ändamålet.förrörlig kredit 35 anslutningMkroch Iomen
arbetsmiljökommissionens prövning vägartill attav

resursanvändningen bör ställ-principielleffektivera en
inte konverteringtill helaning tas om en av

tillami-organisationen uppdragsmyndighet AMU-modellen av
pröva.värdär att

falla inomfunktion vad produk-En som synes somannan
hälftentill finansierasborde bekostationen sommen ca

är mál-den regelutformningskattemedel och och denav
Ävenutövar. härarbetarskyddsverket bordetillsyn som

överväga principförslagarbetsmiljökommissionen kunna ett
öka produktionens direkta kostnadsansvaratt genom en

tjänsteryrkesinspektionensintäktsfinansiering i kom-av
överföringdirekt de inkomsterbination med mera somen av

är öronmärktaarbetarskyddsavgiften för arbetarskydds-via
verksamhet.verkets

någoti kapitel ytterligareVi 5 utveck-kommer attsenare
på sådan förändrad finansieringsformhurla tankarna en

förrealiseras arbetarskyddsverkets del.kan
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3 STYRNING

aktörerStyrande3.1

fördelningstyrningVid och miljarderde 3 avsättsav som
utåtriktadeför arbetsmiljöverksamhetenden är flera aktö-

Riksdagverksamma. och regering verkar be-attrer genom
författningsvägensluta dels avsättning medel förom av

ändamålspeciella dels i budgetprocessen. Regeringen tar
även rad detaljbeslut föreskriftermed fördelningen om av

Bland fondaktörernafondmedel. är f denAMFO bety-mestn
när gällerdelsefulla det fördelaochatt styra medel.

sållarTill sigskaran arbetslivsfonden.nu

ärUnder regeringen de i avsnitt 2.1.3 redovisade myndig-
främstade aktörernaheterna styrande inom för sinaramen

myndighetsanslag.resp

På arbetsmiljöområdetarbetsmarknads- och utövar arbets-
marknadens traditionparter inflytande överett starktav

fördelning och användning.medlens Formellt sigtar denna
trepartssamverkan bl uttryck i organisationerna påatta
arbetsmarknaden företrädsregel i verksstyrelser ochsom
andra statliga liksom i statliga utredningar därorgan m m

intressende har bevaka. förhållandeatt Detta ävenhar
stadfästs flera ILO-konventioner.genom

myndighetssfårenvid sidan utövar parterna starktettav
påinflytande medel och medelsanvändning t avtal,ex genom

kollektiva fördelareochmottagare utbildnings-som av
från obligatoriska fonder etc.pengar

3.2 funktionStyrsystemets bristeroch

Kännetecknande för medelsstyrningen är viss trögrör-en
pålighet beroende beslut inte sällan innebär mycketsom

långsiktiga bindningar. i relation till treårs-Sett det
perspektiv den budgetsystemet etableratssom genom nya som
planeringshorisont för den statliga verksamheten, kan man

på flera beslut omprövaspeka mycket glest. Ettsom
ärexempel regeringens föreskrifter bidrag till arbets-om

förmarknadens informationparter och utbildning enligt
fattat 1985. Jfr vidareMBL, senast RRVs rapport.

aktörerna fördelarolika ävenDe medel inom ellersamma
näraliggande problemområden svårtoch det kan attvara
urskilja klara gränslinjer aktörerna.mellan gällerDet
både inom och informationutbildning. SålundaFoU anger
både arbetsmiljöinstitutetAMFO och i sina forskningspro-

verksamhetsområden belastningsskador, kemiska ochgram som
frågeställningartoxikologiska inom vilka avsätterman

stora resurser.

förekommerDubbelstyrning även aspekt. Somur en annan
framgått fördelastidigare arbetsmiljöfondens medel efter
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fondens styrelse.regeringen, dels Ar-delsbeslut avav
förfår följaktligen fonden sinmedelbetslivscentrum ur

förmedel sinregeringsbeslut ocheftergrundfinansiering
Även utbild-styrelsebeslut i fonden.efterprojektram

bådefördelas fondeninformationsmedelochnings- genomur
styrelsebeslut.ochregerings-

för utbetalningardisponerade 700 MkrArbetsmiljöfonden ca
budgetåretverksamhetsområde 198889.under Avsittinom

ungefär 50 enligtutbetalades 342 Mkr, dvs 3,beloppdetta
fördelade medtill ALC26 Mkr auto-regeringsbeslut. AMFO

gick tillsärskilt avtal. 23 Mkr AMFOsenligtmatik
fondensinnebär 44bara 3kostnader. Det attinterna ca av

förstyrelsenågorlunda fritt disponerades AMFOSmedel av
delades 60utbildninginformation. dessaAvochFoU pengar

överskott.redovisadesaldrigMkr ut utan som

beslutmedel AMFOSfondens styrsdelDen som genomav
till forskning ochhuvudsakligen bidrag ut-används som

skallinformation. Fondenutbildning ochveckling samt
arbetsmiljönförbättrasådan FoU-verksamhet kanstödja som

bidrag tillinnebär fondensmening.vid Det atti gesen
främstStödet tillaktiviteter. riktasskildarad en-en

ansökan fonden.efter hosprojektskilda

på in verksam-satsning delar AMFOsin FoUFör styraatt
problemområdenåtta till vilkaantal fi manheten ett n

fysika-kemiska altprioritera tatt resurser exavser
arbetsställningbelastnings-arbetsmiljöproblem,liska

efterområden beviljas projektmedeldessaskador. Inom
enhetschef medantill Mkrprövning 0,5ansökan och avupp

prövas styrelsen.större beloppavslag och av

är för tillgodo-beslutsformer utformade attinternaAMFOS
Närintressenterna.långtgående samordning mellanense

på viktigtflera projekt inom ettvillfonden satsa av-
tidsbegränsadförområde kgränsat skapas ett program ens

Styrningen ochmed budget.sammanhållen insats en egen
sär-beslutasmedel inomfördelningen avprogrammenav

går tillAvslag dock AMFOSprogramstyrelser. sty-skilda
relse.

finnsprogramstyrelsernastyrelse och styr-Utöver fondens
kommittéer inom AMFO.ochprojektgruppergrupper,

fördelas i principinformationutbildning ochtillBidrag
fattasBeslutenansökan till fonden.eftersättpå samma

större bidragenhetschefsnivá till 0,5 medanMkrpå upp
fondens styrelsestyrelse.avgörs AMFOS Inomavslagoch av

sär-särskild U1-gruppenarbetsgruppbildats somhar en
policyfrågor, fattasbeslutenmed dessaskilt arbetar men

styrelsen.ialltid

fondensvidare konstateras attsamordning kangällerVad
exklnärmare 20är mycket stor,styrelse supp-personer

företrädare för departement,sammansattochleanter av
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centrala myndigheter, fackliga organisationer samt stat-
liga, kommunala, landstingskommunala och privata arbetsgi-
vare.

Även övriga programstyrelser, projektgrupper och kom-
mittéer inom har liknandeAMFO sammansättning meden en
stark partsrepresentation. Totalt torde drygtett 100-tal

ingå.personer

form formellaEn samordningsmekanismerannan av som man
påkan ärpeka det remissförfarande många ansökningarsom

bidrag fonden genomgår före beslut iom ur AMFO.

instruktionerna förI arbetarskyddsverket, arbetsmiljö-
fonden, arbetsmiljöinstitutet arbetslivscentrumsamt finns
inskrivna krav med olika påstyrka samråd, samordning och
samverkan med organisationer och myndigheter inom respek-
tive verksamhetsområde.

väsentligaI delar bygger dock samordningen mellan organi-
sationer och myndigheter är verksamma inom arbets-som
miljöområdet på informella nätverk. Den personkrets, som
är aktivt drivande inom arbetsmiljöområdet är begränsad
och den omfattande rekryteringen tillgenom bl AMFOSa
styrelse och ledningsgrupper har skapat heltäckandeman en
kedja med personkontakter inom verksamhetsområdet både
mellan olika aktörer och internt inom organisationerna.

3.3 Synpunkter

svårthar varit fåDet beläggatt för aktörernaatt upp-
någralever egentliga brister med denna informella styr-

ningsform. fråga ärEn dock nuvarandeannan styrnings-om
form kan tillräcklig föranses attvara garantera goden
hushållning tillgängligamed områdeInom ett medresurser.
relativt fördelagott att och där över-om pengar ett
skuggande problem ibland få tillräckligtattuppges vara
kvalificerade och seriösa ansökningar projektbidrag,om
blir naturligtvis konkurrensen inte så konflikterstor att
uppstår lika lätt varit begränsade.som om resurserna mera
Fondens betraktas dessutom påpengar parterna arbets-av
marknaden tillhörande inteparterna och Vårtsom staten.

är såintryck längeatt kommer överens ändamålman ochom
fungerar systemet ganska friktionsfritt.resurser

framträdandeEtt problem med den nuvarande styrningen av
de statliga medlen är vårenligt uppfattning den relativa
trögrörligheten och dubbelstyrningen.

Regeringen fördelaroch bådaAMFO arbetsmiljöfondens me-
trögrörlighetendel. Till bidrar 50att 8 medlen ärca av

långsiktigabundna beslut regeringen,genom 55 %av ca om
även räknar gällandedet avtalet mellanman AMFO och ALC

bestämd projektram. bör därförDet övervägasom en att
ersätta bindningarna och dubbelstyrningen AMFOs medelav
med där regeringenett system ställning tilltar fler-ett
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årsprogram förslagsvis treårigt för såväl FoU som- -
utbildninginformation och AMFO utarbetar. Medsom en

börsådan plattform pådet kunna ankomma heltAMFO att
Möjligheternafördela utnyttjaatt kontrakts-pengarna. en

för styrning och uppföljningmodell det slagav som
iskisserats samband med uppbyggnaden arbetslivsfondensav

administration bör kunna aktualiseras även för AMFO. Kom-
bör initieramissionen kunna åtuppdragett AMFO till-att

föreslåmed och sådanASS AI ordning.sammans en

vårproblem enligt mening vidlåderEtt annat styr-som
är samordning och aktörernasystemet att samverkan mellan

ärväsentligt informelli allt natur.av

påskärpta formellaVissa krav samband aktörernamellan
främst planeringssammanhang bör därföri ställas. Kraven
bör tilläggformaliseras i vederbörande myndighetersgenom

väljerinstruktioner. ovannämndaOm den lösningen ochman
uppgift upprätta flerårigaiAMFO attger program som

underställs bör såledesregeringen samråddetta ske i med
arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmiljöinstitutet.

gäller övrigtstyrningen iVad medel och verksamhetav
FoU-områdenainom rehab- och har dessa uppmärksammats av

rehabiliteringsutredningenbl 1988:41SOU och dena
därpå följande beredningen respektive särskildeden utre-

för övervägatillsattsdare arbetslivsforskningensattsom
direktivorganisation 1989:59. härStatskontoret har

utövertilläggainget de anförtsynpunkter viatt isom
remissyttranden i ämnetflera i kartläggnings-och

synpunkter och förslag i relevantarapporten. Dessa har
även samlats i detdelar avslutande kapitlet i dennaupp

rapport.
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4 RESULTAT

4.1 Modell

Kommissionens önskemål innefattar även fåatt belysningen
i vilken utsträckning det görs några analyserav vadav

får de statligaut medel påman av satsas arbetsmiljö-som
området. Tiden har endast medgett relativt principiellen

översiktligoch studie denna fråga.av

Resultatanalys har blivit allt uppmärksammatett mera
instrument för åstadkommaatt effektivare resursanvänd-en
ning. bidrakanDen med viktigt såvälunderlag för myndig-

internaheternas planering och styrning för statsmak-som
budgetprövning. Särskiltternas betydelsefull blir resul-

tatanalysen vid de glesare grundligare verksamhets-men
prövningar treársbudgeteringen innebär.som

vårVi ihar beskrivning utgått från modell fören re-
sultatanalys utarbetats fl. UtgångspunktenRRV ärsom av m
antingen slutprestationerna, dvs det lämnar myndig-som

oftastheten i form tjänster, eller effekterna dessaav av
Förprestationer. få påredaatt resultaten gör man en

uppföljning eller utvärdering. olikaDe typerna resul-av
tatanalys brukar illustreras och pábeskrivas följande
sätt:

Objekt
EFFEKTERHÄNDELSERAnsat PRESTATIONERs

UPPFÖLJNING 1 I I

UTVÄRDERING I 11 IV

För förstadet påkan vad händer innanförman se som orga-
nisationen. uppföljningarGenom kan påredata vadman som
produceras inom myndigheten årvisstett och hur pro-
duktionen har utvecklats förhållandei till de resurser

använts i figuren.ruta I Ett vanligt instrumentsom i
detta ärsammanhang produktivitetsmätningar.

vidare utvärderakanMan hur prestationerna kommit till,
dvs självagranska produktionsprocessen, trögheterna ivar

finnsden och hur olika organisatoriskat förändringarex
påverkathar produktiviteten i myndighet ruta III ien

figuren.

båda hållergranskningarDessa sig i princip innanför
myndigheten och uppfattning saker producerasger en om
rätt.

För pádet andra kan vad händer utanför organi-man se som
sationen. uppföljningar ärI inriktade på dettasom per-

10-0075
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sig bild hur deskaffaförsökerspektiv sam-en avman
arbetsmiljön har utveck-falli dettahällsförhållanden

statliga insatsenpåverka med den rutavelatlats mansom
II.

försö-innebärIV attutvärdera effekterna ruta manAtt
ärmån effekt denskeendeklargöra i vilken ett en avker

kedja.utgör länken i Detellerinsatsenstatliga annanen
förloppfölja olikalängre enbart utanhär inte attgäller

stånd.kommit tillhardessahur

syftar tillresultatanalystvå attsistnämnda typer av
produceras.rätt sakerklara ut om

teoretiska modellenbeskrivnautgångspunkt i denMed nu
underresultatanalyspå formervilkavi tittat somhar av

arbetsmil-gäller statligaförekommit vadårende senaste
måste tillknytasresultatanalysenEftersomjöinsatser.

prestationtjänst ellerobjektnågon form ensartatav
vi tidigareutgå från funktionerdevi valt att somhar

våra undersökningar arbets-för struktureraanvänt att av
begränsar detinledningsvis antyttsmiljöverksamheten. Som

såsomuppföljningKameralöversiktsbild.snabbtillsig en
inte beaktats.rutiner harekonomiadministrativa

resultatanalysutsträckning skervilkenI4.2

är vikti-dendär regeringeninstanser,Resursfördelande
arbetslivsfonden,ochsidanaktören vid AMFOgaste av

då granskningar hurdå ochinitierar resurserna an-av
statligadetgranskningenexempelvishörvänts. Hit av

1981:12,arbetsmiljöinvesteringar Ds Astödet till
över-arbetslivscentrumvidverksamhetensgranskningen av

riksdag ochmål riktlinjerochdeensstämmelse med som
utvärde-1986:393 och AMFOSrapportregering RRVangett

utfördundersökningarbetsmiljöutbildningenring avav
är främst i sist-den1988.universitet DetLinköpings

analysegentlighittakanstudiennämnda avenmansom
utbildningensåledesUndersökningen togeffekterna. omupp

i det lokalaför kursdeltagarennågra konsekvenserfått
skyddsarbetet.

juniidirektiven till AMSmyndighetsspecifika som gavsDe
på följa ochockså vissa kravinnehåller att1989 upp

prestationerami-organisationenssåvälutvärdera som re-
sökande.för desultaten

skisseratför verksamhetsin ettArbetslivsfonden har
innehåller konkre-uppföljningochför styrningsystem som

följa kostnader ochpå stödmottagarna attkrav uppta
åtgärderutvärdering vidtagnainkluderanderesultat aven

utomstående expertis.av

syftarami-organisationenRehabiliteringsåtgärder inom
bättre arbets-skallarbetssökande kunnatill gesatt en

förhandsbedömningar devissagjortharplacering. AMS av



STATSKONTORET 1990:11 25

samhällsekonomiska besparingseffekter uppståkansom om
rehabiliteringyrkesinriktad sättaskan in snabbare. Vida-

förhar utvecklat intern resursfördel-ett systemre man
resultatsmåttskomponentning i vilket hänsyn tilltaren

hur ami-verksamheten lyckats arbetsplacera eleverna. Prak-
tiska erfarenheter ännusaknas dock detta system.av

Systematiska försök mäta effekternaatt arbetarskydds-av
tillsynsverksamhet ärverkets hittills få.ganska Dokumen-

anmärkningartation gjorts i samband med inspek-av som
tionsbesök underlåtitsoftahar vilket försvårar rutin-en
mässig uppföljning.

Beträffande sistnämnda förhållandetdet framförs i årets
budgetproposition bil sid12, 93 kravet bristeratt som

vid inspektionsbesökiakttas alltid skall leda till
skriftliga i inspektionsmeddelande.krav ett Handlägg-

åtgärdadeningsrutinerna ska i detta avseende undervara
199091.

här påVi vill färdiginstalleradepeka detatt nu
för informationsamordnadADB-systemet arbetsskador ochom

arbetsställen ISASARA borde kunna utnyttjas ettsom
förinstrument effektuppföljning. På distriktsnivån uppges

utvecklingen arbetsolyckor avläsast att kanex av ca en
efteråt.månad bör därför möjligtDet effek-attvara se

exempelvis branschvis kraftsamlingterna inom ettav en
distrikt.

ocksåVi kan konstatera iatt t verksamhetsbe-ASSex
rättelser finns material kan vidareutvecklas tillsom pro-
duktivitetsuppföljningar. Vi utgår från dessa möjlig-att

till när förberedelsernaheter förtas treårs-ASVsvara
våreninledsbudget under 1990.nu

På FoU-området är det vanligt försökmed analyse-attmera
Sådanaresultaten. såvälhar gjorts AMFO arbets-ra av som

miljöinstitutet och arbetslivscentrum. handlar härDet
hjälpnärmast med utomståendeatt forskare granskaom av

innehåll och kvalitet i forskningsprestationerna. Institu-
sålunda för tioårsperiodenhar låtittet 1975-1984 göra en

forskningensanalys kvalitet, produktivitet och rele-av
vans.

Arbetsmiljöinstitutet vidarehar i sin för 199091-AF
199293 mätagjort produktivitetsutveck-ansats atten

femårsperiodöverlingen för utbildnings- informa-ochen
Svårighetertionsinsatser. kopplaatt prestationer med

resursátgång hindrar dock fullständig prestations-en
mätning.

4.3 Synpunkter

Vårt är insatser förintryck följaatt att och utvär-upp
uppnåsresultatdera vilka insatser påstatenssom genom

arbetsmiljöområdet hittills gjorts ganska sporadiskt. Det
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prestationertjänster effek-såväl analysergäller somav
för resultat-systematiska formerutvecklingEnter. av

angelägendärför under de kom-framstår mycketanalys som
åren.mande

utvärdering prestationerUppföljning och av

utvärdering myndigheternasuppföljning ochbättreEn av
väntas följa iautomatik taktmed vissprestationer kan

statsförvalt-treårsbudgeteringen iinförandetmed av
ipå till uttryck den bud-kommerdettaningen. Krav nya

ärdet vik-1989:400. Vi attgetförordningen SFS anser
på redovis-tydliga specifikationertillräckligttigt att

regeringens direktiv tillsamband mediformulerasningar
myndigheter.berörda

för eller delarintäktsfinansiering helaövergång tillEn
arbetarskyddsverketrespektiveami-organisationen somav

bör stimulera tilli sig kunnai denna rapportvi tar upp
förproduktivitetsmätningsinstrumentet kompa-användaatt

vid olika produk-verksamheterstudierrativa av
tionsställen.

resursfördelandesätt bör underdePå motsvarande organen
på prestationsuppföljningskärptaställa kravregeringen

utvecklingsk0n-modell medfrån Denbidragsmottagarna.
arbetslivsfonden vidareut-för kanskisseratstrakt som

detaljstyrningersättasuccessivt denochvecklas somev
övriga fonder.tillämpas avnu

utvärdering effekterUppföljning och av

är förbätt-viktigt,samtidigt minst lika attSvårare, men
bedömaför i vilkenunderlag att ut-statsmakternasra

årmiljarder kronor statensträckning de 5 somperca
på utåtriktad arbetsmiljö-framöver komma att satsakan

arbetsmiljöförbättringar.också resulterar iverksamhet
resursfördelandehand deförstai tungaDet varasynes

fondfördelande myndigheterna,och deregeringenorganen,
sådana uppföljningar utvärde-för ochatthar ansvaretsom

framstårstånd utsträckning.ökaditill Detkommerringar
påprimärt metoderutvecklaangeläget satsa atthär att

effekterstudera prestationernasmöjligtgör det attsom
förSådana underlagarbetsmiljön. effektstudierpå merger

resurstilldelningen ochförändringargenomgripande av
relativaverksamhet.myndigheternas Deninriktningen av

börförekommerresurstilldelningenislentrian som nu
omprövninghögre gradersättas med ochochbrytas en av

omprioritering.
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FÖRSLAG5 SAMMANFATTANDESYNPUNKTEROCH

utgångspunktMed i det anförts i denna irapport,som nu
informations-RRVs och utbildningsverksamhetenrapport om

på arbetsmiljöområdet förslag åtgärderde tillsamt som
fördes fram i föregåendestatskontorets Aktörerrapport
på arbetsmiljöområdet vill vi lyfta fram följande syn-

förslag förpunkter och kommissionen:

Effektivare ansvarsfördelning5.1 och finansie-
ringsformer

Antalet fonder fondaktörer bör påoch sikt minska. Etto
mål påskulle kunna fondaktör myndighetsniván.vara gg

förPrinciperna kapitalförvaltning0 ensas.

Regeringen bemyndigas förfoga över resterande kapital i0
för arbetsmiljöförbättringar.fonden

långa bindningarNuvarande och dubbelstyrning arbets-o av
miljöfondsmedlen ersätts med där regeringenett system tar
ställning flerársprogramtill förett och utbildningFoU
information upprättarAMFO i samarbete med ochASS AI.som
Möjligheterna utnyttja föratt kontraktsmode11 styr-en

uppföljningning och det slag skisserats införav som
uppbyggnaden arbetslivsfonden bör kunna aktualiserasav
även bidragsmottagare.AMFOSgentemot

pågåröversyn f hur arbetslivsforskningenEn i sino n av
bör bedrivashelhet och organiseras direktiv 1989:59. En

effektivare styrning finansieringoch skulle, förutom vad
begränsningsagts antalet finansiärersom ovan om en av

åstadkommaskunna samordna forskningsproduktio-attgenom
främstinom ävenochAI ALC andra forskningsorgannen men

på arbetsmiljöområdet. Förutom underlättaatt olikaatt
på arbetsmiljönaspekter kan beaktas samtidigt borde en

ocksåsamordning resultera i andelen icke-operativaatt
sjunker.kostnader

Effektivare5.2 styrmedel incitamentoch till styr-
ning

bör särskiltRegeringen uppmärksamma tillfället atto ange
påspecifika krav resultatanalys- och resultatredovis-

från berördaningar myndigheter i övergångensamband med
treársbudgetering.till

Resursfördelande under regeringen bör på motsva-o organ
sätt skärpa párande kraven prestationsanalyser från bi-

dragsmottagarna.
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fondfördelandeRegeringen de myndigheterna böroch tao
uppföljningar utvärderingarinitiativ till ochatt av

ståndtill föreffekter regelbundet. Metoderkommer mera
bör försorg.utvecklasdetta AMFOSgenom

börAmi-organisationen tillkunna konverteraso en upp-
enligt AMU-modell.dragsmyndighet

ändras föl-Finansiering arbetarskyddsverket enligtavo
jande skiss:

påkartläggningsrapporten framförde statskontoret tankenI
ökad utsträckning finansierai arbetarskyddsverketsatt

från produktionen. effekterverksamhet uttag Degenom som
uppnås sådan finansieringsreformskulle kunna ochav en

påvi pekade var:som

renodling principenytterligare produktionenattaven-
för arbetsmiljöverksamheten,bära kostnadernaska

reguljärastatsbudgeten i deavlastning delaren av-
ersätts obligatoriska avsättningar eller avgif-anslag av

ter,

berörda verksamheter blir ekonomiskt beroendeatt av-
utveckling frikopplas frånproduktionens och kan statsbud-

övrigt.igeten

läggas incitament bättreTill kan det tilldetta styr--
uppföljning intäktsfinan-verksamhetenning och av som en

bör innebära görabl intres-siering detattgenom a mera
för myndighet kraft bevaka ochattsant egenen av

möjligheter till produktivitetsförbättringar.utnyttja

framgått ärtidigare i avsnitt 2.1.3 del arbe-Som en av
öronmärkt bidragtarskyddsavgiften till kostnadernasom

för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verk-
basåret för vår undersökning, 198889,Undersamhet. mot-

hälftenbidraget drygt anslaget tillsvarade det arbe-av
ungefärmedan kostnaderna täcktestarskyddsverket 10 % av

vissa fondmedel fonden förintäkter andraoch arbets-av
miljöförbättringar.

finansieraMöjligheterna helt arbetarskyddsverket delsatt
påavgifter främstbidrag dels via yrkesinspek-via detta

bör prövas. Givetvis invändningarverksamhet kantionens
myndighetskontrollerandetanken verksam-attmot enresas

göras avgifterberoende betalas demskahet av som av som
på ärVi vill dock peka dettakontrolleras. redanatt

statliga gransknings-flertalet andrafallet med och
även obligatoriskaprovningstjänster har anknyt-som- -

arbetsmiljöområdet jfr figur 2:1. kanning till Man
överockså till den offentligaparalleller kontrolldra

bedrivsmiljöfarlig verksamhet koncessions-statenssom av
naturvårdsverket, länsstyrelserna kommunernasnämnd, och

hälsoskyddsnämnder enligt miljöskyddslagstift-miljö- och
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förningen. betalasKostnaderna dessa kontroller ska av
föremålär för prövning tillsyn.den verksamhet ellervars

Förordning föravgift myndigheters verksamhet enligtom
miljöskyddslagen ändrad och omtrycktSFS 1969:387, senast
1989:598.

tjänster beläggasBland de skulle avgifterkunna medsom
här nämnas följandekan siffran inom antalanger

Besök arbetsställenprestationer 198889: vid 50.000,
rådgiv-förhandsbedömningar 2l.200, informations- och

ningsinsatser ärvissa produkter avgiftsbelagda redan
nu.

För bedöma realismen i ersätta nuvarande anslags-att att
följande räkneexempel görasfinansiering med avgifter kan

utgående från 198889.

täcktaKostnader Därav fondmedeltotalt 300 Mkr. medca ca
Återstårövriga intäkter täcka150 Mkr 25 Mkr.samt attca
arbetsställebesökgenomsnittlig avgift125 Mkr. Enca per

förhandsbedömning2 000 kronor 5001 kronorsamtom per om
täcker väl126,5 dvs den anslagsfinansieradeMkrger

delen. jämförelse nämnas tillsynkan enligtSom atten
nämnda förordning tillsyn kontroll enligtochnyss om

miljöskyddslagstiftningen mellan hundrakostar ett par upp
årsavgift.till 160 000 kronor i

möjlighet hängerVi inte härhar diskutera problematt som
såsommed taxekonstruktionen, tidtaxa, saktaxa,samman

årligbesök avgift,eller styrmedeltaxa taxanper som
gäller frågan här,Vad sista vill vi liksomden docketc.

kartläggningsrapporten, påi möjligheten diffe-peka att
arbetsmiljönrentiera besöksavgiften efter hur riskfylld

är åtgärdatsrespektive anmärkningarhur tidigare t ex-
förhöjd återbesöksavgift. utredningfortsattEnen av

arbetarskyddsverkets finansiering bör även i vilkenta upp
utsträckning bidra myndig-avgifterna till centralakan

såsomhetsuppgifter föreskriftsarbete, internationellt
börbörnormarbete Vidare diskuterasdet kunnaetc. om man

minska via arbetsgivar-den generella andelen betalassom
ersättaavgifter direkta avgifter.och den med

föreslårVi arbetsmiljökommissionen behandlar dennaatt
fråga såförtur utredningsarbetemed fortsatt kanatt ett

iske anslutning till arbetarskyddsverkets medarbete
fördjupad anslagsframställning inför budgetcykel 2.

5.3 Effektivare myndighetsverksamhet inom vissa
funktioner

återges förslagdetta avsnitt vissa de synpunkter ochI av
fördes fram i kartläggningsrapporten ej tagitsochsom som

härtidigare i den rapporten.upp
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Hål- regelutformningoch-

användarna gällandeservice tillBättre reglerom genom
påexempelvis arbetarskyddstyrelsen sig till-tar attatt

innehållerhandahålla branschvisa regelpaket allasom
även sådanaförfattningar, myndighetgällande som annan

utfärdar.

Rättstillämpning tillsynoch-

fältarbetet gälleri vad tillsyn inspek-Samordning och
tionsåtgärder.

nätverk företrädare för företags-lokala medUppbyggnad av
arbetsförmedlinghälsovård, yrkesinspektion, fl i syftem

spårandetunderlätta riskfyllda arbetsmiljöer samtatt av
följa rehabiliteringsinsatser.initiera ochatt upp

provningGranskning och-

provnings-Omstrukturering nuvarande gransknings- ochav
när föreliggerklarhet effekternaverksamhet om av anpass-

på arbetsmiljöområdet.tillningen EGs normer

Rådgivning-

hållen rådgivning pågenerelltSamordning arbets-merav
miljöområdet utnyttja yrkesinspektionens regio-attgenom

informationscentraler.nätnala som

Information-

Öka arbetsmiljöin-nyttjandegraden den datorlagradeav
tillgänglig på hållfinns olikaformation tek-som genom

öppnautrustning och rutinernisk anpassning av
bör före-register.system-konceptet samt Detav senare

gås detaljerad och prioriterad kravspecifikationenav
löpande informationsservice bedömsbeträffande den som

tillämpningsområdeför visst rehabilite-nödvändig exett
intressentkrets. Därvidtillsyn eller vissring eller en

på särskiltmåste integritetsekretess och beaktas.kraven

såsominformationsmediakonventionella ochFör rapporter
börfilmer video samordningsvinsteroch ochtryck,annat

åstadkommasförbättrad service kunna arbe-att tgenom ex
ökatinitiativ tilltarskyddsstyrelsen samarbetetar ett

lagerhållning,marknadsföring, beställnings-gällervad
sådanadistribution produkter.mottagning och av

Utbildning-

bör förstasatsningar i hand aktualiseras isamordnade
för tydliggörafråga utbildningar, arbets-t attexom nya

arbetsmiljöför rehabilitering.ochgivarens Styr-ansvar
sådana satsningar kan exempelvis ske via den planning av

arbetsmiljöfondsmedel viför användning av som ovan
skisserat.
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01 PUNKTVIS SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH
FÖRSLAG

Riksrevisionsverket RRV har granskat behovet och an-
vändningen dels medel för utbildning informationochav

medbestämmandet MBL-medel, arbetsmiljöfondensdelsom
AMFO utbildningmedel för informationoch arbets-om

miljö AMLrmedel. Granskningen tillhar lett slutsatsen

attO nuvarande modeller för fördelning hanteringoch
dessa intemedel är särskilt ändamålsenliga.av
leder tillDe bl onödigt administrationmycketa

attO MBL-medlen används för utbildnings- informa-och
tionsinsatser endast har anknytning tillsom MBLsvag

utbildningarnaatt i0 fortsättningen i större ut-
sträckning måste utgå från de finnsbehov lokaltsom

uppdelningenatt på6 två olika förutbildningmedel om
medbestämmande och arbetsmiljö är Enogynnsam. samman-
slagning medlen är angelägen, stöter i dagav men
på hinder i gällande lag.

föreslårRRV bl att nuvarande centrala förmodellera
fördelning medlen avskaffas.av

för tvåRRV fram huvudalternativ till den nuvarande
modellen för fördelning MBL-medel:av

besparings-omprioriteringsalternativ,ettO inne-som
bär att utbildningför informationochresurserna

upphör delvisMBL eller omprioriteras tillom andra
ändamål samtidigt arbetsgivaravgiften skullesom
kunna sänkas.

decentraliseringsalternativ,ettO innebär attsom
MBL-utbildningarna kan fortsätta, att beslutenmen
över läggs på pådet lokala facket arbets-resurserna
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platserna. Resurser motsvarande den del arbets-av
givaravgiften i ändamåldag tas förut dettasom

tillavsätts särskilt inomett konto företaget.

alternativ till finansieringRRVs nuvarandeAMFOs och
fördelning till utbildning informationochav resurser

arbetsmiljö är arbetsgivaravgiftenAME-medel attom
sänks utbildningarna påoch föransvaret läggs de lokala
arbetsgivarna. Viss framställning utbild-central av
ningsmaterial kvarstår vid arbetarskyddsnämnden. Sam-
tidigt får

yrkesinspektionen uppgiften vid sina inspek-0 YI att
tioner regelmässigt kontrollera att skyddsombud har
erbjudits utbildning.lagstadgad

regionalade skyddsombuden förstärktaO förresurser
stimulera till utbildning påatt små företag.

regionala arbetslivsfondernade möj-utökade9 nya
ligheter bidra utbildningatt förmed ochresurser
information i finansieringsmöjlig-fall där andra
heter saknas.
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02 SAMMÄNFATTNING, FÖRSLAGDISKUSSION OCH

gått mångaDet har år sedan började anslå medel förman
utbildning informationoch medbestämmandelagen MBLom
och arbetsmiljöfrågor anknytningmed tillom arbets-
miljölagen AML. Sammanlagt miljarderhar 2,5 kronorca
anslagits för ändamål.dessa

Kunskapen medelsanvändningen iär dag begränsad,om spe-
ciellt när gällerdet MBL-medlen. har därförRRV under-
sökt användningen medlen. Intresset främst in-harav
riktats på att pröva det fortfarande finns ett behovom

medlen och de används i enlighet medav detom ursprung-
liga Vidaresyftet. har undersöktRRV de nuvarandeom
modellerna för beslut hanteringoch medlen är ända-av
målsenliga. Granskningen ihar första inriktatshand
på iMBL-medlen, påandra hand AML-medlen.

MBL- och bådaAML-medlen har syftet utbildningatt genom
informationoch förbättra förhållandena på den lokala

arbetsplatsniván. MBL-medlen skall öka arbetstagarnas
inflytande och AML-medlen skall in-kunskaper ochge
formation kan förbättra det lokala arbetsmiljö-som
arbetet.

fackliga organisationernaDe har viktigspelat rollen
för genomdriva införandetatt och AML-lagarna.MBL-av

ocksåhar givitsDe dominerande iroll försöken atten
implementera lagarna.

massiva utbildningsinsatserI utbildathar fackligaman
funktionärer arbetsgivare ioch därmedMBL, AML och

frågor,sammanhängande och har etablerat formellaman
modeller för umgänget mellan parterna. dag näraI -

år sedan införande15 ärMBLs dock utbild-behovet av-
ning, enligt fackliga organisationernasde utsagor,
lika stort eller större dåt än det lagensom 0 m var
infördes. påDetta kan tolkas sätt.flera ärEtt att
utbildningsinsatserna hittills inte varit särskilt
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effektiva. kommit in iärEtt annat att fasman en ny
i relationerna förutsättningarnadärmellan parterna

utbildningarna ocksåär ändrade därför behöveroch
tredje brister iändras. är berorEtt att resultatet

på inte i utbildnings-att första ärproblemet hand ett
anledning ifrågasättaproblem. Alla slutsatserna attger

utbildningsmodell.nuvarande

Vidare åsikterna MBL-utbildning iär behovet dagom av
frågarhelt änandra de referererade deovan om man cen-

påarbetsgivarorganisationernatrala eller fackklubbar
nivån. Arbetsgivarnaden lokala att behovetanser av

MBL-utbildning i minskat upphört.dag har eller
ilokala närmaste ärfacken att behovet detDe anser

obefintligt. råder alltså oenighetDet stor huren om
egentligenbehovet ut.ser

Även AMmrutbi1dningennär finns anledningdet gäller det
ifrågasätta framkommitnuvarande modell. Detta harav

i utvärderingar i undersökning.flera samt RRVs egen

genomgång MBL-utbildningarna medelsfördel-RRVs ochav
ningen till följandehar lett fram slutsatser:oss

Utbildningarna till varit in-övervägandehar del1
riktade på fackliga förtroendemän, ombudsmän eller

i fackliga organisationer. i mindreanställda Endast
vanligaberört anställda.grad har de

Utbildningen anknytningihar dag endast2 en svag
till i rättslig mening. stället handlar denMBL I
till utbildning i allmänfackliga frågordelstor om

påfrågor i vid mening förhållandenberöroch som
ekonomi, personaladmi-organisation,arbetsplatsen -

nistration vidgning ML-utbildnings-Dennam m. av
framstår oändligt.begreppet gör behovetatt som

sådan tolkning föresvävatknappast ha stats-kanEn
inrättades.dåmakterna MBL-medlen
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bristerredovisning tillOrganisationernas fonden har3
få uppfattningsvårtär attgör det mycketatt ensom

till.egentligen kontrollanvänds AMFOSvad medlenom
summariskredovisningarna nästanär och lederav

ingenpåpekanden.aldrig till system harMed detta
egentligen används.i hur medlendag kunskap om

strilasuppifrånutbildningen bestäms ochEftersom4
tillobetydligåtgår inte delned resursernaaven

övergripandeunderhålla ochbygga ochatt enupp
informations-utbildnings- ochbesluts-,samordnande

då egentlig utbild-blirlitenAlltför delapparat.
ning.

ocksåbidrarcentralistiska beslutsmodellen5 Den
fråninte utgårtill utbildningarna lokala behovatt

arbetsgivar-Både inomtillräcklig utsträckning.i
arbetstagarorganisationerna framförtharoch man

arbetsplatsnivån fått ökadåsikten att den lokala
på ochvid arbetsplatsenbeslutsfattandetbetydelse

måsteinformation därförutbildning ochatt mer
fånivå i framtiden förbedrivas attnära denna

effekt.

bidragsgivning tillTvå olika för MBL-system6 resp
AMLrutbildningar

administration för hanteraattökar behovet6 av
dåblir totaltdyrarehelamedlen. Det

uppdelningkonstgjord kursverk-tillbidrar6 aven
tillriktasutbildningentill attsamheten och

integration oftaolika kategorier. En anses
utbildningar.önskvärd dessav

informa-utbildning ochförgäller medelNär det AMFOS
dragit slut-arbetsmiljötion AML-medlen har RRVom

ifördelar attfinnas storaskulleatt detsatsen
tillmedelsanvändningen lokalföra ned besluten om

vid fonden haransökningsförfarandenivå. Nuvarande
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krångligtallmänt tidsödande.ansetts och harRRV
vidare funnit

på nivån inteatt den lokala6 att behovetman anser
utbildning i tillräckligt tillgodosettärdagav

vanligtär på mindreatt det företagatt skyddsombud9
utbildning.saknar lagstadgad

Sammanfattningsvis alltsåkan dra slutsatsen närman
bådedet gäller och AML-medlen, att nuvarandeMBL-

fördelningmodeller för hantering inte särskiltoch är
effektiva.

utbildnings- bidragsmodell åt-En och borde fyllany
minstone följande krav:

Minska MBL-utbildning åt-kostnaderna för0 attgenom
minstone effektivisera användningen

regelsystembidragssystembort0 Ta motverkarsom
flexibel användning på nivånden lokala samten

förenkla handläggningen så långt möjligtsom

Integrera förfortsatta MBL-medel med medlen0 ev
AML-utbildning.

Föra medelsanvändningen såned över närabesluten6
arbetsplatsnivån möjligt,den lokala dvs demo-som

kratisera medelsanvändningen.

Vi i avsnitt diskutera olikaskall detta modeller som
i varierande uppfyllergrad dessa krav.

möj-Avsnittet inleds diskussiondock med korten av
ligheten tilli bådaföraatt dag de medlensamman

informationutbildningförett sammanslaget medel och
inflytande-frågor.arbetsmiljö- ochom
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organisation-intresse frånframförtsDet har ett starkt
utbildningsida för medel för ochett sammanslageternas

information arbetsmiljö inflytande alter-och ettsomom
nativ till Enligt uppfatt-dagens tudelade system. RRVs

tillning tolkningen användasMBL-medel kanhar vadav
tillblivit så vid komit nästananvändasatt medlen att

arbetsmiljöfrågor.just till utbildning iallt utom-
just arbetsmiljö-allmänt ochTrots att attman anser

utbild-inflytandefrågor i harborde ett sammanhangses
påalltså hållits inriktats olikaningarna isär och

i perspektivetolyckligt, inte minstärDettagrupper.
år behovet attatt under starkt betonat avman senare

i linjens påarbetsmiljöfrágorna integreras arbete
hänvisade tilli stället förarbetsplatserna att vara

i skyddskommittén.plats enbarten

emellertid lagstiftningförefaller denDet somsom om
finns i främst medbestämmandelagen ochdag MBL-
arbetsmiljölagen arbetsmiljöavtalen för-AML samt -
svårar sammanslagning medlen.en av

arbetsmiljön påförläggs det yttersta ansvaretI AML
arbetsgivaren. Arbetsgivare och arbetstagare svarar

erforderligfårdock för skyddsombud ut-gemensamt att
bildning. Frågor AML-utbildning beslutas skydds-avom
kommittén, båda ärdär representerade.parter

á sidan bl denhar andra flera paragrafer,MBL a om
föreningsrätt gör att ett gemensamt§ 8 som-,-

iutbildningöver för MBL-anknutnabeslutsfattande medel
särskilt lämpligt.frågor intef skullen vara

svårtförhållanden är därför attdetUnder nuvarande
bådaomarbetningföreslå sådant alternativ. deett En av

i riktning lag harberörda lagarna mot en gemensam
enligtemellertid diskuterats uppfatt-och RRVsvore,

sådanning, förutsättning önskvärd sammanslag-för enen
föreslårning. på medlenattväntan detta RRVI som

i förblirdag separata.
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huvudalternativtvåföreslår längre 016fram sRRV
till huvudalterna-för ettdagens modell MBLrmedlen samt

diskussionpåAlternativentiv för byggerAML-medlen. en
medelsanvändningen,för delsbeslutsmodelldelsav

resursnivå för medlen.

diskussionvipåvi in förslag förkommer dessaInnan en
Åmodeller, delsför- dels nuvarandeoch nackdelar medom

några alternativatänkbara modeller.

NIVÅ FÖR BESLUTBESIUTSHODELLER OCH

Figur illustrerar beslutsmodellernuvarandenedan1
två tänkbara alterna-för AML-medelMBL-medel och samt

antingentiv. nivå där kanbesluten fattasDen vara
central eller lokal.

nivåFiggr för beslutBeslutsmodeller och1

NIVÅ FÖR EXEMPELBESLUT MODELL

ANSÖKNINGS-Central AMTOS
AML-medelMODELL

MBL-medlenEXPERT-
MODELL

ARBETSLIVS-
FOND-MODELL

Lokal DELTAGARSTYRD
MODELL

in centralolika först efterdelasmodellerna kanDe
Pånivå den centralaför beslutsfattandet.eller lokal

tilldelningnivån återfinns förmodell ML-dagens av
modellegpgrtmodellen och dagenshär kalladmedel --

arbetsmiljömedeltilldelning AML-medelför av
ansökningsmodellen.här kallad-

aktörer har blintervjuerVid centralamedRRVs a
framkommit.följande
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ingenärDet organisationernatvekan deatt centralaom
föredrar ansökningsmodell-expertmodellen framförML

byråkratisk, krångligDen ochen. senare anses vara
tigsggangg. Handläggningen till månader.tar 6upp
Ansökningsmodellen skiljer sig från expertmodellen

även på regionalatt aktörer nivåoch lokal kangenom
söka imedel. är meningen mindre centralistiskdenDen
än organisationernasegpgrtmodellen, där nivåercentrala
är vidaremottagare medel och fattar besluten denav om

Åfördelningen. sidanandra fördelkan den ansök-som
ningsmodellen i mindrehar centralism i vissform av
mån reduceras ansökningsförfarande.dess krävandeav

Expertmodellen organisationernade centralaanses av
bra. är enkel planeringDen att hantera, den medgervara

på lång sikt till organisationerna,och den ansvaretger
sig ha den bästa kunskapen hur medlen börsom anser om

användas för tillkoma bästatt krävernytta. Den
minimum redovisning.ett insyn. Vidarekontroll ochav

inte utnyttjaskan medel årunder ett försom reserveras
år.kommande

Arbetsgivarnas organisationer jämförtär, med arbets-
itagarnas, allmänhet något kritiska till expert-mer

kritikmodellen. hänger åsiktenDeras dels medsamman
inte iatt medlen behövs utsträckningsamma nu som

i början existens,MBL-lagens dels med att medlenav
fått så vid användning. Arbetsgivarorganisationernaen
finner vidare i vissa ansökningsmodellenfall alltför
krånglig i dag.

På kansli till menings-harAMFOS uttryckt tvekanman
ifullheten hanteringfondens nuvarande dels MBL-av

medlen, möjlig-dels AML-medlen. deMan attanser egna
påverkaheterna att eller kontrollera MBL-medlen är

små obefintligaeller tilloch att medlen skulle komma
användningbättre ide kunde ett sammanhang medom ses

ocksåandra medel förekommeroch behov. Det en prag-
matisk inställning till vida definitionenden ML-av
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definitionen tillräckligt vidmedel. är kanOm fonden
utnyttja möjligheten hänvisa önskemålkravatt nya
från till MBL-definitionen.parterna medel förManom
således in existerandeoch under den MBL-mer mer

på särskilda satsninghatten. ärEtt exempel detta den
på jämställdhet inomlagts MBL-medlenssom ram.

Ansökningsmodellen i princip viss ratio-haanses en
nalitet så utnyttjasför fördelaatt knappa medel att de
på enligt prioriteringsgrundersättett bra och be-

remissför-slutade fondens styrelse. Ett omfattandeav
kvalitet förhindra onödigtfarande skall garantera och

i framställningdubbelarbete, material.t ut-Denex av
veckling AML-utbildningarna i riktningskett motsom av

anpassning emellertid tillökad lokal har lett atten
ansökningar småbelopp kraftigt.antalet ökatharom

får i sinaFonden dag ägna allt större delen av resurs-
åt uppsjö smáansökningar. Hantering-bedömaatter en av

i inte särskilt meningsfull pådag fonden.en anses

både ansökningsmodellernaI expert- och fattas besluten
fördelning i på nivå.första hand central Expert-om

överlåter åt organisationernamodellen de centrala att
redovisa användningen tillfördela och AMTO.pengarna

vidare varierarSättet fördelaatt mellanpengarna
olika organisationer mindrelämnar elleroch utrymmemer
åt nivåerna Huvudidénde lägre beslut.att fatta egna
i finnsärdenna modell kunskapen centralt och attatt

i organisationen i stegvisbörden föras ned en
hierarkimodell, nivåerhögredär förrepresentanter

nivåer, i sinlär lärför lägrerepresentanter tursom
fackliga på nivånförtroendemännende den lokala hur

sig relationen till arbetsgivaren.ide skall bete
dåförefallit naturligmodell kan ha den lagenDenna nya

infördes.och fördelen att snabbt kunnaavtalen hadeDen
tillföra mängd kanett budskaput stor Denpersoner.en

tillej arbets-lyckas anknytadock ha haft nackdelen att
på djupare sättverkliga utanettplatsernas problem

tilli låser medbestämmandet formstället den en av
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umgänge mellan de lokala parterna. Medlemmarnas deltag-
efterfrågats iande har begränsad utsträckning.endast

figur nivån påförI har besluten lagts den lokala1
nivån i två alternativen. givetvisAndra än ärdessaav
också tänkbara.

överföring till fackliga nivånEn medlen den lokalaav
rimmaskulle väl decentraliseringmed den beslutav som

ägt även samhälleligakonsekvens andrarum som en av-
fackliga inom offentligaän de företag ochprocesser -

arbetsplatser. fackligastor del de lokalaEn av
organisationerna i ingahar dag alls ellerresurser

mycket blygsam budget. beställdrapportI Losen en av
demokratiutredning inför LD-kongressen DOI1991egen

framgår mindret att % klubbarna änhade47ex av
Akrår i sidan erbjuds1 000 budget. andra fram-egen

för allt gå pålokala styrelserepresentanter att ut-
bildningar beslutats och anordnats förbund ellersom av
centralorganisation. Sannolikheten för att kursutbudet
bättre skulle motsvara de lokalt upplevda behoven ökar
dock lägger ned beslutsrätten.om man

Arbetslivsfondsmodellen i figur innebäraskulle att1
de inuvarande stället föroch AML-medlen för-MBL- att

till nybildade arbetslivs-delas förs över deAMFOav
finnas i varje frånfonderna skall förstalän densom

juli stå till1990. MBL-medlen skulle de lokala fackens
till skyddskommittéernasoch AML-medlen för-de lokala

i proportioner varjefogande företagsmotsvararsom
arbetsgivaravgiften inandel förbetalas dessaav som

ändamål. På varje arbetsplats skulle kunna lyftaman
sina beviljasmedel efter enkel ansökan för atten som

användningendast kräver plan för medlen. Medelen av
inte inom treårsperiod tillfallerlyftssom en en gemen-

sökapott kan extramedelsam som man ur.

Arbetslivsfonderna lokaltförutsätts bygga ettupp
nätverk därför ha deoch kunnande och skulle kunna sam-
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regionala både rehabilitering,förlade resurserna
organisationsutveckling informationutbildningoch samt

arbetsmiljöinflytande.om

i inledningsskedenackdel kanEn att fonden ettvara
blir splittrad på olika måsteverksamheter, att den
bli något större än planerat och byggeratt man ev upp

funktion än vad är tänkt förpermanenten mer som
Åarbetslivsfonden. sidan insatserandra skulle fondens

i behandlingen ansökningarna inskränka sig tillav
minimum. inte någotett Fonden skulle heller ha

ikontrollansvar efterhand.

i figurandra modellen den deltagarstyrdaDen 1 -
låta liggainnebärmodellen att skulleman resurserna-

på företagsnivån, aldrigkvar den lokala dvs de skulle
till nivå fördelning. Arbetsgivar-föras förcentralupp

avgiften idå sänkasskulle motsvarande den del dagsom
går till båda ändamål i ställetdessa och skulle man
lagstifta varje avsätterföretag motsvarandeatt nu-om

MBL-avgift till står tillvarande lokalt kontoett som
fackliga organisationernas förfogande förde lokala

komplika-utbildning i enlighet önskemål.med Enegna
intetion emellertid iår företag haratt alla dag

då ingenföretag kanlokala fackklubbar. harDessa som
sådanautnyttja rimligtdärförkontot. kan attDet vara

arbetsgivaravgiftfortsättningsvisföretag även betalar
stimuleraMöjligen sådan ordningtidigare. kan ensom

till bildande ärproblemetfackklubbar. Eftersomav
vanligast på små poängföretag kunde det attvara en

till antingenföra dessa företags andel MBL-medlenav
uppgift specielltarbetslivsfonderna, attharsom som

intressera arbetsmiljöernasig oftaför sämsta somde
regionalapå små tillfinns just företag, eller de

uppgift överju vakaattskyddsombuden, harsom som
små sistnämndaarbetsmiljön på just alter-företag. Det

krångelinnebära minst skullenativet ochskulle ge
på-möjligheter attregionala ökadeskyddsombudende

verka.
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inget särskiltNär det qäller AML-medlen skulle konto
inrättas. frågor liggerbehöva förAnsvaret dessa redan

i lagstiftning pá Sänkningenarbetsgivaren.nuvarande
arbetsgivaravgiften imotsvarande den andel dagav som

går till utbildningfördelning informa-förcentral och
tion arbetsmiljöfrågor innebär arbetsgivareattom mer
entydigt tvingas enligtdet de harta AML.ansvar som

yrkesinspektörernaModellen kunde kompletteras med att
åläggs alltid vid inspektion i inspektionsprotokollatt

utbildningnotera skyddsombud saknar lagstadgad ochom
på sådan.inte erbjuditsdet beror att deom

jämförelse två vidmellan de lokala modellernaEn ger
handen att den deltagarstyrda fördelarmodellen har

arbetslivsfondsmodellen.framför gör hela procedurenDen
onödig med att lyfta medel företaget och sedanur

tillbaka dit. minimerar alltsåfördela dem Den
byråkratin. på påliggerAtt medlen företagetkvar

särskilt vi föreslagitett konto, för MBL-medlen,som
också bli särskild stimulans tillkan att lokalten man

sig i till.användasvad de skallengagerar

Sammanfattningsvis viktigasteär de fördelarna med
jämförtde lokala med de centrala modellerna:

deltagarstyrning, sannolikhetenökar att0 som man
till just utbildningaranvänder deresurser som

behövs

liten byråkrati tilloch den lokala6 mer resurser
nivån.

uppgiften tvåfördelaavlastas att dessa medelAMFO0
åtsinakan ägna angelägnaoch andraresurser om-

råden.

kanNackdelar att de lokala modellernavara

nivåpä förkräver attlokalO engagemangmer av
utbildning, informa-sigbestämma för beställaoch

tion materialoch



018014

RIKSREVISIONSVERKET REGERINGSUPPDRAG
1990-05-03 Dnr 20-90-0166

svårare materialframställninggör det att samordnaO
utbildningen på rationelltför sätt.ett

både småärcentrala och lokala beslutsmodeller deI
problematiska jämfört Möjligenföretagen med stora.

ändåkan de här fördelar.lokala modellerna ha

viktigaste fördelarna hos den deltagarstyrda modellenDe
jämfört arbeslivsfondsmodellen förramed är att den

minimerar byråkratibehovet0 av

incitament till aktivt överatt fundera vad9 ger mer
sina till.användaskallman pengar

Nackdelar kan vara

försvinner arbetsgivarenatt AMLrmed1en bara0 om
då páhar större läggsansvaret. Ett skydds-ansvar

kommittén och det lokala facket kräva arbets-att att
givaren sitt utbildningartar och bekostar deansvar

vill skicka till. Vidare blirpersonal YIssom man
viktigare.roll

RESURSNIVÅ

rimligockså diskutera vilken nivå är förkanMan som
tvâ i framtiden.de medlen

Enligt intervjuer personal,med dels delarRRVs AMFOsav
ökningorganisationerna finnsdels förrepresentanter en

efterfrågan utbildning in-breddning på ochoch en av
formation inom arbetsmiljöområdet AML-medel. kanDen
hänga uppmärksamhet ägnatsmed den arbets-samman som

i massmedierna ökad medvetenhetskadorna eller med en
förhållanden påsambanden mellan arbets-skador ochom

åsamkarkostnader dessa denplatserna samt de en-som
skilde, arbetsplatsen och staten.
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också från arbetsmiljökommissionens och arbetar-harMan
olikasida på tid på sättskyddsstyrelsens lyftsenare

arbetsmiljön.frågan arbetsgivarens förfram ansvarom
förhåll-Vidare visar studie låtit göraden RRV avsom

pá nivån, utbildninglokala behovetandena den att av
till-information arbetsmiljö inte väloch om anses

igodosett dag.

resursniván bibehållas förför börDetta talar att
fördelaktigtAML-medlen det att flyttaattmen vore

nivå.till regionalned beslutsfattandet eller lokal

i sin granskning funnit skäl förstarkaharRRV
reducering MBL-medlen. Blett borttagande eller aen av

många inflytandet kommitintervjuade pápekar de attav
in i pápekar behov deltag-fas,ny snarare aven som

påi utvecklingsprojekt olika än tra-ande slag merav
ditionell MBL-utbildning. sådant skulle kunnabehovEn

arbetslivs-tillgodoses från nyinrättademedel dengenom
uppgift bekosta utveck-fonden. har bl attDenna som a

ling arbetsorganisation i riktning bättre arbets-motav
arbetslivsfondenmiljöer. även kunnaDessutom skall

information.vissa utbildningför ochavdela resurser
för väl skulle kunnaDetta talar att dessa medel

på. Vidareutnyttjas i pekat kanden fas mannya som man
återståendepå behov kurserpeka det faktum att avev

medbestämmandeområdet lik-cirkelverksamhet inomeller
områden tillgodoses inom förandra kan ramensom

statsbidrag olika via skolöverstyrelsenslagde av som
fackliga organisationeranslås till och folk-centrala

vuxenutbildningsnämndernaviabildningsverksamhet samt
fackliga organisa-tilltill tim- dagstudiestöd bloch a

tilluppgår statliga fack-tioner. medlendeSammantaget
tillfolkbildningsorganisationerliga organisationer och

olikabudgetårmiljard för typeröver kronor1 avper
utbildningsändamål. MBL-medlen be-borttagandeEtt av

utbildningsverksamhetalltså inte innebära allhöver att
upphör.MLom
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FRSLAGRRVS

gjortsgranskning delsdenslutsatsRRVs avsomav
hanteringär nuvarandeattAML-medlenMBL-medlen, dels

effektiv. Vidare ärsärskiltanvändning inte äroch
på två olikauppdelningen heltmedlenden nuvarande av

användningfördelningför ochmodeller ogynnsam.
emellertid hinder i förvägenläggerGällande lagar

samanslagning.en

förhuvudalternativ till modellnuvarandetvåharRRV
huvudalternativ förfördelning och ettMBL-medelav

AM-medel.

följandeföreslårMBL-utbildningar RRVFör MBL-medel och
huvudalternativ:

besparings-omprioriteringsalternativ alt ochlaEtt
decentraliseringsalternativ alt 2.1b eller ett

besparingsalternativetAlt 1a

MBL-medelnuvarandebortTag1

arbetsgivaravgiften hela denmotsvarandemedSänk2 an-
ändamål.föravsätts dettadel som nu

omprioriteringsalternativetAlt 1b

MBL-medelnuvarandebort1 Tag

%arbetsgivaravgiften motsvarandemed 50Sänk2 av
Återstod-ändamål.för dettaavsättsandelden som nu

angelägnatillregeringen andraomprioriteras aven
frågorutbildning i hängerändamål, t sammansomex

EG-anslutning.framtidamed even

decentraliseringsalternativetAlt 2

MBL-medelnuvarandebortTag1

denmotsvarande helaarbetsgivaravgiften medSänk an-2
ändamåltillgåri dettadagdel som
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på nivå från lönesummaföretagets mot-Avsätt lokal3
arbetsgivaravgifti viadagsvarande den andel som

disponerasMBL-utbildning. skallför kunnatas ut Den
utbildning in-fritt för ochlokala facketdetav

önskemål. inteformation Företag harefter somegna
tidig-arbetsgivaravgiftfackklubb betalarlokal som

tillgår regeringsbeslutAvgiften deefter re-are.
utbildnings-stimuleragionala förskyddsombuden att

i småinsatser företag.

informationutbildningFör för ochmedelAMFOS om
föreslårarbetsmiljöfrågor AML-medel RRV

på ochavskaffas% nuvarande medel AMOatt 906 av
pååterstående direkt arbetarskydds-läggs%att 10

materialframtagningförnämnden central omav
arbetsmiljö

%arbetsgivaravgiften motsvarandesänks med 90att9
ändamål påi avsätts fördag dettaden andelav som

AMFO

fåranställdaförkostnaderna attatt ochansvaret9
arbetsgivarna,AML-utbildning påläggs lokalade

ienligt redan dagdettalag har ansvarsom

möjlig-arbetslivsfonderna skallregionalaatt de6 ges
särskilttill angelägnabidra medheter att resurser

finansierings-utbildningsinsatser andralokala om
möjligheter saknas

alltidåläggs kontrollerasinavid besök attatt YI6
inspektions-iutbildning och attskyddsombudens

bristerpåpekaprotokoll ev

får vissa ökaderegionala skyddsombudenatt de6
tillstimuleraför attför MBLaltse 2resurser

småpå företag.utbildningsinsatser
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förslag innebärRRVs uppgifteratt AMFOs gällande båda
dessa medel upphör.

Om nuvarande modeller någon anledning bibe-skulleav
hållas föreslår vissa nödvändigaRRV förändringar.

kraftig1 förenklingEn ansökningsförfarandet närav
det gäller krävs, samtidigtAML-medel inrikt-med en
ning pá att endast bekosta ganska utbild-generella
ningar material.och

ordentlig2 En skärpning kontrollen över MLrmedlenav
från sidafondens är nödvändig. nödvändigtOm görs
vissa förändringar instruktion.fondensav

tydliggörande3 Ett ivad MBL-medel dag kanav
användas till samt hur redovisa olikaskallav man
typer verksamheter är nödvändig.av

utvärdering4 En utomstående utvärderare görs medav
jämna såmellanrum att lättaremedlen kan omprövas

regeringen.av

8 10-0675
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1

uppläggningarbetetsochUppdraget1.1

uppgift blfått i attArbetsmiljökomissionen har a

olikasamordningen mellanieffektivitetenöverväga
bakgrundregionalt. Motochcentralt avsamhällsorgan

kartläggning skallkommissionenserfarenheterna av
organisationinriktning och avförslaglämnaden om

insatser.samhälletsarbetsmiljöarbetet och
Dir 1988:63

räkning kartlagtkommissionensförStatskontoret har
arbetsmiljö-påorganisationermyndigheter ochraden

påAktöreri rapportenredovisadesUtredningenområdet.
kartläggningöversiktligarbetsmiljöområdet en-

l989:40.

1990-01-19,Arbetsmiljökomissionen därefter,har
Uppgiftenbistånd.regeringen fortsatthemställt hos om

statliga medeldestudie beträffandefördjupadavsåg en
görasskullearbetsmiljöarbete och denpåsatsassom

StudienRRV.riksrevisionsverketochstatskontoretav
kartläggningen ochtidigarefrånutgå den avseskulle

användning.prioritering ochstyrning,penningflöden,
och RRVåt statskontoretRegeringen 1990-02-01uppdrog

bilaga 1.undersökningdennagenomföraatt..

gångprojektetsunderstabsmyndigheterna harbådaDe
gemensamt.delvis arbetatkontakt ochnärahaft en

kommissionenönskemålenlighet de angavmedI som
bilagapromemoria 1fogadregeringsuppdragettilli en

sig påinriktat atthandi förstastatskontorethar
ianvändning stortomfattning och avstorlek,belysa

pååren satsatsenastedeunderstatenmedelde som
styrningförarbetsmiljöarbete. Formernautåtriktat

därvid fokuserats.resultatanalys haroch

föravsättsvissa medelsida granskatå sin har somRRV
i förstaberörGranskningeninformation.utbildning och
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utbildning informationhand medel för och medbestämm-om
andelagen därmed sammanhängandeMBL och avtal, men
även utbildningför information inommedelAMFOs och
arbetsmiljöområdet.

redovisar sina ioch statskontoretRRV resultat separata
rapporter.

1.2 Syfte och metod

särskilda utbildningMot bakgrund föratt medel ochav
information både arbetsmiljöfrågoroch harMBLom
funnits lång tid, förhållandena påunder ändratskan ha

sådant inteett sätt att medlen längre fyller avsedd
funktion. dåkan behövaDe reduceras, omstruktureras

effektiviseras.eller

huvudsakliga undersökningenDet syftet med är därför
ändamålsenlighet effektivitetatt granska ioch nuvar-

medelsanvändning. Några uppgifterande därvid varithar
påatt ta reda medlenom

ianvänds enlighet med syftetO

når målgrupperavsedda9

imot behovet det0 ut dagsvarar som ser

på effektivthanteras fördelas sätt.och ett0

uppgifter diskuterasMed dessa underlag detsom om
finns alternativa modeller bättre motsvarar dagenssom
behov.

På tid stått tillgrund den mycket korta RRVsav som
mån inte alltidförfogande för haruppdraget 3

lämpligastede användas förmetoderna kunnat att belysa
frågeställningarna viktigaste tillkällornaDeovan.

redovisningarinformation varit intervjuer,har AMTOS
statistik, utbild-erhållna och förbrukade medel,av

ningskataloger, föreskrifter, riksdagstryck Medm m.
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gjortsstudie för-hjälp lokalkonsult har avenav en
intervjuerförutomhållandena i kommun. omfattarDenen

dokumentstudier även enkät.och en

nivå-på olikakomplicerad aktörerär strukturDet aven
spridda geografiskt hanteraröver hela landet, somer,

studiei bara kunnattvå Vi därförhar dennade medlen.
någotnivåerpå vissaanvändningen medillustrera

exempel.

bilagaintervjuer gjorts medPå nivå se 2central har..

ledning personalochför styrelse,representanter0
störstavid företrädare för de tresamtAMFO

arbetsgivarorga-störstaoch de fyraarbetstagar-
nisationerna

kommunalarbetarförbundetföreträdare för Svenska9
förbundär störstaSKAF, LOssom

cirkelverk-för allföreträdare för ABF,6 som svarar
områdeinomsamhet Los

i styrelsestyrelserepresentanter AMOs9

arbetsmarknadsdepartementet.tjänstemän vid6

gjortsnivå intervjuer medPå lokal har

avnämarebeställare, anordnare och0 av
utbildningarna.

tillsammans statskontor-gjorts medintervjuerVissa har
utredare.ets

förvaltningsrevi-granskning gjortshar RRVsDenna av
samtidigt gjortredovisningsrevisorersion. harRRVs

bidragbedömagranskning isärskild attsyfte omen
påinformation användsutbildningtillfrån ochAMFO

kravredovisningarna deuppfyllersätt ochavsett om
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ställs. Granskningen har vidgenomförtssom AMTO, ABF-
förbundet, distriktABF-Stockholms vidsamt Handels-

.. anställdas förbund, avdelning bilagase20 3.

Arbetsmiljöfondens1.3 uppgifter

är myndighetAMTO den tillhar uppgift att hanterasom
båda de medel år intresse i detta sammanhang.som av

instruktionenI för styrelsen för AMTO 1988:731 sägs
att styrelsen tillhar uppgift att med medel som
tillförts enligtAMTO socialavgifterLagen som
1981:691 stödja

sådan forskning6 utbildningoch kan motverkasom
uppkomsten yrkesskador och arbetsmiljönav annan av
betingad ohälsa eller förbättra arbetsmiljön och
därigenom främja hälsa säkerhet ioch arbetslivet

forskning6 utvecklingoch utbildningsamt och
information beträffande medbeståmmande i arbetslivet

arbetslivsfrågoroch i övrigt

sådant9 skyddsarbete utförs skyddsombudsom av som
har enligtutsetts kap i arbetsmiljölagen6 2 st§ 3
AHL

utbildning0 styrelserepresentanter för de anställda.av

Bidrag till utbildning informationoch enligtskall
instruktionen avse

utbildning0 skyddsombud, arbetsledare, tekniskaav
planerare och andra är med att utforma arbets-som om
miljön

kompletterande6 utbildning inompersonal företags-av
hälsovården och iarbetarskyddet övrigt.

Bidrag till utbildning beträffande och andraMBL arbets-
livsfrågor skall avse

utbildning i sprida9 syfte att kunskap reglerom nya
på sådanaarbetsmarknaden förhållanden ioch övrigt

är betydelse för att utveckla arbetstagarnassom av
medbestâmmanderätt.
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informationtill skallBidrag avse

tillinformation riktad storaupplagdfrämst brett6
arbetslivet.inompersonalgrupper

MBL-medel1.4

anvisat medelbudgetåret 197677Regeringen sedanhar
därmedinformation ochutbildning MBLoch samman-för om

finansierades verksamhet-årenförstaavtal.hängande De
finansier-år denfrån har1981anslagsmedel,med menen

arbetarskyddsavgiften.ats genom

förfastställtårRegeringen 1985senasthar en ram
%kalenderår skallvarje 30Förbidragets storlek.

ändamål.för dettaarbetarskyddsavgiften användasav
gå till%eller 13högst 18skallbeloppetdetAv

till arbets-arbetsgivarorganisationerna restenoch
fårorganisation sedanVarjetagarorganisationerna.

Medlenmedlemsantal.sitttillförhållandeimedel
organisation-från vilkettill konto hos AMTO,ettförs

sinrekvirera andel.kansedanerna

1985-12-05föreskrifterregeringensenligtfårMedlen

i 197576:182anförtsvadbeaktandemed propsomav
informations-förkostnadertäckatill attanvändas

utbildninggenomförandeplanering ochinsatser samt av
medbestämmande1976:580anledning lagenmed omav

avtal.på grundadearbetslivet lageni och

skyldig senastorganisation attärMottagande
arbetarskydds-tillbidragsáretåretapril efterden 15

harmedlenredovisning för hurlämnastyrelsefondens
erforderlig kontrollutövaskallStyrelsenanvänts.

användning.medlensöver

regeringsbeslut 1988-09-08,vidare, ettharAMTO genom
treårsperiod avsättaårligen underifått attuppdrag en

särskiltfinansiering ettför pro-ML-medlen% av5 av
jämställdhetsåtgärderför m m.gram

197576:l82proposition mandå i somdensägsVad
MBL-utbildningenidégivare förtillhänvisar som
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Föredraganden betonar inledningsvis demokrati-att en
sering aktivkräver medverkan flertalet anställdaav
vår kursiv. Vad behövs vidareärsom

kraftigen breddning utvecklingoch fackligadenav
informationen utbildningsverksamheten,och siktemed
inte påenbart i övergångsskedeatt ett omsätta
den arbetsrättsliga ireformen praktiken påutan att
skapa förutsättningar långsiktigför och fortlöpandeen
utveckling demokratin i arbetslivet.av

Huvuddelen utbildningsinsatserna riktadesägsav vara
till fackliga förtroendemän, samtidigt sägs det attmen
viss information utbildningoch även riktas tillskall
övriga anställda.

För villdel jag understryka vikten utbild-attegen av
ningen rörande de reglerna medbestämmande bedrivsnya om
i sådana former att alla berörda nås.

Det behov information utbildningoch lagenav som ger
tillupphov begränsas enligt föredraganden inte till

kunskaper lagen därpåoch de grundade avtalen.om
berör också iDet hög grad sakfrågorde lagen syftar

till att inflytandede anställda över.ge

Slutligen säger föredraganden svårtatt ärdet att
göra bedömningexakt informations-det utbild-ochen av
ningsbehov pá sikt följer reformen. Hansom av avser
därför

dáatt erfarenheter vunnits,verksamheten göraav
förnyad prövning bidragsbehovet.en av

är intresseDet för den fortsatta analysen attav
uppmärksamma beskrivningen insatserna förhåll-iav

till målgruppen,ande vidden i utbildningden in-och
formation åsyftas långsiktigheten i insatserna.samtsom

Även insatserna huvudsakligen inriktas påskallom
fackliga förtroendemän framhåller också betydelsenman

aktiv frånmedverkan Vidareflertalet anställda.av
tänker sig uppenbarligen utbildningen inteattman
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sakfrågorävenlagregler utanskall handlaenbart omom
villSlutligen sägs attsamband med lagen.har mansom

långsiktig fortlöpandeförutsättningar ochförskapa en
längedemokratin. Ingentingutveckling sägs huromav

tillfortgå. Frågan för-insatserna skall tasskall upp
fåttprövning Detsammaerfarenheter.närnyad man mer

diskuterasåteri där medlensägs 197980:1OOprop
finansieringsform.övergången tilli samband med ny

Arbetsmi1jÖmedel1.5

tillkomstfondenssedanArbetarskyddsfonden ASF har
utbildningtillmiljardår anslagit kronor11972 ca

arbetsmiljöomrádet.1inominformationoch

sinai betänkandenarbetsmiljöutredningen fördekDen s
riktlinjer för grund-och 1976:1 framSOU SOU1972:86

ocksåpåpekadevidareutbildning skyddsombud.och Manav
tillutbildning riktades arbetsled-vikten ävenattav

produktionstekniker fl.mare,

Avtalträffadeparter 1982-06-01Arbetsmarknadens om
arbetsmiljöfrågorutbildning i och PTK,SAF, LO

utbildningsstöd.ocksåvilket för fondensbetydelsehar
utbildning till delsvikten attavtalet betonasI gesav

ipersonaltskyddsombud, andradels ar-grupper ex-
skyddskommittéeri ochställning, ledamöterbetsledande

beslutsfunktionerbefattningshavare harandra somsom
arbetsmiljöutbildningarbetsmiljöfrågorna.påverkar Med

arbetsmiljöfrågor.vidareutbildning igrund- ochavses
i användasutbildningen första handskallFör den

arbetarskydds-utbildningsmaterial utarbetatsdet avsom
timmar.Grundutbildningen bör omfattanämnden. 40

skyddskommitténomfattning avgörsVidareutbildningens av
arbetsmiljösituationensärskildatillhänsyn denmed

skyddsorganisation och deni företaget, företagets en-
uppgifterskildes §.2

påavsnitt ASF-i byggerFramställningen detta1
rapport 1984:5
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bidrag till utbildninginstruktion står attI AMTOS
utbildninginom arbetsmiljöns område skall avavse

tekniska andraplanerare ochskyddsombud, arbetsledare,
arbetsmiljön kompletter-är samtmed att formasom om

företagshälsovårdeninomutbildning personalande av
övrigt.ioch arbetarskyddet

cirkel-Arbetsmiljöutbildningen bedrivs i delsform av
externatutbildning.studier, internat-dels och

studieförbundenCirkelstudierna finansieras via som
grundfinansieringi sin får frånstödtur fonden. Som

utgårcirkelverksamhetför skolöverstyrelsensall
såledesstudiecirkelbidrag. finansierar rester-Fonden

från förUtbildningsstöd ävenfondenande kostnad. -
utgår icirklarövriga utbildningar regeläntyper av -

särskildaefter normer.

inomFöljande utbildningar förekomer arbets-typer av
miljöområdet:

Grundutbildning internatexternat-
cirkelstudier-

funktionsutbildningVidareutbildning -
internatämnesutbildning- -
externat
cirkelstudier

vidareutbildningbranschanpassad-
vidareutbildningövrig-

Handledarutbildning grundutbildning-
vidareutbildning0

Övrig utbildning

mitteni börjanGrundutbildning dominerade ochstarkt av
Vidare-omfattning.minskat idärefter1970-talet harmen

början,förhållandevis liten iutbildningen menvar
situationensuccessivt är1970-talet. dagökade under I

vidareutbildningen får samladede13den att avca
information grund-utbildning medanför ochresurserna

fárutbildningen 14.ca
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Till grundutbildningen grundmaterialhör ett
Bättre arbetsmiljö framställningBAM starktvars- -

dominerade utbildningsmaterialfondens kostnader för
på börjanoch På tid1970- 1980-talet. harav senare
materialstödet till vidareutbildning varit större än

till grundutbildning.motsvarande stöd

Grundutbildning cirkel i minskandegenomförs gradsom
internatexternateller i ökande grad. Undersom

perioden beviljades197475--198283 % fondens70 av
utbildningstöd för till grundutbildning pá internat

externat 33 % utbildningdeltagarna % föroch 30av
deltagarna.2i cirklar %67 av

finns vidareutbildning:Det funktions-tre huvudtyper av
utbildning, ämnesutbildning vidare-och branschanpassad
utbildning.

Funktionsutbildningen anordnas de centrala parternaav
ioch skall klargöra arbetsmiljöarbetet.parternas roll

riktar sig till förtroendevaldaDen och anställda som
arbetsmiljöfrågor,arbetar regionalamed t skydds-ex

ombud.

Ämnesutbildningen belysning,handlar ergonomitom ex
kemiska hälsorisker Ämnesutbildningenoch varitharm m.
vanligasteden vidareutbildning.typen genomförsDenav

antingen i cirklar internatexternatkurs-form ellerav
er.

vidareutbildningen utbildasförInom även före-ramen
tagshälsovárdens komittéer och styrelser.

Handledarutbildning bedrivs inom bådeför handledare
vidareutbildningar. Utbildningen bedrivsgrund- och av

studieförbunden.

2 RapportASF 1984:5 31s
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går tillutbildningsstödliten del fondensEn av
alltså inte normeradutbildnin ärövrik soms ,

utvecklingutbildning. handlakan tDen nyaavomex
inriktning,speciell tmedeller kurserkurser ex

arbetsmiljö.psykosocial

eftersträvats fondenutbildningsform främstDen avsom
särskildastudiecirkeln.varit den formenhar Om av

emellertid anordnainte går använda kanskäl att man
särskildaSådanainternatutbildning.ellerexternat-

skäl är

arbetstid, skiftarbete, storaoregelbundent geo-ex
utbildning för enstaka nyvaldagrafiska avstånd samt

arbetsmiljön inomförnyanställda medeller ansvar
rekryteringsomráde.ett stort

iinformationsinsatserockså formFonden stöder av
tidskrifter,framställningmaterialframställning, av

kampanjerartiklar ochsamt konferenser m m.m m
in-utbildningstöd för ochfondens samlade13Ca av

går tillarbetsmiljöområdetformation inom denna typ
insatser.av
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FÖRPRQTEKIHEDEL2 HBL-HEDEL OCH FONDENS
ARBETSMIIJÖUTBIIUJING OCH INFORMATION OM

OG HANTERINGOHFATINING-

Utveckling tidöver2.1

åren miljarderMellan och har kronorcaê1,51981 1989
utbildning anledninginformationutdelats för och med

MBL.av

Vid års bidrag utgått med sammanlagtslut hade1988
sig såmiljarder fördeladekronor och dessa att1,2

arbetsgivarorganisationer fått milj kr % och1318 156
arbetstagarorganisationer miljarderfått kronor11 1,1

%87 .

På arbetsgivareföreningenarbetsgivarsidan hade Svenska
fått milj Svenska kommun-SAF sammanlagt kr,58

arbetsgivarverkförbundet milj SAVkr och statens30
milj fåttPå arbetstagarsidankr. hade26 LD

milj miljmiljkr, kr kr.653 och SACOSR 76TCO 332
fördelning i bilagakomplett 4.

Figur Sammanställning MBLrmed1en2 av
år för störstade tret 1988-12-310 m

arbetstagarorganisationernaarbetsgivar- och

Milj.kr.
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arbetsmiljöområdetinominformationutbildning ochFör
årsedan 1972.använtsmiljard kronorhar lca

ändamål utdelatsbådaför dessaSammanlagt har
1980-talen.ochundermiljarder 1970-kronor2,5ca

förhållandeitidutveckling övermedlensanalysEn av
visarkonsumentprisindex KPIutvecklingentill av

KPI.takti ungefärutvecklatsmedlen somatt samma

jämförtår ochomfattning ettunderMedlens2.2
medelmed andra

arbetstagarorganisa-beviljadesår 8ett 1988Under --
arbetsgivarorganisationermilj ochtioner kr 17172

bilagamilj 5.kr se.. 25

arbetstagarorganisation-arbetsgivar- ochstörstatreDe
nedan.framgår tabell 1årunder dettamedel avernas

årorganisationer 1988iMBLrmedelTabell 1 sex

Milj kr

9,1SAF
4,9kommunförbundetSvenska
4,2SAV

102,2ID
55,4TCO
13,1SACOSR

188,9Summa

framgårverksamhettotalai fondensplatsMBL-medlens
följande tabell:av
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Tabell Arbetsmiljöfondens2 enligtkostnader
resultaträkning budgetåret 198889

Milj kr

Medel fördelats regeringsbeslut:eftersom
Information utbildningoch MBL 196,1om

kvinnors villkorProgram 0,4om
Utbildning anställdas styrelse- 14,0av
representanter
Regionala skyddsombud 61,0
Arbetsmiljöbevakning i utlandet 2,0
Arbetsmiljöinstitutet, FHV 4,7

FOU 48,7,Arbetslivscentrum, grundfinansiering 8,2
Forskningsinitierande verksamhet 5,9

Medel fördelats AMFOsom av
Bidrag till FOU 136,8
Bidrag till utbildning informationoch 108,0
Internationellt utbyte 5,4

utvecklingsprogrammetKostnader 1,9
Arbetslivscentrum, projektram 26,1
Arbetsgrupper, experter 2,9

informationFondens 9,9
Kansli 18,5

Summa 650,5

anvisas utbildningDen för informationochsumma som
ärMBLom

nästan 13 fondens0 totala kostnaderav

gånger såungefär båda forsknings-9 3 mycket desom
instituten arbetslivscentrum arbetsmiljöinstitut-och

får tillsammanset

sånära åretsdubbelt bidrag till9 mycket som
arbetmiljöutbildning

ungefär från sida0 15 vad statens betalas utav som
utbildning inomför fackliga organisationer och

folkbildningsorganisationer

% arbetslivsfondende medelO 7 denca av som nya
år utvecklingberäknas fördela rehabili-för ochper

tering inom arbetslivsområdet inkl utbildning och
information.
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hantering ML-medel ochFinansiering och2.3 av
informationutbildning ochförmedelfondens

arbetsmiljöom

olikapåarbetsmiljömedlen heltbehandlasMBL-medlen och
ML-medlenmed attvid hängersätt DetAMFO. samman

långsiktiga medanregeringsbeslut ärfördelas efter som
fondensbeslutarbetsmiljömedlen fördelas efter av

styrelse.

%socialavgifter skall1981:691 30Enligt avLagen om
utbildning ochförarbetarskyddsavgiften användas

Arbetarskyddsavgiften medtas utinformation MBL.om
avgifterna beräknaslöneunderlag% det0,155 somav
riksförsäkringsverketsenligtutifrån. medeldeAv som

till MBL-medelårligen avsättasuträkning skallRFV
arbetgivarorganisationerna.gå till%skall 13

preliminär fördel-görsPå grundval RFVs enprognosav
där-Organisationernaorganisation. kanning till resp

sin förskott.andelrekvirera viss delefter somaven

bidragenanvändningenföreskriftermeddelarFonden avom
fårgivnaredovisningskraven. Inomsamt orga-ramarom

fördelningnärmaresjälvnisationerna beslutasedan om
är ganskainflytandeanvändning Fondensmedlen.och av

ringa gäller MBL-medlen.vad

utbild-anslås förinflytande medelöver deFondens som
arbetsmiljöområdet är betyd-information inomning och

bidragsramensjälvbeslutarligt större. Fonden om
ansökanefterprioriteringar. delas utMedlensamt

tillpå remissskickasAnsökningarna uttill fonden.
handläggare kanremissinstanser. Fondenstvåregelsom
miljtill medanpá kr,0,5beslut beloppfatta uppom

Ansökningar kanstyrelsen.beslutasstörre belopp av
året.in undernär helstlämnas som
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smärre förändringarEndast gjorts iverkar ha medels-
hanteringen tiden.över Beträffande begärMBL-medlen

årfonden intyg frånsedan revisor1983 medlensom
användning.

Efter rekommendation från särskild arbetsgruppen som
gjorde genomgång arbetsmiljöutbildningarnaen av
i mitten 1980-talet har eftersträvat utbildningarav man

anpassningmedger bättre till lokala behov.som en nya
Det har medfört större variation i ansökningarnaen om
bidrag till AML-utbildning. i sinaharDetta medförttur

ökad påarbetsbörda Klagomålfonden. har fleraen av
intervjuade framförts handläggningstidernasmot längd.

inte inomharRRV studieför denna granskat hand-ramen
läggningstiderna.

intervjuerde gjortI med företrädare förRRVsom
sjude största organisationerna tre arbetstagar- och

arbetsgivarorganisationerfyra framkommithar det
uppgifter krångligtatt tycker äratt det ochom man
orationellt tvåatt hantera de medlen, dvs MBL-medel och

Majoriteten intervjuernaAML-medel. påtyder attav man
önskar föra bådade medlen. Detta skulle delssamman
underlätta hanteringen, möjlig-dels framför ökaallt

integreraheten utbildningarna,att vilket önsk-anses
värt. utbildningarIntegrerade har knappast före-alls
kommit hittills.

Arbetsmiljömedlen svårabetraktas att hantera.som
För erhållaatt medel krävs ett omfattande arbete med
blanketter Planeringen utbildningsverksamhetenm.m av
försvåras också tid färdig-eftersom det tar dels att
ställa ansökan, påväntadels att beslut. Modellen
för fördelning hanteringoch är däremotMBL-medlenav

Organisationernapopulär. självauppskattar att de ges
huvudsakligadet användning.föransvaret medlens
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3 REDOVISNING OCH KONTROLL AV MLFHDEL

Regeringen föreskriver erforderligatt skall utövaAMFO
kontroll över användning.medlens

Redovisning3.1

varjeslutet ár skickarI tillmeddelandeAMFO allaav
organisationer redovisningen gångna åretshur detom av
medel skall ut.se

anvisningarna årI för sägs följandebl1988 atta
punkter skall beaktas:

Redovisninga lämnas aprilsenast den 15 1989.
Redovisningen skall godkändgranskad ochvara av
organisationens revisor

Ekonomiskb sammanställning på särskildlämnas
blankett åroch skall hela även1988avse om
delredovisning tidigarehar lämnats åretunder

Sakredovisningc beskrivningmed kurser, antalav
deltagare, framställning material, informations-av
aktiviteter utvecklings-samt försöksverksamhetoch
lämnas i bilagor till ekonomiskaden sammanställ-
ningen

d materialNyproducerat bifogas i ett exemplar

För slutredovisadee att årförmedel skall kunna1988
betalas krävs särskild rekvisitionut blanketten
bifogas. Rekvisitionen skall undertecknas eko-av
nomiansvarig.

Vid vår genomgång redovisningarna årför har1988av
framkommit brister i förhållande till de ställskrav som
i brister pátalatspunkterna kundeDessa haovan. av
fonden, tillsynsansvarethar över medlen.som

Bristerna igäller första sakredovisningarnahand
ibland iblandpunkt delvis,c saknas helt ellersom

undermåliga.är vissa brister finns också i de eko-Men
nomiska sammanställningarna punkt b.
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Sakredovisningarna

någonorganisationerna lämnat formMerparten harav av
sakredovisning. hel del fall saknas dock sakredo-I en
visningen till någon Våra försökhelt eller del. att

redovisningar,utbildningarnas innehåll viautforska
intervjuerskriftliga muntligakurskataloger och och har

alltsåpá svårigheter. intemött är lättKurssystemet
åt i gällerför när detatt komma kontroll efterhand -

på bristfälligsjälva innehållet i kurserna. Ett exempel
sakredovisning redovisning. finnsär den sak-LOs I en
beskrivning cirkel-cirkelverksamheten i form avav
benämning, timmar kost-deltagare och samt sammantagen

restids-cirkelverksamheten inklförnad hela och rese-
cirk-ersättning. går inte avgöra vadDet att dennaav

egentligen inte avgöralarna handlat heller kan manom,
olika cirklarvad typer kan ha kostat.av

redovisas allmänför medkurser deltagareLOs 28 000 en
inledning säger blsom a:

åt MBL-frågorägnatsEn del kurserna har uteslutandeav
allmänfackliganågra ocksåmedan kurserna behandlarav

frågor. kostnadsredovisningen sistnämndaför denI
utgått till delkurstypen har MBL-medel endast aven

påMBL-frågor Längden kurs-kursen behandlatsom - - -
varierat från till Veckor.dagar trehar etterna par

redovisas förbund.Därefter antal deltagareendast per
sägs eller vad handlatkursens denInget om.om namn

sigalltså omöjligt redovisningen slutaärDet att av
mindretill vilka sig bedömarört än attkurser det om,

sakmässigt klassificeras ML-kurser.de kan somom

informa-slutredovisningen allmännaNär gällerdet av
tionsinsatser finns för centraltavseende MBL LD en
uppdelning på följande trycksaker,poster:
filmdistribution, projekt- kampanjverksamhet samtoch

summariskafinnstalarförmedling. För förbunden mer
Någrasådan uppdelning. närm-någonbeskrivningar utan

sepcifikationer förkostnaderuppgifter eller avare
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redovisas inte,information utan dematerial och m m
ekonomiskairedovisas denmed klumpsumma samman-en

ställningen.

Slutligen varje konferenserför förbund antaletanges
angivandenågotutanantalet deltagare dockoch av-

innehåll eller kostnader.konferensernas

bristerfinnsinom LO-områdetinte detär baraDet som
iÄven områden, synnerhetsakredovisningen. inomi andra

tillredovisningsskyldighetdär förbunden harde fall
frånsakredovisning för-centralorganisation, saknas

bunden.

sammanställningarEkonaiska

enligtsammanställninekonomiska är, RRVsDe upp-arna
i följande avseenden:fattning, inte tillfredsställande

särskildenligt modellpå redovisningTrots kravet1
särskild accepterat atthar fondenblankett

enligtredovisatorganisationenstörstaden en egen
informationi utelämnatdetmodell. har och medDen

efterfrågas i blmodellen,den generella a omsom
administrationskostnader.

inskickarorganisationernaförekommer ofta attDet2
överstigervida det be-kostnadssammanställningar som

definitionvidatilldelats Med dendem.lopp somsom
svårt.inteanvändning ärråder dettaför ML-medlens

mening,enligtsådant förfaringssätt kan, RRVsEtt
organisation medel kvar-motiveras harendast om en

utnyttjavillföregående årstående från som man
cirklarår. ochinnevarande MBL-kurserEftersomunder

ärMBL-medlenänäven medelmed andrakan bekostas
viktigt klart kanattkontrollsynpunktdet manur

på ellerdetvilka bekostatsavgöra kurser enasom
verifikationer förfall kansättet. annatandra I

olika samanhang.ianvändas flerakursoch sammaen
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Organisationerna redovisar inte sin på3 verksamhet
entydigtett sätt. typ verksamhetSamma kanav av

två organisationer redovisas olikaunder poster.
instruktionerFondens redovisningenför eller kon-

troll densamma är tydligen inte tillräckliga förav
vägledningatt den behövs entydighet.förge som

Genomgángen arbetstagar- arbetsgivarorganisa-ochav
tionernas redovisningarsamt deras förbunds visar
sammanfattningsvis

organisationernaatt de större0 tenderar sämreatt ha
redovisningar mindreän de

sakredovisningaratt så0 ofta saknas äreller knapp-
händig inte gåratt det utläsaatt vad kurserna de
handlat igällerDetta synnerhet förbundom. som

redovisa tillskall centralorganisation.

föreskrifter inteatt fondens vägledning6 denger
behövs organisationernaför redovisaatt skallsom

på entydigtett sätt.

finns organisationeratt det redovisning,6 med bra
t centralt,TCO SACOSR, Svenska kommunförbundet,ex
Landstingsförbundet smäföretagens riksorganisa-och
tion.

Arbetsmiljöfondens3.2 roll

granskning är huvudsakligen siffergranskningAMOs en
revisorsintygsamt kontroll finns.atten av

varit svårt på fåDet har iatt fonden klarhet

varför sakredovisningar inte6 accepterat attman
inlämnas allaav

gått på fårnär redovisaeller med att0 LDvem som
efter modellen egen
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olika anvisningarnahur de och reglernaO utser som
redovisningskall styra medelsmottagarnas och an-

vändningen MBL-medel.av

bidragande till svårigheterorsak dessaEn kan vara
nyligenatt det skett ett byte handlägg-personalav som

frågor pådessa fonden.er

På fonden medger att den kontroll görs redo-man som av
visningarna väldigt sumarisk.är fördel-medelDe som

regeringsbeslut milj vilketefter ca kr, är340as
drygt % tillfondens medel kommer50 av snarare upp
diskussion i kansliberedningen iden k än styrelsen.s

diskuterats iMBL-medlen gånghar styrelsen endast en
årende dåsenaste tre 1987-02-04. Det handlade främst

principer för fastställa föratt totalbelopp MBL-om
kalenderår.medel för resp

inteär givet årliga redovisningarnaDet heller att de
styrelsefråga. gångtas årende senaste treEnupp som

redovisningen ihar dånämnts detta sammanhang och en-
till handlingarna. årsdast lagts gälldeDet redo-1988

visning, är någotden granskat. EndastRRVsom som om
principiellt uppstått frågan iproblem tas styrel-upp

Ändå är enligt regeringsbeslut-det styrelsensen. som,
är ansvarig för kontrollen MBL-medlen.en, av

på intyg frånDet system byggt med kravman upp re-en
visor innebär, enligt uppgift, läggeratt ansvaretman
i på organisationerna själva. finnsstort Det dock

intresse inom insynen iökaett fonden att den ochegna
inflytandet användningenöver MBL-medlen. Manav menar
inom kansliet utnyttjasdessa medel skulle kunnaatt

såg i tillsammansbättre dem ett sammanhang medom man
övriga medel fonden hanterar och har kunskapsom om.

treårsplan iInför läggs utarbet-den fram 1991marssom
hanteringen olikariktlinjer förförslag avas nu om nya

MBL-medlen och fondensdelar fondens verksamhet, bl aav
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utbildning informationför och arbets-medel omegna
miljö. finns också pá föreslå förändring-planerDet att

instruktionen.avar

utnyttjat sininte hittills kontrollerandeAtt fonden
enligt våra intervju-på tydligare sättroll ett beror,

på följande:er,

inte tillräckligtinstruktionenatt den9 egna ger
gå ifrågasättainstöd för att skall kunna ochman

medelsanvändningen

att kontakterna med arbetsmarknadsdepartementet6
sådan efterfrågatsinte inneburit kontrollatt en

dominerararbetsmarknadens fondensatt parter,O som
intressetroligen begränsatstyrelse, har attav

användning ifrågasättsmedlens

inom i vilkenatt är oklart rolldet fonden dag och9
vilket kansliet egentligenstyrelsen respansvar

i fråga.har denna

viktigaste förklaringen viaär kontrollenattDen nog
själva är användareskall utövas de parterAMTO av som

givet intressetmedlen. är för attDet ganska attav
kritiskt organisationens medelsanvänd-granska den egna
ning i måttligt.detta sammanhang är

instruktionen inte stöd behövsAtt skulle detge som
oviljatroligenhänger med parternassnarare samman

frågan instruktionens brister.än medatt ta In-upp
påstruktionen dennaskulle dock kunna klararevara

punkt.

försvårarYtterligare förhållande kontrollett som en
finnsdefinitionermedelsanvändningen vidaär de somav

propositioner medi vadförarbeten och man avserom
medlen.
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redovis-föruppfattning är nuvarande systemEnligt RRVs
otillfredsställande. DetMBLrmedlenning kontrolloch av

redovisningen formelltettförbyggtssystem geruppsom
frånrevisorsintygpáintryck. Kravetganska betryggande

ytterligarerevisorer gör attorganisationernas t ex
erçarit görEnligtonödig. vad RRVverkakontroll kan

siffergranskningirevisorerna huvudsak endast aven
medelsanvändningenstickprovsgranskningarmedlen samt av

inteverifikationer. sak-till görförhållandei De en
inte delarnågot allagranskning. är hellerfallI av

redovisningen granskad.

ingen används. Deti praktiken medlenhurdaq vetI
oegent-på användsmedlenfinns inget atttyderdock som

bidrar till säkerhetrevisorerligt. Systemet med en
emellertidväsentligt är attdärvidlag. problemEtt

äregentligen för detanvändsingen medlenvet somom
avsikten med dem.
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ANVÄNDNING ML-MDLEN4 AV

utifrån följande synvink-användningenVi granskathar
lar:

tillanknytning MBLVilken har verksamheten1

ändamålpå olikamedelsfördelningen ochut2 Hur ser
administrationfunktioner, kurser ocht ex

nårVilka man3 grupper

tillanknytning MBLVerksamhetens4.1

tillredovisningar organisationerna lämnatharDe som
sin utgöra främstaöver denfonden verksamhet borde

såtill information. dekällan skall fungera attDe ger
övergripanderegeringen kunskapfondens styrelse och en

medelsanvändningen. källaTyvärr storahar dennaom
seriöst villbrister på skaffa kunskapsättettom man

framgickvilket innehåll verksamheten haft. Som avom
mångasakredovisningar iföregående avsnitt fallsaknas

intetsägandei många för attär alltföroch de fall ge
nödvändig information.

tilltid stått för-påhar grund den kortaRRV somav
begränsadegöraför bara kunnatfogande uppdraget

redovisadeundersökningar mate-detkompletterande av
översiktligrialet. beskrivning ärnedanDen som ges

uppgifterinnehåller hel delosäkerheter.och flera En
dåligtuppgifter finns underlagsaknas och de gersom

någon bildändå fåklassificeringen.för För framatt
väljeranvändningen ut,MLrmed1en kanhur seavav

vi redovisa siffrorna i tabellatt 3.

vi gjort vad kurserär försök analyseraett attDet
utifråninnehåller kunskapcirklar dennaochoch

Kategoriernakategorier. kani antalplacera dem ett
tillsådanatvå anknyterin i huvudtyperdelas som-

Kategorierna ärsådana inte 1-3gör det.ochMBL som
första typen.denav
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utbildningInnehåll iTabell 3

7 85 61 2 3 4

öv-Gräns SamhJämst InternaPersMBL MBL
rig;fackl fr pglrätt sak fr utbhet

% %% %% % % % 1039 21 23 23 1 1

gjorts på följande sätt:Kategoriseringen i tabellen har

jäm-utbildningar handlarQ§g§t§llgQ§t: Alla omsom
ställdhetkvinnors d.ledarskap 0

Utbildningar avtal.handlar ochMBL-rätt: MBLomsom
finnsrättslig utbildningÄven med, eftersomannan

är del.arbetsrätt därkurserna ofta handlar MBL enom -
rättsliga begärt medelÄven därän kurserandra man

tagits här.viss medför andel kursen harendast aven

utbildningarkategori återfinnsMBL-sak: dennaI som
inte direkt handlarhandlar MBLsMBL, som omom men
tillämpningsområden.

vissaGränsdragningsfrágor: utesluter typerML-lagen
frågor, sådana lag.omfattast annanavex somav

MBL-utbildningar.ingådå intebör hellerDessa som

huvudsakligenPersonalutbildningz förefallerKurser som
i fackämne.inriktade på lära kunskaperutatt

Utbildningar handlarfackliga frågor:Interna omsom
tillanknytningfrågorspecifika fackliga ML.utan

Utveckling problemSamhällspolitiska frågor: eller
huvudinriktning för kursen.i i ärsamhället stort

ärkategori placerats kurserövrigt: hardennaI som
kategori-ofullständigt beskrivna för kunnaattalltför

seras .
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bör observera ytterligare utbildningarMan att till-
kommer ingår intekanske %. i15-20 underlagetDe ovan

sakredovisningareftersom saknas.

försiktig tolkningEn tabellen sägerav

att hälften utbildningarna9 handlar MBLca av om
eller tillämpningsområden,dess tom ex
arbetsorganisation, planering, personalpolitik,
budgetfrågor jämställdhet.samt Endast 14m m av
dessa handlar medbestämmandets rättsliga sidaom mer

återstodenatt berör största6 delen allmänna ellerav
specifika kunskaper i sinbehöver egenskapsom man

särskild anknytning tillpart utan EnligtMBL.av
uppfattning ifrågasätta sådanaRRVs kan ut-man om

bildningar bör MBL-medelsberättigade.betraktas som
gällande är påNu regler dock oklara denna punkt.

Ersättningar satsningar påför information, material
projektoch också redovisas tillskall Vifonden. har

inte gjort något tillförsök innehållsanalysmotsvarande
satsningarsdessa anknytning till allmännaDetMBL.av

intrycket är förhållande tilldock att deras ärMBL
än vitveksamt än utbildningarvad gäller försagtmer
cirklar.

Några exempel:
Samhällskonsekvenser förändringar i åldersstrukturenavutv projekt
Friskvård tillsammans video
HIVAIDS-konferens
Tryckning TEMA-skriften på engelska
Jobb-expo

Karolina Widerströms fotspårI
Kurskataloger
Prenumeration: Arbetsrättslig tidskrift: och AvtalLag
Film ungdomsarbetslöshetom
Attitydundersökning

i SommarVinterlandFacket
narkotikaAlkohol och

Medlemskalender
Kontaktombudspärm
Mötesteknik



5126

REGERINGSUPPDRAGRIKSREVISIONSVERKET
20-90-0166Dnr1990-05-03

varförtillin fonden,skickas docktrycksakerNya
tillfredsställande.redovisningen ärdessaav

liten delalltförfinnerSammanfattningsvis attRRV en
anknytning tillutbildningarna MBLverkar ha enav

givetärtolkning Detvid begreppet.även med aven-
någons in-viktig ökaalltid förär attkunskapatt

nästan all typhandlakandetflytande. Men avomom
tilldet ledaoch skulleenklaredetkunskap, vore

nåförbesparingar stödet attadministrativa att se
organisationsstöd.allmäntkunskap ettdenna som

ändamålpå olikaHedelsanvåndning4.2

organisationersamtligaredovisning hurAMTOS avegen
informationutbildning ochsina förmedelanvänt om

framgår bilagamedbestämmandet 5.av

information därmaterial harKategorierna för och
utbildning ochkategorierna förliksomslagits samman

organisationerna separatbegärinformation. Fonden av
redovisasändå dekategorier,redovisning för dessa av

få deninte framVi kunnatharsammanslagna. merfonden
fråninformationen fonden.fullständiga

medelsanvändningorganisationer-nasstörsta1 De4 2 ..

organisa-störstasärskilt granska deVi valt atthar av
arbetsgivar-påpå och fyrationerna arbetstagar-tre-

medel% deför % 86sidan. 99 somDe avrespsvarar
arbetsgivarorganisationerna.beviljas arbetstagar- resp

störstaär denorganisationerna 10,För somaven -
redogöraivi dragförsökerbidragsmottagaren grova-

nivå.till lokalfrån centralfördelasmedlenför hur

organisationernavisar hurFigurerna nedanoch 43
olikapåi andelarsina MBL-medelfördelatdels har

MBL-medelmycketfigur hurdels3,verksamheter
verksamheterpå olikanedlagtdei 000-tal kronor1

figur 4.
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§;gg;§ Organisationernas fördelningegen av
på olikaHBLdmedlen verksamheter. Andelar

100-
üzäå

Utvlfdrsök
Cirklar80-
Kurser
Information

T Materialm-
Uppsökande
Administr.

40-

20-

° .

Organisationer

§;gg;g organisationernas fördelningegen av
på olikaHmlrmedlen verksamheter. Tkr

DusenKx-onor
50.000-

: Uzvklrorsøk5oooo-
Cir llI Kurser
infon-nation40°o0 U Material

I Uppförande
“*30.000-

20.000
7

10.000-
7

Landstförb.n0 nO ä Kcmmunfárb. SAVE

Organisationer

jämförelse arbetsgivar-En mellan arbetstagar- och
organisationer visar förra använder störreatt de en

sinaandel till cirklarkurserMBL-medel änav
de utgör undantag.SAV ettsenare.
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på arbetsgivarsidan varierariTyngdpunkten verksamheten
påorganisationerna. ligger material-hosmellan SAFDen

påframställning, landstingsförbundenhos komun- och
påprojektverksamhet kurser.och hos SAV

inte särredovisat sinaVissa organisationer har kost-
administration.för För del dessa kost-nader harLos

in i cirklarräknats för ochnader kostnaden kurser,
särredovisat Ävenkostnader. SACOSR harmedan t TCOex

särredovisat Centralorganisa-förkostnaderna enbartmen
tionen, alltså ej för förbunden.

administrationför räknatsEftersom kostnader oftast
redovisadein i cirkel- är den kost-och kurskostnad

administration inte rättvisande.naden för de fallI
redovisad vanligen bildärden den kostnadenger en av

på förbunds-,för anställd Personalcentralt personal.
distrikts- avdelningsnivå, delviseller arbete kanvars

då inte medtagits.bekostas med MBL-medel, har

framgårmaterial ocksåför är högre än vadKostnaden som
redovisningen. på material användsDet beror attav som

inom cirklar in i föroch kurser bakas kostnaden dessa.

Användning inom ID-områdetMBL-medel4.2.2 av

Figurerna skiss desshur ochoch LD5 6 grov avger en
på olikasina inbördesförbund fördelar ochMBL-medel

verksamheter.
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Figur inomFördelning5 HBL-medel AndelarLO.av

770°

m-

m
q

LO-centralt LO-fdrbundABF

Mbuamue

Figur visar inom går tillatt % MBL-medlen5 60 LDav
förbunden behållsoch % centralt %40 13varav av--

tilldelas cirkelverksamhet.förABF

närmare fördelningen på olikaDen typer verksamhetav
pá den nivån inom förbunden framgårcentrala och av
figur visar milj går till6. Den att kr17 centralalos
kurser milj till informationsverksam-och drygt kr10

information material. På förbundsniván gårhet +
milj till så tillkr kurser och knappt hälften34 mycket

information. går miljde tilltotala krAv 9resurserna
uppsökande verksamhet.

Information material likaoch ungefär andelupptar stor
på nivå pá förbundsnivá.central ochav resurserna
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Fördelning inomFigur och dessHBLrmedel LD6 av
Fördelning på verksamheterförbund.

milj kr100,2

II Il

Info Mate-Central LosABF
rialnivå: cirkel- kurser

LO-skolorverksamhet
4,0 6,512,8 17,1

Förbunds- Info Mate-Kurser
rialnivå:

10,1 6,134,2

Uppsök
verksamhet

9,3

Vi också fördelasförsökt kartlägga hurhar resurserna
fråni vertikal dimension, centralanvänds dvsoch en

uppgiftennivå till nivå. förenklaFör attoch lokal
illustreraförbundsnivánvi försöktenbarthar fr 0 m

fördelningeninom kanEftersomhur det ut SKAF.ser
gjortvi i figurenvariera avdelningarmellan har

genomsnittfördelninghypotetisk allaett aven som
står inomhypotetiska siffrornaavdelningar. De

parentes.
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Figur Fördelning inom från7 HBLrmede1 LD centralav
nivå till nivålokal och med exemplet SKAF

siffror incobservera att parentes är
hypotetiska

milj kr100,2

I l

Central ABF Los LOs
nivå: SKDLENHET INF ENHET

12,8 17,1 10,5

páförbund miljdelar24 kr59,7

Förbunds- SKAF
nivå

12,2

Avdelnings- pá miljavd delar55 kr3,1
nivå

Avd Avd1 2 osv

56 kravd000

Sektionsnivá sekt 4 krsekt740 189

Klubbnivâ klubbar: krklubb243

Figuren visar milj iatt kr MBLrmedelLøs 100,2av
ár milj tillfördelades % eller kr1988 60 59,7

ide förbunden enlighetanvändas de24 att med regler
fick miljfonden formulerat. dessa kr.Av SKAF 12,2som

till sina avdelningarfördelade %SKAF 55 st.25ca
hypotetiskt genomsnitt avdelningEtt skulleper ge

kr.56 000

på sektioneravdelningarnas medeldelatOm man upp
bliviti hypotetiskt genomsnittstället skulle ett

sektion.kr4 189 per
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fördelningDen beskrivs i figur är alltså delvis7som
hypotetisk. Avdelningarna får frånmedel förbundet efter

särskild fördelningsnyckel mindregör att deen som
kommunalInom fördelas först tillkrgynnas. 40 000

de avdelningarna. får också55 Dessa krenvar av 2
medlem. fårSammanlagt avdelningarna alltså förstper

pådela milj fårkr %3,1 25 sedan ansökaDe totaltom
ytterligare miljdrygt kr 8 %1 och anmäla deltagare
till förbundet särskilt finansieradearrangerade ochav
utbildningar för milj kr %.8 67ca

Vidare finns ingen fördelning frånfast avdelnings- till
sektions- klubbnivá. Vioch alltså intevet eller hurom
stor del fårdessa MBLrmedlen. hypotetiskadeMenav
siffrorna inom ändå någotparentes sägersom anges om
den ungefärliga på närstorleken varjede medel som

Givetvisenhet. får nivåernade lägre även del av
de fördelas via informa-LO-skolorna,resurser Lossom
tionsenhet och ABF. har dock begränsat inflyt-De eget
ande över hur dessa medel används.

intresseDet kan göra ytterligareatt hypo-vara av en
tetisk beräkning nämligen hur direkt-mycketav en-
fördelning jämnt överLos klubbar sek-av +resurser
tioner Årskulle inomfanns1986 sammanlagtLOge.

klubbar sektioner.12 187 Om totala+ Los MBL-medel
fördelades över dessa varjeskulle klubbsektion få

kr.8 222 Detta belopp torde avsevärt högre änvara
de belopp klubbarsektioner i allmänhet tillharsom
sitt förfogande i i enlighetdag användaatt med egna
önskemål.

anlitatharRRV konsult för att försöka kartläggaen
vilkabl når nivån.den lokalaa resurser som

konsultrapportenI sägs särskildaatt de resurserna
MBL-utbildningför går inte entydigtatt klart och

urskilja, när på nivå.kommer lokal Förman ner
beskrivningnärmare förhållandena på nivådennaen av

bilaga Fördelningen inom frånff.6, 5 ABFse s-

9 10-0675
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avdelningarpå distrikt fram-nivå ochoch nedcentral
frånuppgifter skulleEnligtej figuren. ABFgår av
behållas centralt,milj % MBL-medlenkr ll1,4 avca

distriktengå tillmilj och%kr 273,4ca
avdelningarna.gå tillmilj %kr 627,9ca

gått påinte kortaSammanfattningsvis att dennadethar
fåredovisningför framtid nuvarande systemoch med

nåregentligenuppgifter myckethur resurser somom
inivån, inte kommun.lokaladen enens

fördelningssystemetändå göraiakttagelse kanDen avman
på de nedrei atthög grad byggerför systemetatttalar

erbjudas deltanivåerna ansöka medel ellerskall om
visstnivåer.från ha etthögre kani kursutbudet De

har representanteratt deinflytande över utbudet genom
förslag medels-studiekommittéer medi kommerde omsom

inflyt-tillnivå. möjlighetpå varjeanvändningen Deras
vårockså framgårvilketbegränsat,dockande verkar av

lokalstudie.

centraltgörVad4.2.3 man

arbetsgivar-varje arbetstagar- ochgällerAllmänt att
sig påbaserarorganisations totala medlendeandel av

i företaganställda anslutnaantaletmedlemsantalet resp
organisationerna använderbidragsáret.två år före Om

beräkning medlemsunderlaget kanolika kriterier för av
resurstilldelningen.iviss orättvisaskapadet en

i sittpensionärerinorganisation räknartEn exsom
räknarenbartfår framför demfördelunderlag somen

organisa-medelsberättigadeaktivain medlemmar. De
olika modelleri sin eftermedlentionerna fördelar tur

nivåer.fråninflytande lägreolika gradmedoch av

inom IDcentraltgörVad4.2.3.1 man

principiella beslutenviktigadefattas avLOInom
fördelning-attlandssekretariat. tDär beslutas exLOs
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till% förbunden60 tilloch %en 40 LD-centralt skall
Vidaregälla. beslutas hur stor andel medlenav som

skall användas till cirkelverksamhet tillABF, LOs
centrala kurser LD-skolorna till informations-och LOs

påverksamhet MBL-området.

fackligPâ nivå finnscentral också central studie-en
kommitté CFS är ett samarbetsorgan mellan förbund-som

Lo och ABF. Den sammanträder gång månaden, 1ca per
diskussionför hur skall hantera de centralaom man

medlen. T fattas beslut kursverksamheten videx Løsom
skolor, informationsverksamhetLos och materialom om
till ML-cirklarna.

Cirkelmaterial subventioneras skolenhet såLos attav
ABF-cirklarna bliskall avgiftsfria för deltagarna.
Brevskolan producerar distribueraroch cirkelmaterialet.

Pá LO-skolorna bedrivs ett 50-tal kurstyper, varav
ett antal kommit överens med förbunden inomsom man om
medbestämmandeomrádet. Förbundens studiesekreterare

ideltar framställningen materialet till kurserna.av
Förbunden skickar deltagare till kurserna kostnads-
fritt i vissaeller fall köper påde platser kurserna.
Förbunden såledeshar via viaCFS och deltagandet
i materialframställningen visst inflytandeett över
kursutformning fåroch delen av resurserna.

informationsenhetLos har informationför ochresurser
material inom medbestämmandeområdet. LD-distrikten kan
söka olikamedel för aktiviteter beslutats centraltsom

it Facket sommarland. Förbunden ocksåkanex söka
vissamedel för aktiviteter beslutats centralt ochsom

fördelas efter ansökan till informationsenheten.som
Pá detta sätt fördelas även del de centralaen av re-

informationför nedåt i organisationen.surserna
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Förbundsnivå exemplet SKAF4.2.4 -

fattasfördelasskallmedel avhur SKAFsBeslut om
fördelassärskild nyckelEnligtförbundsstyrelsen. en

ochverksamhetcentralförMBL-medlenviss andel aven
enlighet medfår iAvdelningarnaavdelningar.till -

sin andelanvändaformuleratfondenreglerde som -
ersättningförtill förbundetredovisa densedanoch

informa-ellerkurserdethandlari efterhand. Ofta om
Förbundetskyddsombudtill ellerkontakt-tion riktad

god-användning skallavdelningarnasalltsåavgör om
sin redo-i tursedanskallej. Förbundetellerkännas

avdelningarnas medelsina ochanvändningenvisa egnaav
till LD.

tilllämnatuppgifterenligt dehar,Förbundets man
avdelningarna kansatsning därsärskildgjortRRV, en

nedlängstinflytandetutvecklaför attsöka medel
organisationen.i

antalför ettanvänds blcentrala aDe resurserna
studiematerialutarbetandestudiesatsningar och av

handledar-anordnarBrevskolan. Manmedtillsammans
själva skötersedanavdelningarnautbildning för som

från förbundenombudsmänsektionerna.utbildningen för
avdelning-idagarnågon ettelleriblanddeltar par

satsningarockså centralautbildningar. harManarnas
videofilmstudiecirkelmaterial ochframställningpå av

konferenser.anordnaroch man

når manVilka4.3 grupper

helhetMBL-medlenanvändningenpå ensomavOm serman
cirkelverksam-ochkurs-huvuddelenfinner att avman

förtroende-fackligatilli handsig förstariktarheten
ombudsmän ochtillsig dessutomriktarmän. Kurserna

andelmindreorganisationer. Enfackligaianställda
tillgängligär ävencirkelverksamhetenochkursernaav

verklig-iproportionernavanliga medlemar. Hurför
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heten inte gåtthar inomut tidsramatt reda ut denser
vi tillhaft förfogande.

sådan inriktning stämmerEn väl skrivningenganska med
i MBL-propositionen avsågsDärse 6. att huvuddelens

utbildningen gå till fackligaskulle förtroendemänav
viss informationoch utbildning tilloch även övriga.

Samtidigt viktenbetonades utbildningenatt bedrevsav
i sådana nås.former berördaatt alla

nått berördaHar alla säkerhetMed all harman man
inte gjort direkta utbildnings-det informa-ellergenom
tionsinsatser även hittillsdenna verksamhet haftom-

omfattning.mycket stor Däremot nåttkan haen man
någonmycket del informationstor med form elleren av

utbildning via den flerstegsmodell arbetar efter,man
där förtroendemän utbildas för spridaatt sedan kun-

informationenskapen vidare.och

redovisningfondens till regeringen årI för sägs1988
t deltagit iatt cirklar360 000 kurser,ex personer
eller möten på nåttseller har sätt informa-annat av
tion. Därtill skriftligkommer informa-mottagare av
tion, såsom cirkulär, tidskrifter etc. deAv 360 000

gått på cirkelhar på30 000 och kurs.90 000

vi omfattningenantar varitOm att verksamhetenav
ungefär årensdensamma på årunder lopp skulle 13

miljoner nåtts.ha4,7 dessaAv skulleca personer
miljoner gått på cirkel1,4 ha eller kurs. Antagandetca

varitatt verksamheten omfattningskulle ärav samma
emellertid inte realistiskt. Verksamheten störsthade
omfattning i början då cirklarna vanligast dåochvar
intresset mycket stort hos alla anställda. Detvar

siffrornaskulle tala för iatt är underkant.ovan

aktningsvärdär nåttsDet mängden personer som av
information någoni i likanärmasteform det stor-

befolkningen. vihela förvärvsarbetandeden kanNusom
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från spridningen utbildningemellertid inte utgå att av
fråninformation jämn arbetskraftenoch är eller att

består årens ställetunder lopp. Iav samma personer
på vissafinns tyder oftadet tecken att personer,som

går påfackliga änstyrelserepresentanter, ut-mer en
påbildning, inte går någon utbildningmedan andra alls.

Å sidan påsprids även sätt änandra kunskap annat genom
Viktigasti cirkel, ärdeltagande konferens d.kurs, e

antagligen via påspridningen anställdasamtal mellan
lärarbetsplatsen. varandra.Man av

finns informationanledning attDet att tro MLom
i nått någon åtminstonei form demdag de flesta som-

arbetslivet. Möjligen in-inte iär haralldeles nya
justanställda för medantresset bland mattatsMBL

skärpts3arbetsmiljö.intresse frågor,för andra t ex
också intresse inflytandeförDet kan ha ersatts ettav

i direktautveckling i former.och arbetet mer

intervjuer gjortvi företrädare förmed arbets-De som
arbetsgivarorganisationer på såtydertagar- och att

iär behovetfallet. har flera fall betonat attMan
utbildning är Inflytandetfortfarande stort. ansesav
gått in i där gäller delsdet att arbetaha fasen ny

på direktsätt, arbetsplatserna.dels motnya

ocksåriktigtärdetta kan antaOm man

vilketlogiskt ärär fallet,det att kurserna,att0
i mindre stället handlarallt grad handlar ML. Iom

intresseär störrede annatom som av

aktiviteter iutbildning störreeller andraatt6
nivå påbedrivas påutsträckning ochbör lokal

initiativ från nivådenna

onnutbild-medelsfördelning beslutför ochformenatt9
iän är dag.ningsinnehåll denbör kunna annanvara en

tagitsfacketFramgår görVadrapporten3 somav
demokratiutredning DOIfram Losav
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Våra intervjuer pátyder utvecklingatt moten nya
innehållformer och nytt påbörjad.redan är Än så

länge litenhar den dock omfattning.

Sammanfattningsvis kan säga utbildningatt ellerman
information hittills gått i någonML ut tillformom
ett mycket stort antal nåttdenHur sedan utpersoner.

vi mindrevet om.

denI begränsade studie till kommun låtitRRVen som
finnsgöra enkätfråga i någon mån kan kastaen som

ljus över detta. lyder:Den

mångaHur på DinEra medlemmar arbetsplats harav
fått särskild utbildning informationeller kring ML

visarSvaren färreatt än % är vanligaste25 det
svarsalternativet 68 % klubbarna. påDet tyderav

särskild informationatt utbildningeller inteMBLom
någotär tillhandahålls det stora flertalet.som
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OM HBLINFYHEHMPIONUTBILDNING OCHAVBEHOVET5
DAGI

utbildning ochgår isär, behovetMeningarna hur avom
finnsSkillnader mellaniinformation dag.utser

arbetstagarorganisationer, gelgarbetsgivar- ochdels
fackliganivån inom denlokalaoch dencentraladen

organisationen.

i tveksammaArbetsgivarorganisationerna allmänhetär mer
informationMBL-utbildning än vadochtill behovet av

arbetstagarorganisationerna är.centralade

början, dåfrån lagenatt detSAF varInom anser man
är täckt.behovetatt detett behov,fanns numenny,

informa-fungerandevälföretagen skapatattMan anser
med facket.tions- samarbetsformeroch

liv.invandaföretagets facketsochär delDet aven

avskaffas.bordePå MBL-medlenattSAF numenar man
enligt omprövasbehöver, SAF,typdennaVerksamheter av

jämna mellanrum.med

också behovetattPå kommunförbundetSvenska mananser
avklingat ärochbörjan, hari medan detstortvar

i dag.svagare

väldigt vid.blivittidenMedelsanvándningen medhar

störregör oftaMBL-medelharoch med attI manman
skulleområde än vadsatsningar inom ett annarsman

inte ökatMBL-avtalenVidaregjort. attha menar man
ärProblemetspecielltinformation mycket.behovet av

på arbets-inflytandet uteökaskallhur mansnarare
platserna.

vi träffatavtalinte ettberoendeärDet somav
pá arbetsplatsen.uteskeri detStockholm, utan
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inställning.liknandeLandstingsförbundetPå har man en
aktiviteter,för typeranvänder MBL-medlenMan avnya

tillanknytningnågonalltidinte klarvilka harkanske

MBL.

vettigtinte attkanPå detattSAV varaanser man
tillkomst, fortsätta medi långt lagensdag, efter

inteåtminstone för helasjälvautbildning lagen,om
förskjutningfråga ut-ärdet Endet belopp avom.som

från tidigareinnehåll formellbildningens har skett
vilkenutbildning iMBL-utbildning till dagens man

effektivitet medbestämmande.ochförsöker koppla samman
tiden fåttEM-seminarier omfatt-storhar medkS en

arbetsgivarening. årsyfte att statenEtt som

på sätt.brapartsumgänget ettskall klara av - - -
kringinformationsverksamheten ärUtbildnings- MBLoch

låterpåverkarkommunikationsverksamhet, där ochmanen
påverkas.sig

sådanfinns verksamhetBehovet pengarnavarav en -
mindreifrån roll.spelarkommer

principielltfinns behovdet ettsäger attInom LO man
tidenmedbestämmandefrågorna. handladeFörstavidgaatt

utvecklingsavtaletsig och medlära lagen. Idet attom
lärainnebar skullein i attfaskom manny somman en

förändrasArbetsplatsernasig avtalen.använda ochlagen
hierarkiskatidigarepå medförsätt attettnu som

näraligg-i smålägger beslutenplattas ut.system Man
ande grupper.

utbildningutvecklingen medför behovDen som gerav en
arbetsorganisator-jobba medvägledning skallhurom man

frågor.iska

utsträckning flyttasi attUtbildningen störrekommer
nivå. kommertill Detlokalfrån centrala arrangemang

från arbetsplatsernainitiativdirekta de storaalltmer
regionaliserat ochjobbaVi tvingasvia förbunden. mer

vår verksamhet.decentraliserat med
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PÅ utbildning defini-att behovetSACOSR anser man av
tivt minskat.inte utbildningarna harbehovet ochMen

utbildning inte iförändrats. förstahar handNu man
kring lika kring frågorlagen, utan mycket de och

följtden verksamhet lagen.som av

vuxit direktärDet har fram verksamhet lokalten som
inte i fyrkantigaärstyrd lagen. det lagen dessMenav

mening utbildar i.man

På sägerTCO man

inte finns något påatt det tyder behovet harattsom
mattats.

började medbestämmandeutbildningenoch med att medI man
kring utbildningsbehovavtal föddeslagar och nya som
inte alltid primärt låg inom medbestämandeområdet.

såg då utbildning egentligenhur mycketMen man som
behövdes.

så sinaförbunden använt förOch har attegna pengar
övriga bitarna utbildning.täcka deupp av

Sammanfattningsvis bedömningengör att de centralaRRV
organisationerna förändringarär överens att storaom

på utbild-skett arbetsplatserna och att fortsatten ev
ning innehåll tydligare tillbör ha ett anknytersom

ocksåpåaktuella problem arbetsplatsen. betonarMan
niváns förlokala ökade betydelse utformaofta den att

utbildning. svårtär att hos arbetstagar-Deten ny
någonorganisationernas företrädare tvekan attse om

finns. sådan finns däremotbehov tvekanett fortsatt En
arbetsgivarorganisationernas företrädare.bland

då på på nivå enkätbehovet lokal denIHur ser man
skickatsi studie förhållanden i kommunRRVs ensom av

frågan intressettill studieorganisatörer ställs hur
in-utbildningpá förär ochden arbetsplatsenegna

formation kring MBL.
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på intresse. %svagt Helatyder ett mycket 55Svaren
litet.intresset är ganska eller t mycketatt 0 msvarar

Ytterligare är eller% att det varken stort28 svarar
litet. % detbetyder att endast uttrycker attDet 6

intresse.finns något egentligt

låga intressetfrågan iVidare enkätenställs vad det
på. vanligaste är överraskandekan bero svaretDet nog

några särskildainte längre kurseratt det anordnas
frågorvanligaste är%. näst svaret att de30 Det

på sätt %.behandlar klaras andra 26MBL avsom
tillfrågadeSlutligen ärsäger % orsakende att21 av

särskilt viktig bilagainte längre äratt lagen se 6.

följande:bifogats,del fall har kommentarer tI exen

byråkraterna inomMBL det centrala facketger
ställning.starkareen

inflytandetteknik inflytandeär förMBL bara ochen
måste ständigt erövras.

tandlös.ärMBL

Sammanfattningsvis våra påenkätdataatt tyderRRVmenar
nivån utbildningintresset på för ochatt den lokala

iinformation närmasteär eller detsvagtMBLom
obefintligt.
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FÖRARBETSMILJÖFONDENS6 UTBILDNINGHEDEL
ARBETSHELJÖINFORHBTIONOCH OH

ANVÄNDNING OCH HANTERING-

Användning6.1

beviljade till utbildning information inomochAMFO
miljarbetsmiljöområdet i genomsnitt kr under128

budgetåren projekt198788--198889. Antal be-som
viljades år. alltsåhandlardvs Det1 310, 655var per

förganska omfattande verksamhet fonden att taom en
ställning till sig enligtprojekten. fördeladeDessa
tabell nedan.4

projekt beviljats inom olika2gbgllg Antal so
verksamhetsområden budgetárenunder 198788--
198889

projektVerksamhet Antal

Material, utbildning 55
Grundutbildning, internat 481
Grundutbildning, cirkel 8
Vidareutbildning, internat 476
Vidareutbildning, cirkel 5
Handledarutbildning 20
Utbildning, övrig 110

Informationssystem 1
Materialframställning, info 47

kampanjerKonferenser, 74
Tidskrifter 11
Information, övrigt 22

icke-normeradprojekt %gällde kdessa 24Av 320 s
inte finns regleradverksamhetverksamhet, dvs som

frånställningstagandenkräveravtal ochgenom som
sida verk-% normeradefondens 37 resurserna. Denav

omfattning finnsibeviljas den detsamheten brukar
ansökningar formella kraven. Huvuddelenuppfyller desom

sig projekticke-normerade rörverksamhetenden omav
kampanjer.ochkonferensertypenav
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utbild-tillbeviljade medelvisar hurFigur nedan8
arbetsmiljöområdet fördelarinformation inomning och

budgetårenunderverksamheterolikasig på typer av
genomsnitt för dessaSiffrorna198788--198889. anger

inklutbildningenframgår attfigurentvå år. Av
informations-och%materialframställning omfattar 74

%aktiviteterna 26 resurserna.av

förfördelning medelProcentuellFigur av8
inominformationutbildning och

budgetáren 198788-arbetsmiljöområdet
genomsnitt198889

Grundutbcirk.
Grundutbjnt.
Vidareutbtirk
Vidareulbint.
Handledarutb.
Utbñvrigt.

Lutb.Material
UntoMaterial

Konükamp.
Twsknher

övrigtInfo

förändringarundersökaintressant attkan evDet vara
utbildningsstödetövermed datajämförelsetid.över En

förASF-rapport 1984:5ipresenteradesej info som
sighållitgrundutbildningenvisar attåren 1972--1983

kraftigtökatvidareutbildningenmedankonstant,ganska
minskatutbildningmaterialframställningen föroch

kraftigt.

informationsverksam-utbildnings- ochdelarOm uppman
%figur att 45vi 9sig finner respförheterna var

vidare- ochtillgårutbildningsresurserna%33 av
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grundutbildning och att andelarna för handledarutbild-
ning, övrig utbildning och framställning utbildnings-av
material är relativt små.

På informationsområdet är det konferenser kampanjeroch
dominerar starkt %46 medan övrigsom verksamhet

tidskrifter,stöd till övrig information materialoch-
upptar ungefär lika stora andelar återståendedeav
resurserna .

§1ggrg Fördelning inom utbildnings-av resurser
informationsomrádena.och Procent

UTBILDNING INFORMATION

5.007.
10.0%

33,00%

47.00%
I Grunduib.

Vidareuib.45.00% n Md7ena|D Handiedaruab. m KoppkampMateüal U TndskiiilerUlbildmövr. ü mmövtggl

gjortharRRV särskild genomgång Landstingsför-en av
bundets och landstingens användning arbetsmiljömedel.av

Sammanlagt har dessa budgetárenunder 19873GL93a89
använt milj10,9 Landstingsförbundetkr. har Åtwpnnerat

% dell totala harav Dessa använts fbrresurserna.
konferenser kampanjer materialframstállningoch for
utbildning. sådanAll materialframstállning inom lands-
tingsomrádet har skötts förbundet.av
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landstingens medelLandstingsförbundets ochTabell 5
bdgetârenarbetsmiljöutbildningför m m

iFördelning %tkr och198788-198889.

Tkr 5

%internat 49Grundutbildning 2995
%Vidareutbildning internat 353 771

%Utbildning, 375 3övr
%utbildning 5Material, 501
%info 1Material, 43
%kampanjer 7760Konferenser,

på internat är starktvidareutbildningochGrund-
materialframställning tardominerande %, medan84

%.liten 6relativt andel resursernaaven

tillfrånfått fondenlandsting har21 resurser
genomsnitt kriarbetsmiljöutbildning 000228m,m

landsting.olikaâr. Variationerna mellanär storaper
fått medankrlandstingBlekinge 160 000läns har t ex

fåttlandsting kr.läns 104 000Stockholms 1

arbetsmiljömedlenUtvärderingar6.2 av

stödutvärderingar fondensgjort fleraharAMTO av
iundersökning slutetarbetsmiljöutbildning.till I en

användning ochspridning,utvärderades1970-taletav
arbetsmiljö BAM.grundutbildningen Bättreinnehåll i -

tillfrågadesarbetsledareskyddsombud ochdeAv som
Utbildningenideltagit% % BAM.hade 5262 varresp

på mindre ochänpåvanligare större arbetsplatser
kvinnorän blandäldremänbland och personer snarare

och yngre.

enkätundersök-gjordeårs1982ASFs enprogramgrupp
intressenterantalning i början 1980-talet ettavav

verk-fondensarbetsmiljöutbildningen. Enkäten gälldei
framtida verk-önskemål införområdetinom ochsamhet

samhet.
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Organisationerna visar sig positivaha erfarenheter av
fondens stöd, nästan samtligamen svar

uttrycker emellertid problem önskemåloch beträffande
bidragsnormernas utformning i förhållande till utbild-
ningsbehoven. Reglerna betecknas alltför styrande,som
tvingande, dämpande på kreativiteten ASF-rapport 38.s

Större flexibilitet variationer ioch kursutbud, kurs-
uppläggning, materialproduktion målgrupperoch önskas.
Flertalet understryker också behovet samordningsvar av
mellan MBL-utbildningarna.AMLr och Man att detanser
finns

naturligtett bådasamband mellan områdena,de i båda
liggerfallen lagar tilloch avtal grund för förändring-

på arbetsplatsen, det gäller fåattarna partskontakter
att smidigtfungera osv ASP rapport 42.s

Programgruppens slutsatser och rekommendationer för
det fortsatta arbetet är följande.bl a

Fortsatt samordning och samverkan mellan fonden och part-
är förutsättning för åstadkomma effektivitetatterna en

och slagkraft. skallASF verka för grundutbildningatt
vidareutbildningoch i fortsättningen bättre anpassas

till skilda behov. ocksåär viktigtDet medgruppers
utbildning t konstruktörer, cheferav nya grupper, ex

fl. alternativEtt är tillsammansatt flera företagm
utbildning.anordnar tillFondens stöd AML-utbildning

i samband införandetmed teknik kommer attav ny vara
viktigastede insatserna under denen kommandeav

tioársperioden. också viktigtDet är insatsermed för
är utsatta för särskilda risker.grupper som

När det gäller organisatoriska former sägs bl atta
rimligtdet är tioårsperiodenatt den närmaste kommer

visaatt varierad arbetsmiljöutbildning ochupp en mer
också utbildningsformer anpassningar.och lokalanya

förändringarTrots behovet olika ifrågasättsslagav av
intedock nuvarande beslutsstruktur eller förmodell

medelsfördelning på något avgörande sätt.
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Ett fortsatt intressentersamarbete mellan nuvarande
viktig förutsättning för att kunnaanses vara en

administrera tillstödet arbetsmiljöutbildningen.

motiv utbildningärDe att berörofta flerasom anges
branscher eller t hela arbetsmarknaden samt att0 m man
vill eftersträva resurshållning undvikagod och dubbel-
arbete. framgår emellertid inte utvärderingenDet av

egentligen lyckats med detta.om man

policyProgramgruppen i utbildnings-att fondensanser
frågor bör sådanvara

stimulerar till idéeratt den9 och uppslag. Tnya ex
bör utbildning stimulerafondens till arbetsmiljö-
frågornas integrering i dagliga påden verksamheten
arbetsplatserna arbetsmiljöutbildningenattgenom
inte ingårhanteras i utbild-separat utan delsom en
ningsplaneringen i på företagetstort

bidragsnormernaatt mjukas9 karaktärochupp mer ges
riktlinjer vid handläggningän bidrags-av normer av

ansökningar

informerar sittatt fonden bättre9 om
utbildningsstöd.

inteär föreslå någonProgramgruppen beredd att samman-
slagning stödet för MBL-utbildningar.ochAML- Manav
föreslår bidragdock att skall kunna sökas för AML-
utbildning ingårnär i MBL-utbildningden delsom en

vice Någotoch egentligt motiv till varförversa.
sammanslagning inte inte.föredraatten vore ges

stället hänvisning tillgörs olika existerandeI deen
finansierings- medelstilldelningsformerna.och

Ytterligare utvärdering påharstor fondens uppdragen
gjorts arbetsmiljöutbildningarna. gjordes vidDenav
institutionen universi-pedagogik psykologi vidför och
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målin pá,i Linköping går förutomäven ochtetet och
4.utbildningeninsatser, effekter av

Några ärdenna att arbets-sammanfattande slutsatser ur
nårimiljöutbildningen högför grad syftetdeltagarna

riskerförmedla kunskaper och medvetenhetatt om
i arbetsmiljön. får liten för kurs-den effektMen

arbetsmiljöfrågori och kanskedeltagarna arbetet med
arbetsmiljön.framför förallt

fåutbildningen större genomslagskraftFör skallatt
föreslår blman a

pá områdetfinns samordnasatt de0 resurser som
i form blbättre. Det skulle kunna effekter av age

arbetsmiljöutbildning iintegrering andrabättre av
utbildningssammanhang

variationermöjlighet tillstörre lokala kurs-6 aven
innehåll genomförandeoch

förmåga till självförnyelseökadatt deltagarnaO ges
problemlösning inomtillförmågaökad lokaloch en
inomde verksamheter de arbetarsom

kurspedagogiken behovsanpassadpräglasatt6 av enmer
sägsprobleminriktad deteller,och ansats som

i rapporten

vårarbetsmiljöutbildningenintevarför en nyge
loss s 226.släppa kursdeltagarnaattgenom

Vidare sägs:

förståsomständigheterna problemenattav kan
organisationsnivá.tilli första hand relateras

nivånorganisatoriskaövergripandevill säga denDet
arbetsmiljöutbildningen 227.för shela

Bonnevier:Erasmie4 Thord Hans-
Mål-insats-effekt.Arbetsmiljöutbildning.

stödsutbildningsverksamhetUtvärdering avsomav
årAMTO, 1988
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Slutligen på vilken avgörande betydelsepekar man
arbetsmiljönpåverkar handlingsutrymet ifaktorer som

har utnyttja sinaför skall kunnaatt kursdeltagarna
i arbetsmiljöfrågor.kunskaper

genomgångensammanfattande slutsatser ut-RRVs av av
värderingarna därefter äroch det skettsom

påambitiösa satsningargjortfonden har attatt0
inom områdetskaffa kunskap

påutvärderingarna behovatt resultatet tyder ett6 av
utbildningensanpassningökaddels lokalav av

innehåll till utbildningens intressenter,och former
reformering bidragshanteringdels fondensav

utvärderingarna till vissahittills föränd-lettatt9
ringar i riktning anpassning utbild-lokal demot av
ningar beviljar för.fonden medelsom

når ut6.3 Hur man

inomutbildningförefaller arbets-Det utbudetsom om av
miljöområdet på tid störreförändrats mot ensenare

ansökningarvariation. återspeglar sig också i deDetta
in tilllämnas fonden.som

Vi inte möjlighet inom för dennahar haft att ramen
nått tillstudie på företagets led-ta reda hur utman

förhållan-ning. vi i studienDäremot de lokalahar av
bilaga frågor skyddsombudens ochdena ställt6 om

visarutbildning.fackliga styrelseledamöters Svaren
obligatoriskadeltagit i% denatt skyddsombuden83 av

utbildningen. uppdelning klubbar efterMetallsEn av
tydligtfinnsvisar vidare det ettstorlek att sam-

utbildade företagets storlek.ochband mellan andelen
utbildade skyddsombud.större företag desto flerJu

i minstautbildade,% destörsta företagen ärde 100I
utbildade.är %mindre anställdaän 51med 100
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i eller sek-ledamöterna klubb-kontaktombuden ochAv
utbildade. Andelentionsledning %är % 8064 resp

utanför skydds-alltså relativt ävenhögutbildade är
uppmärksammaemellertid värt attärombudskretsen. Det

större fortfarandejämfört medmindre arbetsplatseratt
iutbildning arbets-gällerdåligt närrustade detär

miljöfrågor.

Behov6.4

frågan: atti vidare ställt Duenkäten AnserharMan
fåttsektioneninomtillräckligt många klubben eller

arbetsmiljö jakande endastutbildning Ett svar gesom
tillfrågade% de%. attDet betyder 8218 anseravav

på sätt.inte täckt ett braärbehovetatt

utbildningfåttmångatillräckligtdå inteVarför har
inte ärintressetpå att% det berorHela att42 anser

det% attochtillräckligt medlemmarna 23stort bland
femtedelsvårt skyddsombud. Enär att rekrytera menar

sittarbetsgivaren inte arbets-på tarberor attatt det
också, % hävdarAnmärkningsvärt är attmiljöansvar. 13

någon kurser.hittasvårtär attatt det arrangerarsom

hängaenligt konsultrapporten,iBristerna kan,utbudet
marknaden.studieförbunden skumatharmed attsamman

i olikapå ochsiktat in sig störstadehar avseen-Man
arbetsplatserna.lättarbetadeden mest

på atttankedjupt otillfredsställande medärDetta man
små harjust arbetsplatsertilllänge känt attsedan

uppsök-arbetsmiljön. Behovetibristernastörstade av
också blfram,lyftsharbland dessaverksamhetande a

i fondens rapport 1984:5.ASF
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Uppdrag utföra vissa utredningsuppgifteratt åt
arbetsmiljökommissionen

Arbetsmiljökommissionen A 1988:03 har i skrivelse den
19 januari 1990 hemställt regeringens medverkan förom

få biståndkommissionen skall frånatt statskontoret och
riksrevisionsverket RRV för utredningsuppdragett som
rör användningstyrning och offentliga medel förav
arbetsmiljöändamál.

åtRegeringen statskontoretuppdrar och riksrevisions-
verket samråd åti genomföra utredningenatt arbets-
miljökommissionen, i enlighet med vad i bilagasom anges
till detta beslut. Uppdraget skall ha redovisats till
kommissionen aprilden 30 1990.senast

På regeringens vägnar

a, QÃXSahlinMona

BarrefeltBo

Kopia till

civildepartementet
arbetsmiljökommissionen

Likalydande till

statskontoret

lxt

Tue:Postadress YetetonGaruaaocss vanan 1253308-7631000 minlabSDrottninggatan21
10333 STOCKHOLM Stockholm



1Bilaga ;gÅ gu.j42 j jjzäjánêág
75°åARBETSMILJÖKOMMISSIONEN PROMEMORIA

1990-01-19

z 0v
lo ñoâöigg

verksamheterénomF7:
Resursfördelning finansieringoch av
arbetsmiljöområdet

Bakgrund

direktiven Dir. för arbetsmiljökommissionenI 1988:63
kommissionenanförs bland börattannat

effektiviteten i samordningenöverväga mellan
regionalt.olika samhällsorgan centralt och Mot

kommissionensbakgrund erfarenheterna avav
inrikt-kartläggning lämna förslagskall den om

arbetsmiljöarbetetning organisation ochoch av
samhällets insatser.

kommissionens räkning radgranskatStatskontoret förhar en
myndigheter arbetsmiljöområdetpåorganisationeroch som

offentligadelvis finansieras via medel ochhelt eller
Granskningendär partsinflytandet hareller är starkt.

arbetsmiljöområdetredovisats påi Aktörerrapport enen -
översiktlig kartläggning 1989:40.

finansieringfrågorbehandlas bland annatI rapporten avom
inomolika fördelning arbets-verksamheter och av resurser

miljöområdet.

Enligt tillkommer fördelasochstatskontoret resurserna
offentligai ordningdels administrativ beslut avgenom

frivilliga och delsbeslut mark-dels genomorgan genom
riktats páfrämst innadsmekanismerna. Kartläggningen har

i administrativskerden fördelning ord-resurserna somav
ning.



isägsSammanfattande attrapporten

statliga resursfördelningsmekanismernaredan de. . . . ..
framstår snáriga många inblandade påganska med partersom
olika nivåer. svårt någraär bestämdaDet att dra. . . . . . ..

vilka prioriteringarslutsatser görs och hur kontak-om som
qrganisationerresursfördelande närterna mellan fungerar

arbetsmiljöihsatser.beslutar för Ettman om pengar ....
allmänt intryck tydligare styrsignaler inriktningär att om

prioriteringar liksom utvärderingar praktis-och även deav
gjorda satsningar bör eftersträvaska resultaten av som

resursfördelningen.förunderlag

uppgåraktörerde statskontoret har kartlagt denHos sam-
insatser arbetsmiljöårliga för förmanlagda kostnaden och
miljarderrehabilitering till drygt fem kronor. dessaAv

tillförs miljard i reguljäramedel kronor form avca en
socialförsâkringssystemetFrånöveranslag statsbudgeten.

tillförs forskningcirka miljoner för medkronor700 mera
via miljoner till-arbetsmiljöfonden cirka kronoroch 900

företagshälsovården.bidrag tillförs som

Uppdraget

beskriv-Arbetsmiljökommissionen dennabland annat mothar
fördjupadning funnit studieangeläget genomföradet att en

prioriteringpenningflöden, användningstyrning ochochav
satsas arbetsmiljöarbete.statligade medelav som

Kommissionen studien ifinner genomförsönskvärt attdet
riksrevisionsverket.samarbete mellan ochstatskontoret En

utgångspunkt översiktliga kartläggningdärvidbör denvara
aktörer på arbetsmiljöområdet påstatskontoretav som

regeringens åt kommissionen.gjortuppdrag

Studien omfattning, styrningtill närmare belysasyftar att
och offentligaanvändning medel dels stats-de som genomav
budgeten anslás huvudsakligentill sådana myndigheter som



utåtriktad arbetsmiljöverksamhet,arbetar viamed dels
obligatoriska avsättningar, främs social-lagstadgade
avgifter, utgår arbetsmiljöändamál.till

lämpli-uppdelning avrapporteringEn kan dockocharbeteav
inriktar sig påså iske, första handstatskontoretattgen

frågor ástyrningengäller medan RRVav resurserna,som
användning.sidanandra analyserar resursernas

särskildstyrning bör samverkangällerVad resursernas
liksom även beslutsor-mellan berörda studerasbeslutsorgan

utsträckningprioriteringar i vilken resultat-ochganens
tillämpningen längeVidare sedananalys sker. bör denav

produktionen förerkända principen bära kostnadernaskaatt
arbetsmiljön belysas.

någottillresursanvändningenAnalysen bör koncentrerasav
inledningennågra iområden, teller nämntsde exav som

stickprov inomutbildning, information till dessa.och
pröva medlenfrämstSyftet med denna bör attdel omvara

ändamålsen-när påmålgrupper användsavsedda ettdeoch om
framtidaligt behovetsätt. Studien också diskutera detbör

resultatanalys.uppföljningoch formerna för ochav

redovisas arbetsmiljökom-tillbörResultaten fortlöpande
vidmissionen. sin avslutatiArbetet bör helhet vara

utgången april 1990.av
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Granskning bidrag frånutbetalda arbets-av
miljöfonden AMFO
Projekt i förvaltningsrevisionensamarbete med F3

1 Syfte

projektetSyftet varitmed har bedöma bidrag frånatt om
till utbildning informationAMFO páoch används avsett

sätt redovisningarnaoch uppfyller de ställskravom som
vid beslut bidrag.om

Omfattning2

Granskningen vidgenomförtshar ABF-förbundet,AMPO,
distrikt vidABF-Stockholms samt Handelsanställdas

förbund, avdelning 20.

3 AMFO

Vid granskningen utbeltalningshandlingar redovis-ochav
ningar bidragets användning framgick följande:av

bidrag antingenBeslut vidfattas styrelseAMFOsom av
be1opp500kr kansliberedningeneller k underav s
detta belopp.

Redovisningar bidragetanvändningför granskas endastav
ekonomi-administrativa i princippersonalen, baraav

siffermässigt. vid avvikelserEndast större uppgjortmot
kontrakt kontaktas handläggaren ärendet chefen förav
administrativa avdelningen.

Ett antal ikontrakt, upprättas samband varjemedsom
bidragsärende, underliggande handlingargranskades mot
beslut, utbetalningshandlingar anmärkning.utanmm

Vi har funnitdock i tvåatt fall ellerflera flera
kontrakt tillsammans redovisas, vilket gör att
beloppmässig avstämning försvåras.kontraktper

4 ABF förbund Stockholmsdistriktoch-

Bidrag till MBL-cirklar beräknas med underlag SCBsav
statistik studiecirkeltimmar.antal Någonsom anger

redovisning ej. Bidragetgörs ibetalas efter-annan



restids- ochtimme. Eventuellamed krskott 30 per
särredovisascirkelledare ochtillreseersättningar

bidrag.ersätts med

principerenligtAMF-cirklartill skerBidrag samma
studiecirkeltimme.krmedoch betalas 50 per

statsbidragtilltilläggbidrag betraktasDessa som
förordningenenligtskolöverstyrelsenbetalas avsom

1981:518.studiecirklar SFStillstatsbidrag mmom

underliggandeprojekt-kontrakt granskades motantalEtt
anmärkning.närvarolistor utanverifikationer, mm

kontrakttvåi eller fleraVi funnit fallfleraatthar
beloppmässigvilket görredovisas, atttillsammans

försvåras.avstämning kontraktper

avdelningförbund 20Handelsanställdas5 -

sitt förbund ochbidragAvdelningen hosansöker om
vilken bi-redovisning tillskerefter avslutad kurs

deltagarförteck-specifikation kostnader,överfogas
ningar mm.

verifi-underliggandeTvå projekt granskats mothar
anmärkning.kationer utan
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SAMVANSTÄLLNING TILL OCH 88-12-31MEDMsL-PENGARNA mAVt

arbetsgivarorganisationertillBidrag ------

Organisation BidragKonto Utbetalt Redovisat

Rederigruppenför mindre fartyg 21,430 21,430 21,430-
7301-5 SvenskaArbetsgivarefdreningen 58,461,290 56,194,815 49,395,390
7302-3 Tidningarnas arbetsgivareförening 2,029,610 1,478,220 1,478,220
7303-1 Baxmkinstitutexxsarbetsgivareorg 2,021,730 1,731,909 1,642,184
7304-9 Fastighetemas fdrhandlingsorg 805,310 706,310 673,310

5-6 Kooperationensförhandlingsorg 4,000,920 2,521,S90 2,374,940
kooperativaalhnänn-4 Sv bostadsföret 1,447,520 1,438,070 1,222,120

7307-2 Försälcringskasseförbundet 987,030 ,530833 530833,7308-0 Svenskakommunförbundet 30,495,160 25,767,330 24,538,9S5
7309-8 Sv kyrkans församl-pastoratförb 1,219,040 1,024,740 1,024,740

-6 Landstingsförbundet 19,063,230 16,088,923 13,831,923
7311-4 Statens arbetsgivarverk 26,390,320 17,022,190 11,298,307
7312-2 Arbetsgivareföreningen -SFO 5,315,320 2,507,547 2,284,8,22
7313-0 snxåföretagensriksorganisation 2,275,000 1,973,752 1,873,752
7314-8 SvenskaRestauratörförbundet 180,700 153,900 153,900

7315-5 Svenskindustriförening 1,051,320 1,051,320 868,020
7316-3 Folketshusrörelsms fdrhandlingsorg 79,970 0 0.7317-1 Teatrarnas riksförbund 80,100 36,100 36,100

Bidrag till arbetstagarorganisationer--- ---

Konto Organisation Bidrag Utbetalt Redovisat

7321-3 Landsorganisationeni SVERIGE 652,030,110 586,827,151 531,827,1Sl
-1 TjänstemännensCentralorganisation 331,635,390 317,327,910 303,484,185

7323-9 Centralorganisationen SACOSR 75,947,090 72,318,0B2 62,830,39O
7324-7 Sveriges arbetares centralorg 5,099,930 4,771,479 4,411,730
7325-4 Svenskahamnarbetareförbundet 806,960 805,760 689,360

-2 Svenskadriftpersonalförb 107,856 107,856 107,856
7327-0 Svenskalokmarmaförbundet 214,620 214,620 214,620
7328-8 Svenskpilotförening 352,880 352,880 296,850
7329-6 Förb Sveriges handelsrepresentanter 2,073,050 1,943,979 1,451,172
7330-4 Sveriges arbetsledareförbund 19,225,314 19,225,314 19,225,3l4

7331-2 Apoteksanställdas förbund 81,800 40,300 40,300

,134,4a7,0os7.2.3,s00,000t sm-zvJxm LO38,130,600
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MBL på nivåoch AML lokal

utvärdering resursanvändningen fören av-
utbildningsinsatserna

S7

Göteborg i april 1990

© Syneco
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fördelning.Resursernas3.2
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på nivåAMLMBL lokaloch

Uppdraget genomförande.1. och dess

StigRiksrevisionsverket RRV har Fölhammar, Syneco, igett
uppdrag utföra studie resursanvändningen på lokal nivåatt en av
för den utbildning finansieras med den särskilda arbetar-som
skyddsavgiften 0,35 % arbetsgivaravgiften.om av

medbestämmandelagenUtbildningen dels MBL medavser
tillhörande avtal, dels arbetsmiljölagen AML, frågoroch de som
avsågs belysas i studien följande:att var

vilka anordnare eller information finns,kurserav

hur många kurser vilkenoch med målsättning har
arrangerats,

vilka och hur många har deltagit,grupper personer

hur har behovs- volymprioriteringenoch skett,

vilken uppföljning effekter,verksamhetens resultat ochav
finns och hur används denna

Studien har genomförts kartläggning och analys desom aven
tillförts och inom Göteborgsområdet.använtsresurser som

Datainsamlingen har skett genomgångar skriftligtdelsgenom, av
material aktiviteteterna finansieringen delsoch dessa,om enav
enkät till studieorganisatörer fackklubbar inom tvålokalaute av
Landsorganisationens LO medlemsförbund. Härutöver har 20-ett
tal intervjuer gjorts med aktörer i olika skepnader eller harärsom
varit knutna till utbildningsverksamheten. Dessa aktörer kan
schematiskt indelas i följande kategorier:

producenter anordnare eller genomförare,

konsumenter avnämare och deltagare

mäklare beställare eller uppdragsgivare

Producenterna har kartlagts planerings-intervjuer medgenom
och kursansvariga inom några organisatio-de fackligastörreav

tvåoch inom de studieförbunden VissTBV. grund-ABF ochnerna
läggande information främst såsombeskrivande karaktär,av



x
omfattning, kursprogram och kursinnehåll, införskaffatshar genom

deltagarförteckningar,studier verksamhets-statistik ochav annan
berättelser.

beträffande valdaData delar konsumenterna målgruppenellerav
för AML-utbildningarnaMBL- har enkätinsamlat attresp genom en

frågor ll9med har tillställts fackliga studieorganisatörer på totalt
arbetsplatser inom såväl den privata avdelning 41Metalls som

offentligaden sektorn Kommunals 8.avdelning

l enkäten ombads studieorganisatörerna uppskatta antaletatt
utbildade, vilka kategorier anställda utbildats och behovetav som

fortsatt utbildning, målgruppens fiktiva prioriteringsamtav av
fortsatta utbildningsinsatser inom jämförtde undersökta områdena
med andra tänkbara utbildningar.

Enkätsvarens relevans har därefter materialet frånavstämts mot en
undersökning företogs 198990 LO-distriktetvid årsskiftet isom av
Göteborg, bl har för vissa frågor jämförelser svarsfrekvensernaa av
gjorts mellan undersökningarna.

Ett i främstkartläggningen hur tillharannat steg avsett resurserna
MBL- utbildningen fördelas facklig nivå.mellan central och lokal
Genom intervjuer har eller mekanis-undersökts hur kopplingarna

mellan producenter konsumenter huroch ut,merna ser
planering, finnsprioritering beslutsnivåernaoch beslut tillgår, var
och vilken roll dessa utbildningarnas innehåll ochhar det gällernär
fördelning på målgruppen.

En ytterligare dimension kostnaderna föri kartläggning har avsett
utbildningsinsatserna. fördelningenVi försökt delshar belysa,att
mellan direkta och indirekta omfattningenkostnader, dels av
marknadsföringskostnaderna effekter isnedstyrandesamt ev
bidragssystemets nuvarande utformning.

fullföljaVi har intekanske i alla alla dessaavseenden lyckats
intentioner, främst de institutionella ellerattp g a ramarna
spelreglerna i vissa därföravseenden otydligaganskaär samt att
tillräckligt med tid saknats.

De analyser utgårgjorts och de iresultat någotpresenterassom som
fall från litet vidataunderlag och har iblanddenna anledningett av
valt formulera slutsatserna på resonerandc sätt.att ett
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2. Enkäten till konsumenterna.

Först valdes Svenska Kommunalarbetareförbundets avdelning 8
med 00042 Svenska Metallindustriarbetare förbundetsca resp
avdelning 41 med 30 000 medlemmar attca representera
konsumenterna. Dessa båda avdelningar har flest medlemmar i
Göteborg.

Underlaget till frågorna i enkäten införskaffades intervjuergenom
förtroendevaldamed fackliga företrädare på ochstörreett ett

mindre företag på kommunal arbetsplats i Göteborg.samt en

Enkäten därefter konstruerades innehöll fem struktureradesom
frågor med fasta svarsalternativ kring MBL och fem för Metall

frågor för Kommunal kring AML avslutanderesp sex samt en
fråga där det gällde rangordna intresset för utbildning inomatt
några skilda områden.

Enkäten med följebrev och svarskuvert skickades till studie-
organisatörerna vid samtliga verkstadsklubbar inom Metalls
avdelning 6941 stycken sektioner inom Kommunalsresp
avdelning 8 40 stycken.

För utskicket användes de båda fackliga avdelningarnas register
över studieorganisatörer och följebrevet undertecknades såvälav
undersökningsledaren avdelningarnas studieombudsmän.som av

Sammanställningen materialet har diskuterats medav
studieombudsmännen för bedömning relevans.en av svarens

Svaren på frågorna avseende skyddsombudens roll derasoch
utbildning har jämförts med från studie genomförtssvaren en som
internt LO-distriktet i Göteborg vid årsskiftet 198990.av

Medlemsantalet i de klubbar sektioner täcktes enkätenresp som av
varierade från tjugotal till 14 000. Vid analysen de inkomnaett av

har den variationsvidden beaktats särskilt.svaren stora

Svarsfrekvensen lika högnästan för bådade avdelningarnavar
63 %. En sammanställning frågor och med kommentarerav svar
återfinns sist i särskild enkätbilaga.rapporten som en
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Medbestämmandeutbildningen3.

form.Utbildningens3.1

informationutbildning ochintentioner vad gällerstatsmakternasI
vadi tolkningenbetydande frihetsgraderMBL har lämnats avom

inMöjligheternaMBL-utbildning.kan betraktas sättaattsomsom
alltsåarbetsrättsligt sammanhangMBL i vidare, är stora.ettett t ex

logiken;inneboendedel dennaturligt ochDetta kan som en avanses
inflytande.anställdasinstrument eller verktyg för deMBL ettsom

fått fullt genomslag inom de bådaIntegrationstanken har
Detpå den lokala nivån.förbunden, vilket återspeglasundersökta

SACOSR någraidag akademikerförbunder ochendastär
exklusivttjänstemannaförbund anordnar kurser somsom

behandlar MBL med tillhörande avtal.

uppmärk-särskildDe båda fackförbundsavdelningar ägnatssom
exi andra kurser,samhet i studie har båda integrerat MBLdenna t

Kommunals kontakt-dag iingår MBL och MBA med vardera halven
dagar.sjutotalt omfattarombudsutbildning en utbildning som

grund-fackligMBL i sinMetall har på motsvarande inrangeratsätt
fortsättningskurs.resp

Resursernas fördelning3 2.

hellergår inteDe särskilda för MBL-utbildningen attresurserna
nivå. Vidlokalentydigt urskilja, påklart och kommernär man ner

organisationerna starkfördelningen centalahar de enav resurserna
60 72LO fördelas %ställning. de drygt 120 Gkr tillfallerAv som

innebärGkr olika förbunden enligt särskild nyckelde somen
300förbunden grundbeloppoch de 23 fårett ettatt vart omav

tredjedelmedel delas därefter i delar,Kkr. Resterande tre varav en
Övrigaförbund har fler 100 000 medlemmar.går till femde änsom

fördel-förbund får på de övriga två tredjedelarna. Vid19 dela
används medlemsantaletmedlen grundbeloppetningen utöverav

fördelningsnyckel.som

fördelning efterLO-förbundens MBL-resurserna skerenskildaDe av
Metall Gkr fårfår knapptvarierande principer. Inom llsom

för planeratsde utbildningaravdelningarna ansöka pengar somom
sektionerna däreftereller ochde lokal klubbarna somav

behandlats Förbundetavdelningarnas studiekommitéer. göri
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därefter sina prioriteringar, varefter fördelas mellan depengarna
olika avdelningarna i landet.

Inom Kommunal fördelas först 40 000 kr till de 55envar av
avdelningarna. Dessa får också 2 kr medlem. Sammanlagt fårper
avdelningarna alltså först pådela 3,5 Gkr de totalt Gkr14av som
Kommunal tilldelas. Avdelningarna kan därefter ansöka totaltom
ytterligare 1,3 Gkr och anmäla deltagare till förbundet särskiltav
arrangerade finansieradeoch utbildningar för 8 Gkr.

Av 40de % eller 48 Gkr inom LO 10-12går Gkr till LOsstannarsom
informationsenhet och 12-13 Gkr till arbetarnas bildningsförbund
ABF. Resterande 23-26 Gkr tillfaller LOs enhet för central
utbildning, varifrån fördelasdel LO till de olika distrikten.en av

LO-distrikten har särskild roll i förhållande till enskildadeen
förbundens avdelningar. Huvuduppgiften arbeta medär att
agitation och information, distrikten dessutomutgörmen
paraplyorganisationer för de olika avdelningarna avlastar ochsom
samordnar dessa arbetar med övergripande frågor.samt

Det framför allt förär de förbundsavdelningar med få medlemmar
och små får hjälp. Här det solidaritetstankenärresurser mestsom

ligger i botten. De avdelningarna Metalls avdelningstörresom som
41 och Kommunals avdelning 8 självgående.är mer

Under LO-distriktets finnsstyrelse antal arbetsgrupper medett
för förbundens avdelningar. GöteborgI finns,representanter t ex en

arbetsmiljögrupp bl granskar ritningar för till- ochsom a ny-,
ombyggnader fastigheter på sådant de olikasättettav att
förbunden kan samordnat i specifika frågor. Vid, tagera ex en
ombyggnad restauranglokal berörs inte bara Hotell ochav en
Restaurangs medlemmar också Transports och Kommunals förutan
inlastning utlastning sopor.av varor resp av

LO-distrikten kan ansöka till enheten för central utbildning inom LO
del MBL-resurser, för vissa specificeradeärom resurser, varav en

ändamål, såsom:

facklig ungdomsskola FUS i Göteborg årligen innebärsom att
400 ungdomar deltar i S-dagars utbildning. De delta-ca en

gande ungdomarna väljs förbundsavdelningarnas klubbar.av

uppsökande verksamheter besök distriktet pågörtypav som
framför allt mindre arbetsplatser gånger året, i apriltre om
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vid juni. sistnämndaskolavslutningen i Denoch oktober samt
beteckningen Facket sommarland.går under i .

jämställdhetskurser.

100 FUS-jämställdhetskurserna till % ochEnligt uppgift finansieras
omfattningen för den30 medanverksamheten till % MBL-pengarav

LO-Också gällerverksamheten oklar. detuppsökande är när
ansökningsförfarande pådistrikten tillämpas motsvarandeett som

förbundssidan.

träffar LO-ochI den uppsökande verksamheten kontaktar
projektanställd personal ungdomar,distriktens ombudsmän eller

påarbetgivare och informerarklubbordförande och smt svararev.
viktig.sommarland bedöms mycketfrågor. Främst Facket i vara

dåligtarbetsplatser med ellerDenna, till riktasdel motstorsom
Skolungdomar,helt oorganiserad arbetskraft typ varaanser manav

upplysningsverksamhet.en ren

ingår i här nämndaandel MBL-information deHur stor som
förMBL-pengarnaharverksamheterna eller vilken betydelse

detSjälvklart kanmöjligt fastställa.denna verksamhet inteär att
fåmindre arbetsplatserbra för de anställda på dessa vetaattvara

sina rättigheter och vilket stöd MBL kan ge.

enkeltgårSammanfattningsvis det intekan konstateras attatt
Göteborgsområdet. Detfastslå används ihur mycket resurser som

olikaanvändningen förgår inte heller preciseranärmareatt
ändamål.

MBL-Det kan betraktar hurdock konstateras näratt man
splittradmycketanvänds på nivå, detlokal ärattresurserna en

svårt för intebild framträder. Splittringen det sägagör attsom
resultatvärderingomöjligt systematisktraditionell ochgöraatt en

deteller effektmätning. ställa delenDäremot går det störreatt av
kringinformationfaktiskt existerande utbildning ochutbudet av

arbetsplatserefterfrågan på de därMBL uppskattat behov ellermot
fackligtdet finns organiserad verksamhet

MBL-utbildning.Utbudet3.3 av

utbildningen,utbudet kan konstateras 90 %När det gäller att av
fackligabåda rikta sigde avdelningarna,drivs motsom av uppges

emellertid på8förtroendevalda. Kommunals avd i Göteborg hade
till vilkenM.B-Utbildning 30 platser,hösten 89 veckokurs meden

också icke-förtroendevalda kunde söka.



detta följer det förAv den ordinare facklige medlemmen inte äratt
helt enkelt få MBL-utbildning samtidigt bli utseddatt utan att av
sina påtakamrater och sig förtroendeuppdrag inom fackligadenett
organisationen. Som förtroendeman får då han eller hon samtidigt

80-85också % utbildning främst arbetsrättslig karaktär.annan av

Men kan då inte den ordinäre medlemmen sig till någonvända
anordnare MBL-utbildning Kanske till studieförbundannan ettav

Vi har försökt hur förhåller sigdet med den saken.se

ABFs roll det gäller arbetslivsutbildningen, vari inbegripsnär såväl
MBL- AML-utbildningen, i väsentligtallt underordnadärsom
förbundsavdelningars utbildningsverksamhet. ABF marknadsför
inte arbetslivsutbildningen alls i regi, i sitt studieprogram,tegen ex

marknadsföringen sköter avdelningarna.utan

ABF-anställda deltar på diskussionsbasis i avdelningarnas
programplanering, det avdelningarna beslutarärmen som om
kurser, rekryterar deltagare och cirkelledare. heller detInte när
gäller framtagningen studiematerial har ABF aktiv roll.av en
Merparten detta LO, naturligtvisutarbetas centralt vilket.av av ger
lägre kostnader.

ABFs roll främst administratörens,är hanterar deltagarför-man
teckningar, bokar kursgårdar och transportmedel. Den aktivamest
uppgiften har utbildningen cirkelledare.ärman av

Inom Tjänstemännens Bildningsverksamhet förefallerTBV rollen
detnär gäller marknadsföringen något aktiv. tmera ex

studieprogrammet 198990 för TBV Region fanns följandeVäst
cirklar under rubriken MB-cirklar. Enligt TBVsexton upptagna

karakteriseras de alla innehållerde inslag MBL:attav om

Arbetsrätt
förData framtiden

Delaktighet, lagarbete, ledarskap
Det handlar kommunikationom
Från megafon till dialog
Företagsekonomi från början
Företagsekonomi 90
Företaget verksamhet och ekonomi-
Förnyelse på arbetsplatsen utvecklingsbehovpåredataatt-
Jämna vägen
Kom ihåg vid sammanträden ATF-
Mer arbetsrättom

ll 10-0675



Bilaga 6
3410

Personalekonomi
Pyramidguiden

förändringVilja våga
på kontoretVi syns

av kurseringen dessaföreteckning framgår, delsdennaAv att
utbildningför MBL-dels det vadendast MBL, gränsernaattavser

finnsdetfråganomfatta mycket otydligakan ärär snarast om-
alls.några gränser

förstaMBL-utbildningen iSammanfattningsvis kan konstateras att
övrigaAvgränsningen denförtroendevalda.hand riktas de motmot

MBL-utbildningendels drivsfackliga verksamheten har suddats ut,
utbildning, delsfackligi väsentligt integrerat medallt annan

från ordinärskiljasvårafinansieras särskilda projekt, är attsom
MBL-medel.delvis medfacklig informationsverksamhet, helt eller

väsentligti alltkanaliserasUtbildningen och informationen MBLom
ordninganställda,själva till dede fackliga organisationerna ut enav

svaghetenförfalla så naturlig, harkan attsom nog men som
styrka påorganisatoriskafacketsfördelningen blir relaterad till

står starkorganisationenfackligaolika arbetsplatser. Där den
informationsinsatsernaockså utbildnings- ochkommer att vara

omfattande viceoch versa.

ochväckautbudssidan förDe aktiva insatser idag pågörs attsom
föromfattande änskapa intresse för MBL intekan sägas mervara

intekanfacklig utbildning eller information. Insatsernaannan
kvantitativt.heller särskilt vidlyftigasägas rentvara

efterfrågan på MBL-utbildning.3.4 Behovet eller

studie-de lokala verkstadsklubbarnas sektionernasAv resp
ENKÄTBILAGA, angåendesid 2frågaorganisatörers enkätsvar

informationkringmedlemmarna förintresset bland utbildning och
fannsansåg detMBL, endast 68 6 %kan konstateras 4 attatt av

utbildning ellerbland medlemmarna för sådanintresseett stort
ingenoch fråninformation. fyra från KommunalDe kom allasvaren

Metall.

19 68 28 ansåg intressetnågot fler eller %Det attavvar som
utbildningför kring varkenbland medlemmarna MBL stortvar

26 förFördelningen avdelningarna 13eller litet. har avvar
6 42 förKommunal 50 % Metall 14 %.resp av
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ansågåterfanns 68 65 %skalan 44andra ändanI attsomav av
litet.information MBLutbildning och kringintresset för var

31 %för Kommunalförbunden här 8 26Fördelningen på var av
8636 42 för Metall %.avresp

studieorganisa-hurfanns alltså skillnad mellanDet markanteg,
för MBL.intressetMetall uppskattadeinom Kommunaltörerna resp

fråga 13,studieorganisatörernaDenna visar återskillnad sig när
ENKÄTBILAGA, MBL ochutbildningsbehovet försid 6 rangordnar

Kommunal 4 inomsju områden; fick inom rangtaletandra MBL mot
till längre fram iMetall näst Vi återkomma detta7 lägst. skall

rapporten.

Det också färre inom inom KommunalMetall än attangavsomvar
informationderas utbildning ellermedlemmar hade fått särskild

ENKÄTBILAGA, läggaskring fråga Till skallMBL sid 1. detta att
50 % de inom detta hadesvarande Metall ägtatt rumav angav

ENKÄTBILAGA, 2. Förunder perioden 76-80 fråga sid
Kommunal jämt fördelade,på fråga även omsvarenvar samma mer

81-85.tyngdpunkten låg på perioden

ENKÄTBILAGA,På frågan till frågaorsaker det låga intressetom
8sid 3 13 36 4 inomsvaranden inom Metallangav av resp av

Kommunal särskildadet inte längre ordnas kurser.att

låga10 totalt 44 framhöll också till detsvarande orsakav som
intresset inte särskiltMBL inte längre 12 44 MBL äräratt attavny,
viktig behandlar klararlängre och 15 44 frågor MBLdeattav som

på andra sätt.man av

Den kring dehär tecknade bilden frågeteckenmångareser
detnuvarande insatserna. entydigt fastslåDet svårtär att om

ljumma intresset för kring MBL, främstutbildning informationoch
inom Metall, sin förklaring möjligheter lagenhar i de deatt som ger

fungeraranställda väl kända bra, låtoch verksamhetenär attnu
förhoppningarnakanske inte motsvarade ellersättettvara som

intentionerna förklaringenlagen infördes, eller deärnär attom
insatser gjorts varit för passiva ellerunder år har rentsom senare

misslyckade.av

Uppenbarligen har de lyckadeårens insatser varit mindresenare
eller för ipassiva så måtto inte eller skapade förmått väckaatt ett
starkare intresse för MBL. Denna slutsats ocksåstyrks nästanattav

tredjedel svarandede särskilda kurserbristen på ären attav anser
till lågaorsak det intresset.en
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visserligen enkelvi redovisaAvslutningsvis vill menen annan,
MBL, nämligenkompletterande intresset förända test responsen

marknadsfört ochMB-cirklar TBV-Väst harpå de särskilda som
presenteradessom ovan.

enklast ochinte denDe cirklar efterfråganmött störst somvarsom
nämligen arbetsrätt.tydligast framstår kopplad till MBL,mestsom

ställetTvärtom varit tämligen lågt. Iintresset här ha varuppgavs
kommunikationdet cirklarna: Data för framtiden, Det handlar om

såväl fackklubbaroch Företagsekonomi efterfrågats mest, avsom
arbetsplatser.andra organiserade på störresom av grupper

efterfrågan.Bedömning3.5 utbud ochav

utbildning och informationBeslutet särskilda till omom resurser
förformernaMBL fattades lagen infördes. MBL,när a angersom

berörde mångarelationerna mellan arbetsgivare anställda.och
kring reformen.fanns intressemedborgare och det upptrissatett

skulleBeslutet särskilda insatser komplement görasatt ettom som
för föra för snabblagen god grogrundoch skapaatt ut enen
introduktion lagen framstår logiskt.av som

Det kanI annorlunda.dagsläget förefaller situationen någotatt vara
fackligadekonstateras naturlig anpassningdet har skettatt aven
iintegreratsorganisationernas MBL harverksamhet och att annan

entydigtnäraliggande utbildning. ochDetta framgår klart av
kartläggningen utbudet.av

Samtidigt och arbets-har umgängesformerna arbetsgivaremellan
på flesta i enlighetde omformats blarbetsplatser ocksåtagare a

med MBL. Måhända inflytande MBLde möjligheter tillär gersom
arbetsgivarenaturlig del ochvardagliga mellanumgängetnu en av

anställda, vilket kan förklara det låga intresset.

Tanken MBL primärt kunskapsfrågainte därlängre äratt nu en
utbildning och information förviktiga den händelsedetär attutan -
ändringar i umgängesformerna arbetsgivare och anställdamellan

påkallade statsmakterna i stället handlar ändraattanses av om-
lagen, endast det faktum tredjedel svarandenamotsägs attav en av
i enkäten det svårt få tillgång till särskild MBL-att attuppgav var
utbildning. Tillförlitligheten i å sidandessa kan andraenkätsvar

låg, skall döma inanitesterade intressetdetanses vara om man av
för TBV-Västs MB-cirklar.
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Arbetsmiljölag AML4 -utbildningem

Västra Sveriges4.1 Arbetsmiljöförening

GöteborgsområdetIntresset i för utbildning arbetsmiljö-rörande
frågor betydligväldre 1947 bildadesarbetsmiljölagen. Redanär än
Västra Sveriges privatper-Arbetsmiljöförening VSA ettav par

Göteborg.i successivtDessa lyckades värva ettsoner personer
företag Göteborgsmycket antal både små och ochstort stora

kommun fackliga förbundsavdelningarna tillknyta desamt
föreningen medlemmar.som

VSAs i tvåverksamhet har sedan varit uppdeladstarten
huvudaktiviteter:

Ettl. särskilt föreningen servicebolag idkar försäljningägt avav
personlig skyddsutrustning skyddskläder och skyddskor,
skyltar och arbetsmiljölitteratur. Servicebolaget idag ocksåär
auktoriserad återförsäljare arbetarsskyddsstyrelsen ochav
arbetsskyddsnämndens författningar och anvisningar.

2. I föreningens utbildning arbetsmiljöfrågor.regi drivs rörande
Kursutbudet idag omfattar introduktionskurs dag1en om

grund- fortsättningskurs vardera 4 dagar.ochsamt en en om
Kurserna drivs både internat allt enligteller externat
kundernas önskemål.

Under år har på marknadenden allt hårdare konkurrensensenare
för privat skyddsutrustning försatt servicebolag i alltVSAs större
ekonomiska svårigheter. Samtidigt studieförbunden kraftigthar
ökat sina aktiviteter på arbetsmiljöutbildning.marknaden för

Intresset för VSA bland och fackligamedlemsföretagen de
organisationerna har därför minskat styrelsen försuccesivt och
servicebolaget därför försäljning eller likvidation.överväger ennu

förekommerIdag visst samarbete mellan VSA ochett
studieförbunden utbildningssidan i så personal frånmotto att
både ABF gåttoch TBV har VSAs arbetsmiljöutbildning.

Vi skall återkomma VSAtill längre fram kapitel,i detta numen
skall vi inledningsvis beskriva några ABF ochtillorsakerna attav
TBV 80-taletsunder hälft har övertagit delenstörresenare av
marknaden för arbetsmiljömarknaden.
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ABFs TBVs omoricntering.4.2 och

Uppgifterna i denna del studien framförgrundas allt påav
intervjuer Göteborggjorts på två TBV avdelningar, TBV ochsom
TBV Göteborgs förorter Göteborg.i Mölndal ABFsamt

För studieförbunden 70-taletmed ABF och TBV i spetsen envar
expansionsperiod då i mycket utsträckning sig tillvändestorman
allmänheten med inom fritids-brett utbud hobby-, ochett
kulturverksamheterna.

I början 80-talet försämrades statsbidragen för cirklar,dessaav
från ha fått 80 fick 35-40% täckning endast % Dettaatt man nu
ledde till radikala neddragningar omorienteringar.och

Förändringarna statsbidragen ledde till medlemsorganisa-attav
tionernas prioriteringar slog igenom, på arbetslivs-satsningarna
utbildningen ökade väsentligt och idag äger nästan merparten av
verksamheten på iarbetsplatserna samarbete med denärauterum
fackliga organisationerna.

För de organisationer såvälbehandlas här handlar det idag,som
ABF GöteborgsTBV 40-50kommun cirkelverksam-%som om av
heten.

Den ekonomiska betydelsen för Göteborgs FörorterTBVär än större:
idag ekonomin i såär till 75-80 beroendeutsträckning %stor som
inkomsterna från de AML-cirklar finasierasav som av

arbetsmiljöfonden.

4.3 ABFs och TBVs marknadsinsatser.utbud och

Om kursutbudet kan såväl ABF TBV har Bättrenämnas att som
arbetsmiljö BAM för den privata sektorn Nycklar till bättreresp
arbetsmiljö för den offentliga sinasektorn produktprogram. I
dessa cirklar deltagarnaär huvudskyddsombud ochmerparten av
skyddsombud.

Härutöver har främst TBV-avdelningarna etablerat starktsig på
marknaden med mycket uppskattad kurs: Arbetsglädje ochen
effektivitet i olika varianter riktar sig till anställda inomsom
kommuner och landsting. I dagsläget 000fler 15det,är änt ex
lärare i Västsverige har gått denna cirkel. Eftersom deltagarna isom
Arbetsglädje effektivitetoch enligtvanligaär anställda har,
uppgift, arbetsmiljöfonden minskat 80 % förstatsbidraget till dessa
cirklar.
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AML-cirklarnas fördelning organisationerpå deltagare från fackliga

offentliginom privat sektor följande:resp uppges vara

OffentliganställdaPrivatanställda

ABF Göteborg 55 %45 %

Göteborg 80TBV 20 %%

Göteborgs 80TBV förorter 20 %%

Den starka orienteringen offentliganställda naturligtvisde harmot
också andra orsaker studieförbunden lyckats fram braän att ta
cirklar med bra kursmaterial.

.storaEn orsak till nåttTBV framgångar med kursenatt
Arbetsglädje och effektivitet lyckatsatt manuppger man vara
fånga negativaoch kanalisera både arbetsmiljöproblemen och de
stämningarna funnits inom offentliga Det harden sektorn.som
alltså funnits främst vad gäller denuppdämt behov,ett
psykosociala arbetsmiljön.

En in iorsak kurserna har bra detär att passatannan
förändringsarbete fram offentliga sektorn.inom denväxersom
Kurserna har fångat förändringsvindarde begynnande som nuupp
blåser allt arbetsgivarna.starkare och fått starkt också hosgehör

En tredje orsak gått åt mycket mindre tidhelt enkelt det harär att
och för införsäljning offentliga sektorn. ABF ochinom denresurser
TBV har, i Göteborgs utbildningen iförankrakommun lyckatst ex
Centrala Arbetsmiljökommitten CAK, för allaär gemensamsom
kommunens förvaltningar. CAK anställda, såvälhar beslutat allaatt
arbetsledare och chefer underställda delta i cirkelverk-börsom
samheten. Nästa för TBV därefter varit medoch ABF harsteg att
uppbackning fackligade erbjuda cirklar tillförtroendemännenav

förvaltningarna.de olika

fjärdeEn ocksåorsak bearbetaär det varitharatt atttyngre
marknaden inom den privata uppgift bekymrar sigsektorn. Enligt
de privata arbetsgivarna uppstår påför de bristermer som
intäktssidan personalen går på för brister ikursnär än
arbetsmiljön. i företagenDetta också personalenmedföra attuppges
drar sig för frågandriva utbildning, eftersomatt vet, attmanom

då antingen i efterhand förlorade tidensjälv får arbeta in denman
eller, utbildningenökar trycket de inte deltar iatt utanman som
arbetar utbildningstiden.under
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När gäller AML-utbildningendet inom privata sektorn,den
domineras denna i utsträckning BAM. Inom TBVstor av uppger

hafthar svårt nå med andra kurser tillatt att, tman man utex
industritjänstemannaförbundet SIF. Man har gjort försökett
ganska nyligen attautveckla kurs med kvalificeradeen ny
gästdeltagare, bl den pensionerade arbetsmiljö-a numera
åklagaren Sten Styring, reaktionen på utskickde harmen som man
gjort till olika företag lokalaoch klubbar har inte varit särskilt
uppmuntrande.

När det gäller både BAM och Nycklar dessa i för sigochär
obligatoriska för huvudskyddsombud skyddsombuden.och ABF och
TBV idaghar förfarandeoch organiserat både vadett gemensamt
gäller fånga de väljs till skyddsombud påatt uteupp som
arbetsplatserna och fördela uppdragen mellan sig det gällernäratt

utbilda cirkelledare och förse kursmaterial.deltagarna medatt

De valda skyddsombuden fångas fackligadeattupp genom
klubbarna sektionerna skickar på de valda tillresp namnen
förbundsavdelningarnas vidarebefordrarombudsmän däreftersom

till studieförbunden.namnen

efterfrågan på4.4 Behovet eller AML-utbildning.

Inledningsvis kan konstateras fler inombetydligt medlemmarnaatt
Kommunal inom Metall har fått på AML-utbildning frågaän
ENKÄTBILAGA, sid 3. För Metall sjätte 7 42uppgav var av
svarande ingen hade fått AML-utbildning ellernästanatt
information. Av dessa kom från klubbar med färrestyckentresvar

30 medlemmar,än från 100klubbar mellan 30 ochmed ochtre ett
från klubb med mellan 100 200och medlemmar.svar en

Om de sju verkstadsklubbarna ingen fåttundantas, där AML-nu
utbildning, kan det konstateras studieorganisatörernaatt uppgav

tämligen många de förtroendevalda skyddsombud ochatt av
klubbstyrelseledamöter i de båda undersökta avdelningarnas
lokala klubbar sektioner har fått AML-utbildning frågaresp
ENKÄTBILAGAN, sid 3. Metall låg här till Kommunal.änsämre

När det sedan gäller hur många klubbarnas sektionernasav resp
ENKÄTBILAGA,skyddsombud fått AML-utbildning frågasom

sid 4 blir bilden den omvända, d Metall högre siffra änharsv
Kommunal 75 % För Metall redovisades 93har hela % motatt
75 % för Kommunal skyddsombuden fått utbildning. Dennaharav
siffra ansågs emellertid vid avstämmningen uppgiftermot som
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särskildvarförförbundsavdelningen ifanns på överkant, envara

genomfördes.analys

verkligt arbets-uppdelning visade då på deEn storaattsvarenav
1000platserna, klubbarna hade fler medlemmardär än samt-var

klubbarna hadeliga På arbetsplatser därskyddsombud utbildade
skyddsombuden93mellan 1000 200 medlemmar %och uppgavs av

arbetsplatserutbildade, sjönk till 56 % för demedan andelenvara
på de200 100 medlemmardär klubbarna hade mellan och resp

%.100 anställda till 51arbetsplatser där hade färreklubbarna än

arbetsplatserDenna mindreskillnad mellan ochmarkanta större
förbundsavdelninghar bekräftats den ombudsman på Metallsav

för skyddsombudsverksamheten.som ansvarar

%uppgick till 75Andelen utbildade skyddsombud inom Kommunal
och här fördelningen jämn mellan de olikaganskavar

fjärdedelarbetsplatserna. En anledning till ungefäratt aven
Kommunalsskyddsombuden utbildning,saknade har av

enkätenförbundsavdelning medkunna hänga attuppgetts samman
ochgick tidsmässigt efter valenganska det ägtnära attattut rum

gåinte hunnitde nyvalda skyddsombuden därför ännu
utbildningen.

Skyddsfunktionen4.5 sid0vagnen-

denl allmänna debatten anförts skydds-har det ibland att
kommitteerna tillräckligtoch skyddsombudens verksamhet inte är
förankrad i de skydds-anställdas fackliga organisationer och att
ombuden inte betraktar fackliga uppdrag.sina uppdrag som

LO-distriktetInom undersökningi Göteborg gjortshar nyligen aven
skyddsombudsfunktionen inom LO-förbund.samtliga Denna
undersökning inte påståendet,belägg för sistnämdadetger
eftersom 76 % de sig uppfattasvarande skyddsombuden sadeav
sitt fackligtuppdrag uppdrag.ettsom

Vi har försökt undersöka i utsträckning ivilken ledamöternaatt
klubb- sektionsstyrelserna AML-utbildninghar deltagit iresp

ENKÄTBILAGA,fråga 10, sid uppgifter 80 % i4 och fått att caom
de båda förbunden fåtthar AML-utbildning.

hög,Denna uppgift ansåg förbundsavdelning välMetalls vara
förutgåreftersom ersättning för förlorad arbetsförtjänst inte

Därförstyresleledamöter. gjordes nedbrytning av svarensamma
frågan skyddsombudens utbildning.som om
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hade1000 medlemmarmed flerklubbari ändåvisade sigDet att
utbildning. Förfåttuppgivits hastyrelseledamöterna100 % av

föruppgivits, medan80 %200 hade1000 ochmellanmedklubbar
uppgivits65 %hade100 medlemmar200 ochmellanklubbar med

32 %100 endastmedlemmarfärre änför de medoch slutligen av
styrelseledamöterna.

ansågdestudieorganisatörernatillfrågadesSlutligen attom
sektionen hadeinom klubbenmånga medlemmartillräckligt resp

37och 5Kommunal20 inomAML-utbildning. Endast 5fått avav
ENKÄTBILAGA, sid 5Ja fråga 11,svaradeinom Metall

studieorganisatörerfråga till demedfråga följdesDenna enupp
ansåg orsakendefråga vadpå föregåendeNej varasvarat omsom

sid 5.ENKATBILAGAN,fråga 12,

svårtdet13 %Kommunalinomansåg 12 % ochInom Metall att var
kurser.hitta någonatt arrangerarsom

förekommandevanligaststället detMetalls del iFör var
intresseverkligtfåsvårtalternativet det stortettattatt uppvar

sigfördeladeKommunals52 %, medanmedlemmarnabland svar
alternativ;främstjämnare mellan tre

26 %,fulltdetintearbetsgivaren har uttaransvaretatt men-
28 % ochskyddsombudsvårt rekryteradet ör attatt-

blandintresseverkligtsvårt fådet är stortatt ett ettatt upp-
medlemmarna 30 %.de egna

förbundenbådatvå svarande från deEndast sammanlagt attangav
ivilketbra,detsköterföretagshälsovården med ocharbetar detta

anmärkningsvärt.sig är

AML-gällerdetSammanfattningsvis kan konstateras näratt
Kommunal.Metallfärre utbildade inom änutbildningen finns det

ioch ledamöterskyddsombudutbildningengällerNär det av
verkstadsklubb harMetallsde företag,fungerar därklubbstyrelser

deDäremotavseende. utgörmönstergillt i dettamedlemmar,många
verkstadsklubbarna få medlemmarhardärföretag stortett

problem.

bild mycket välförbundsavdelningen dennaEnligt Metalls stämmer
undersökningarandraerfarenhet medavdelningens ochmed egen

förbundsavdelningen känner till.som
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efterfrågan.Bedömning4.6 utbud ochav

Alldeles uppenbart finns det klara ibrister överensstämmelse
mellan utbud efterfrågan AML-utbildningen.och vad gäller Det är
på välorganiserade ambitionernade och arbetsplatsernastora som
förefaller både bli förverkligade. På de mindreochstörstatt yara
arbetsplatserna finns ambitioner,kanske det högasamma avmen
olika förlöses förorsaker i alldeles liten utsträckning.dessa

En förklaring till ligger pådetta alldeles uppenbart utbudssidan.
Med det etablerade företagsekonomiska språkbruket skulle man
kunna studieförbunden har skummat marknaden,säga datt v s

har skjutit in påsig de arbetsplatserna och lyckats välstörstaman
på dessa.

Det finns flera logiska förklaringar till förhåller sigdet på dettaatt
Strikta ekonomiska naturligtvis den första,sättet. högärargument

volym lågaoch försäljningkostnader naturligtvis i detta fall såger
väl i andra fall ekonomi.godsom en

En förklaring ABF och TBV också på dessaär attannan
arbetsplatser har den bäst vässade delen den viktigasteav
marknadsföringskanalen, nämligen de starkaste och mest
välorganiserade fackklubbarna.

En tredje förklaring ligger i ABF och TBV har konkurrensenatt satt
spel och delat marknaden. Samtidigt har organiseratur upp man

informationsflödet så information frånlöpande fåratt man
medlemsorganisationerna skyddsombud.nyvaldaom

Alla dessa förklaring hämmar för sig effektiviteten ivar
resursanvändningen.

För det första sprids inte i tillräckligutbildningsinsatserna
omfattning. Metalls mindre verkstadsklubbar talandeär ett
exempel på detta.

För det andra det osäkertär konsumenterna erbjuds den bästaom
produkten. De starka lojalitetsband finns mellan mäklarna åsom

sidan och producenterna å andra medför, dels desidanena att
utbildningsinsatser erbjuds konsumenterna ställsaldrigsom mot
varandra, dels andra potentiella befintliga producenter,elleratt

Västra Sveriges Arbetsmiljöförenings arbetsmiljöutbildningt ex
sällan eller aldrig kommer finnstal. Oavsett andradetom
utbildningsanordnare så innebär mellangemenskapen
organisationerna mäklarna alternativen.inte övervägeratt ens
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AML-utbildning verkligen harosäkerttredje detFör det är om
prismekanismenbland konsumenterna, eftersomprioritethögsta

kraftigtAML-utbildningenspel statsbidragen.har ärsatts ur genom
överefter-såväl tillsubventionerad, vilket kan förmodas leda en

förlockandefrån konsumenterna blirfrågan till detattsom
sina påproducenterna försöka utforma produkter sättettatt som

definiera så dekan dessa godkänsgör att attman som
statsbidragsberättigade.arbetsmiljöutbildning och blir
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Några på organisationoch5 synpunkter behov

nivå.påutbildningsinsatser lokalav

1970-talet decennium dåhar i efterhand karakteriserats detsom
Sverige medi vanligt interveneradedet blev statsmakternaatt

lagstiftning tidigare överlät åtarbetsmarknaden inteoch som
lösa förhandlingsvägen.problemenparterna att

De studie skiljer sigtvå interventioner vi har behandlat i dennasom
åt i så måtto i efterhandmedan MBLatt parternaangav ramar som

förhandlingar innehåll,skulle fylla med konkretett vargenom
AML komplettering utveckling egentligen mycketochmer en av en

tradition minimeragammal på arbetsmarknad, nämligensvensk att
skaderiskerna i arbetslivet.

I efterhand radikalakan MBL inte innebar denkonstaterats att
förändring maktrelationer retorikenmaktfördelning ochav som

svårteller marknadsföringen för handen. Det idag mycketär attgav
hitta någon positiva MBL. Dettaklart uttrycker omdömensom om
faktum fiasko,bör emellertid bevis på MBL blevinte tas att ettsom

går säljaendast på den devisen alltingkändautan att att attom
med får aldrig lova imördande reklam inte håller, d man merv s
marknadsföringen vad produkten håller.än

påCentrala5.1 ochoch lösningar lokalaallmänna
specifika omöjlighet.problem en-

Den förhoppnin-uppenbara förklaringen många sviknatill demest
svensk arbetsplatspå idag går påstöter utgarna som envar ensom

ställeroch frågor rimligen iMBL tillhörande avtal, liggermedom
MBL, egentligen aldrig såsom fylldes på avtals-detatt avsett,var

vägen med överenskommelser till den mång-anpassade lagensom
fald situationer finns och gjorde denarbetsplatsernaav utesom
verkligt användbar.

Lagstiftarna medvetna inte allade kunde täckaattvar nog om
varianter finns i företag vadorganisationer,och andra tsom ex
gäller beslutssituationer, individuellaarbetsorganisatoriska och
förhållanden. Men dessa begränsningar lika klartframhölls inte och
entydigt i marknadsföringen MBL.av

Tanken efterhand med avtallagen i skulle kompletterasattvar
mellan skulle anpassning nödvän-Avtalen denparterna. som varge
dig för måhända insågmedbestämmandet skulle Menbli reelt.att
inte måstede central organisationerna riktigt hur långt manner
driva decentraliseringen förhandlingsrätten för lagen skulleattav
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arbetsplatserna.meningsfull enskildabli på defå substans och ute

framstår därför innehållen i de avtalfackklubbarnaFör de lokala
själva lagen.lika allmännatecknades nästan somsom som

centraliseringenarbetstagarorganisationerna förefallerlnom av
bestå Studeraroch beslut kring MBL-reformenmakt än.att man

beslut- kontrollfunktionerna vad gäller MBL-resursernasoch av
användning, finner förbundskansliernasde centralaattman

Stockholm denställning i mycket stark. De beslut, rörär som
pådel vidare, däreftermindre slussas stannarav resurserna som

tillnivå, avdelningarna. Merpartennästa ärsom av resurserna
efter särskildaavdelningarna också tillgängligaendastär

ansökningsfarfaranden.

När det visserligengäller AML kan makten överatt resursernase
ligger finansierings-längre i organisationerna detta borgarner -
formen inoptimaliteter.för också finns det Resursernahärmen-

organisationdit, där fördelningskanalernas struktur och ärstyrs
arbetsmiljö-särskilt välfungerande, i för dit, därstarka och stället

problemen kanske eller uttalade.är störst mest

Det i första hand företagen med de välorganiseradedeär stora
fackklubbarna och i de kommunalade centrala beslutsorganen
förvaltningarna attraktiva för producenterna ABF ochär mestsom
TBV. Samtidigt de lokala fackklubbarna på dessa arbetsplatserär
förmodligen också de aktiva mäklarna.mest

på nivåAML-resurser5.2 fyller MBL lokalut

Det finns vi tidigare framhållit friheterhar mycket vadstorasom
gäller MBL-resursernas användning. förefaller skapaDetta att en
hel del oklarheter på förbundskansliernade centrala beslutarsom
vilken visst projekt skall få.typ ettav resurser som

Det kanske förvånande friheten och oklarheterna ocksåär attmer
tycks gälla AML-resursernas användning. Vi har redan tidigare
konstaterat MBL- i deloch AML-resurserna fall tenderatatt atten
flyta ihop. vill vi påståNu också behovet lokal medverkanatt av -förändringsarbeteeller varför medbestämmande iinte på delen-
arbetsplatser, främst inom den offentliga sektorn, faktiskt finan-
sieras AML-resursermed

framgångVi har tidigare TBV Väst har haft mycketnämnt att stor
000effektivitet. 15med sin utbildning Arbetsglädje och Drygt

inom,lärare i Västsverige har gått utbildningen. Men också t ex
socialsjukvården och den kommunala hemtjänsten och annan
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TCO-LO- ochfrämstantal anställda frånservice, har ett stort

beskriva dennaöversiktligtVi skallutbildningen.förbunden gått nu
deninryms idetprojektledaren berätta vadockså låta äroch som

cheferocharbetsgivarepopulär såväl blandgjort den såoch som
sektorn.inom den offentligaarbetstagaresom

följandefrånutgåreffektivitetI TBVs Arbetsglädje och man
arbetsmiljön:konstituerarschematiska skiss på vad som

ös M I L JR B E TA
faktorerolikaett system av

ORGANISATORISKAFYSISKA KEMISKA

BeslutsfattandeLjud
AnsvarLjus
InformationLuft

i ArbetsfördelningLösningsmedel
ArbetsinnehållLokaler
ArbetstidLyft

rfarenhetFörhållande
Kunskapledning persona-
BehovNormer av:

trygghetInformation -
uppskattningMänniskosyn g
meningsfullhet
trivsel
egenkontroll

R:
--u. ..,. INDIVIDUELLASOCIALA

faktorernapsykosocialaTBV Väst det deEnligt projektledaren är
detsektorn äri offentligai på arbetsplatserna denarbetsmiljön som
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problemet, och det förandringsbehovetstörsta därär äratt som

störst.

Problemen enligt projektledarenär resultat det dels finnsett attav
mycket tröghet inom den offentliga sektorn, dels såärstoren

många samhällsförändringar har drabbat offentligtde anställdasom
särskilt hårt under 80-talet. Som exempel härpå den socialanämns
uppluckringen förthar med sig ökat missbruk och våld,som
invandringen fötthar tendenser till rasism, mobbning ochsom
språksvårigheter, skilsmässorna har problem medgettsom

föräldrar, allt hardetta drabbat lärarna i klassrummenensamma
och medfört kraftigt försämrad psykosocial arbetsmiljö meden
högre sjukfrånvaro, otrivsel iökad och del fall kostsamen
utslagning följd.som

Projektledaren och upphovsmannen inom TBV till Arbetsglädje och
effektivitet beskriver själva kursverksamheten på följande sätt:

Tyngdpunkten i Arbetsglädje och effektivitet ligger i allt det
väsentliga på de ORGANISATORISKA, SOCIALA OCH INDIVIDUELLA
områdena, medan de FYSISKA KEMISKA bitarna inte särskiltär
viktiga på arbetsplats skolan och endast behandlasen som som
pliktskyldigast.

På utbildningen deltar alla är berörda problemen; chefersom av
och påpersonal skolkontoret, skolledarna, lärarna och övrig
personal. De får alla sig tillsammanssätta och jobba med dessa
frågor. Då förstår de snabbt det inte räcker medatt att ta upp
problemen i centrala skyddskommitten.

Under utbildningen måste aktiv och arbeta medgruppen vara
konkreta frågor. I grunden handlar det ju åstadkommaattom
förändring och det integör från dag tillman en en annan.
Förändringsarbetet måste in i de dagliga rutinerna.

Att förbättra arbetsförhållandena ju egentligen likaär mycket
fråga kreativitet makt och för hur arbeteten om som om ansvar
organiseratär och bedrivs. För deltagarna jag den störstatror att

behållningen är de lär sig det fixarhär sig inte själv,att att utan
faktiskt själv måste jobba aktivtatt med problemen.man

Det svårtär Arbetsglädje och effektivitet ochatt se som en ren
skär AML-utbildning. Snarare handlar det problemlösning, därom

möjligtvis kan tala AML finns i ibotten, alltattman om men
väsentligt handlar det enligt vår tolkning fint exempelettmer om
på problemlösning och medbestämmande.gemensam

5.3 Förändringsbehoven olika.är

Det tvekan såär det idag finns starka behov förändringutan av ute
på arbetsplatserna både inom den privata offentligaoch sektorn. En
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41 hävdade,på Metalls avdelningintervjuad ombudsman attt ex

avdelnin-verkstadsindustrin understryksbehovet inom bast attav
lO sinavarje år förlorar 2 500 3 000 eller %nästa avgen -

till LO-förbund.medlemmar andra

ställetnågot lDe inte industrijobb permanent.ettunga ser som
medbetraktar de jobb i industrin ungefär de görett som

kortmilitärtjänsten kanske måstedet något göraär ettsom man-
tidsgräns. Det detsjälv bortre här ärsättertag, men man en

inomekonomi idag. Jobbenproblemet vi har inom svenskstörsta
industrin innehållamåste bli attraktiva, omväxlande,mermer

Sverigesfler möjligheter till individuell utveckling, ärannars
tid industrination över.snartsom

påVi måste också få långsiktigt arbetsplatsernaett engagemang
vi arbetsmiljäfrágorna. Det här hör ihopskall kunna lösaom -

tid,inte räknar med begränsadänstannaattom mer enman
dålig, sådärför arbetsmiljönkanske tycker äratt attman

få arbetsmiljönsig inte heller i jobbet med attengagerar man
bättre. Dâ cirkel.blir det onden

mål nuvarandeMen det förefaller alltså svårt nå dessa medatt
systemutformning, svåra fånga.främst därför problemen är attatt

Den identifieraverkligt frågan måste därför hur kanstora vara man
och formulera problemen, och därefter hur kan forma ettman

lösningar.kan variationerna ochhanterasystem som generera

Låt hur studie-börja med det första problemet och undersökaoss
organisatörerna olika utbildningsbehov i ochrangordnade enkäten
därefter friheten fri tolkning derasgörata attoss en avegen
rangordning.

Av enkätsvaren på frågan angelägna utbildningsinsatser frågaom
ENKÃTBILAGA,13, sid 6 framgår det gällde arbetsmiljö-näratt

området så funktionella utbildningsinsatserdet och intevar
utbildning kring AML fick rangtalet inomdet högsta Metall,som

för fler inommedan de Kommunal, Kommunaltvärtom trots attvar
inom AML-utbildningMetall redan ha fått frågaän uppgavs

ENKÄTBILAGA, 3.sid

Också MBL-utbildningen fick rangtal inom Kommunalhögre änett
inom inomMetall. Höga rangtal båda förbunden fick utbildning
rörande Individens utveckling på arbetsplatsen. Inom Metall fick
också frågan teknik och effekter arbetsorganisa-Ny dessom
tionen högt rangtal.ett

En rangordningmycket fri tolkning studieorganisatörernasav av
utbildningsinsatserna skulle då följer:kunna vara som



Bilaga 6
3426

24

frågorsektornden privata ärinomarbetsplatserPå många som
frågordetDärjämteviktiga. ärarbetsmiljöfrågorspecifikaberör

påeffekterdessochNy teknikutveckling,Individensberörsom
internationaliseringensnabbarealltarbetsorganisationen, den nu

sammanflätadalltmedsamhälleroll ifacketsoch ett meren
frågorna.angelägnaochverkligtdeekonomi är storasom

ökandedenfrämstdetförefallerKommunals delFör att vara
lägeekonomisktallt kärvareianställda kännerde ettpresssen som

deförefallerfrågeteckenviktigt. Andra attär varastorasom
deninomarbetsplatsernapåförnyelsearbetetianställdas roll
makt-otydligaviktigt denminstinteoffentliga sektorn samt --

mellanansvarsfrågorbeslut ochkringoklarheternaochstrukturen
förvaltningarna.förcheferi nämnder ochpolitiker

lokalamedAML-resursernaMBL-Ersätt och5.4
förnyelseresurser.

förfelslut detlogisktellerframstår paradoxDet attettsomsom en
MBL funnitshittills harAMLbåde ochengångsinsatserde var,som

alltidfrågorförmedan detutbildningsresurser,kontinuerliga som
dessteknik ochInförandetnämligenvarit och aktuella,är nyav
påutvecklingIndividensarbetsorganisationeneffekter på resp

för, tillssärskildafunnits någradet intearbetsplatsen, har resurser
förnyelse-tidsbegränsadefattade beslutet destatsmakterna om

1987.fonderna

lokaladenhardessaFördelen med förnyelsefonderna är att
saknar.AML-resursernafaktiskt ocksåanknytning MBL ochsom

förnyelsefonderna,medfinns också många nackdelarDet andra
vidframstårnackdelartillfälliga, dessadeutöver är enatt men

desådan-naturbetraktelse samtliganärmare attatt envara av
förefaller fullt möjliga lösaatt upp.

itillskapadesnackdel förnyelsefondernauppenbarEn är ettatt
fickföretagen avsättakonjunkturpolitiskt sammanhang attgenom

därförfördeladesFondmedlensärskilda fonder.vinstmedel till
Inom denföretagen inom privata sektorn.denmycket olika mellan

förnyelsemedelstället särskildabeslöts ioffentliga sektorn att
dessaocksådärför blevsärskilda former ochskulle iavsättas

obetydliga.fonder ganska

ochföretagensnaturligtvis detnackdelEn ärär att pengarannan
förnyelsefond-eller rårarbetsgivarna disponeraralltså överatt
förhandlingsrättfackklubbarnalokalaVisserligen har demedlen.
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företagen får lyftainnanskall godkänna medelsanvändningenoch

inte innantill företagenmedlen, dessa går tillbaka om manmen
fackklubbarna.kommit med de lokaladess har överens

fondernaframhålls i i övrigt vad gällerEn tredje nackdel, som en
gjorts Metallspositiv utvärderingsrapportövervägande som av

verkstadsklubbarna,avdelning i Göteborg på de lokala41 är attute
lokala fack-fonderna så överraskande debeslutet kom attom

organiserafått svårigheter planer ochklubbarna sig ha attuppgav
finansiera. Enligthanteringen fonderna kundede insatserav som

klubbaremellertid det flertalet derapporten stora somavvar
ansågpositiva till fonderna och debesvarade enkäten klart att

utbildningsinsatser fonderna skulle kommafinansierats attavsom
utveckling i arbetet.tämligen metallarbetarnasfå betydelse förstor

nämndesSamtliga emellertid,dessa nackdelar borde ovan, varasom
konkretmöjliga avslutningsviseliminera. Vi vill ettpresenteraatt

med mångaförslag på vad vi bedömer skulle kunna ett systernvara
fördelar:

köpareGör tillkonsumenterna starkade avsvaga
utvecklingsinsatser

för MBL- ochden arbetsgivaravgiften 0,35 %Ersätt särskilda om
omavsättningAML-insatser årlig specifikmed tvingandeen

till de lokalavarje arbetsplatsförslagsvis % pål lönesummanav
utvecklingsin-fackklubbarnas för utbildning eller andraförfogande

angelägna.fackklubbarna själva finner mestsatser som vara

disponerasMedlen förs från till kontonföretagens konton över som
förnyelseinsatserarbetsplatsernas förlokala fackklubbarn somav

ide lokala fackklubbarna arbetsgivaren kommeroch överens om en
förhandling fackklubbarna ocksåefter förslag från de lokala som
har tolkningsföreträde i förhandlingen.

till de enskildaMed denna lösning direktknyts resurserna
specifika problem ocharbetsplatserna och kopplas direkt till de

identifierasutvecklingsfrågor demfinns kandär och endast avsom
befinner sig där.som

Samtidigt idag, de centrala organisationerna ochupphör den för
etiketteringenarbetsmiljöfonden, snåriga fråganofta ganska om av

onödigaolika utbildningsinsater. ganska omfattande ochDen
medlen försrundgången vad gäller försvinner helt, närresurserna

till de lokala fackklubbarnas Ingen personal allsdirekt konton.över
riksgälden,för hantera på riksskatteverket,behövs att pengarna
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arbetsmiljöfonden, de centrala förbundskanslierna och deras

avdelningar.regionala Företagens revisorer kontrollerar
automatiskt överföringen har skett på korrekt sätt.att ett

Förslaget medför också lokala fackklubbarnasde ställningatt
vilketstärks, kan ,förmodas medföra påmedbestämmandet deatt

enskilda arbetsplatserna viatliseras och få meningsfullareett
innehåll. samtidigt får företagen starkare diskutera depart atten
viktiga utvecklings- förnyelsefrågornaoch med.
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studieorgani-avdelningarnasbådafrågor besvarats deinnefattardeDennaenkätbilaga avsom
eller tolkningtillåterfinns kortfattad kommentarUtöver frågor ochsatörer. svarenavensvar

till varje fråga.anslutningI

ENKÄTINFORMATION

TOTALTMETALLKOMMUNAL
069 11utskickadeenkäterAntal 41

6842Antal 26svar

62%63% 61%Svarsfrekvens

Kommentar:

utsändesacceptabelt.För Metallsdelför vad kanSvarsfrekvensenlág just över gränsen ansessom
påminnelsebrev veckor efter enkäten.särskilt treett ca

Fråga 1
MÅNGAPÅMÅNGA ANSTÄLLDA ocu HURFINNS ARBETSPLATSENHUR DET

PÅFÖRBUND ARBETSPLATSENMEDLEMMAR HAR DITT

TOTALTMETALLKOMMUNAL

104648Antal anställdapá 41183 63465arbetsplatsen

64699Antal medlemmarpá arbetsplatsen 28496 36203

Medlemsprocenttal 57% 62%69%

Kommentar:

Medlemsgraden något på Kommunalsarbetsplatser,medan storleken pá Metallsarbets-högrevar .varierar till i klubben.platser Kommunals lrán 14000 lägst 20mycket än mest sommer som-

Fråga 2
SÄRSKILDMÅNGA FÅTTPAHUR ARBETSPLATS HARAV ERA MEDLEMMAR DlN

UTBILDNING ELLER INFORMATION KRING MBL

METALL TOTALTKOMMUNAL

Nästanalla 2 3%2 8%
Fler 2än 75 % 2% 3%4% 11
Fler 2% 4än 50 % 3 12% 1 6%
Färre 7 17%än 50 % ller 14 21än 25 7 27% °o%men
Färre 25 79% 46 68%än °o 3313 50%

Kommentar:

MBL. TroligenFler medlemmari Kommunal i Metall fatt utbildning informationän har eller om
möjligenföreligger underskattningvad gäller information Frågan bordetotalt MBL.sett en om

svarsalternativ, färreockså halt ännu än 25t % fler än °o.ett 10ex men

Sida 1
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Fråga 3
NÄR UNGEFÄR FICK DE FLESTA SIN UTBILDNING

KOMMUNAL METALL TOTALT

Mellan 76 80 9 30% 20 50% 29 41°-
- 81 -85 12 40% 12 30% 24 34%
-- 86 -90 9 30% 8 29% 7 29%1

Kommentar:

Alla studieorganisatörerhar inte besvarat denna lråga, samtidigt färre antal de svarandeettsom av
angivit Iler än alternativ. Metalls utbildning låg längre tillbakaett i tiden Kommunals.än Detta gällde
särskilt för Metalls mindre arbetsplatser.

Fråga 4
OCKSÅ INGÅUTBILDNING OCH INFORMATION KRING MBL KAN l ANNAN UTBILDNING,

T EX FACKLIG GRUNDKUFIS ELLER KONTAKTOMBUDSUTBILDNING. VET DU
UNGEFÄR MÅNGA GATT SÅDANHUR HARSOM UTBILDNING

KOMMUNAL METALL TOTALT

Nästanalla 1 4% 1 %1
Fler än 75 % 1 4% 1 1%
Flerän 50 °o 4 16% 4 6%
Färreån 50 % ller än 25 % 4 21% 7 17%men 11 18%
Färreän 25 % 15 60% 35 83% 50 75%

Kommentar:

Fler Kommunals Metallsän medlemmarhar döma gått på fackligav utbildning.ävenattav svaren
det kanskefinns skäl bonse frånatt extremvårdena.Ocksåom denna fråga borde haft ytterligare
svarsalternativ, färreett än 25 % flert än 10 %.ex men

Fråga 5
BEDÖMAKAN DU FÖRGROVT HUR STORT INTRESSET UTBILDNING OCH INFORMATION

ÄR PÅKRING MBL IDAG DIN ARBETSPLATS

KOMMUNAL METALL TOTALT
Mycket stort
Stort 4 16% 4 6%
Varken eller litetstort 13 652% 14% 19 28%
Ganska litet 6 24% 20 48% 26 39%
Mycket litet 2 8% 16 38% 18 27%

Kommentar:

Av totalt 67 svarandenbedömde 6644 % lör MBLntresset ganska eller mycket lågt.som
Hår fanns påtagligskillnadmellan Kommunal32 Metall% ochen 86 °o.

För Metall 16 42 38 intresset% löratt utbildning kring MBLangav mycket litet.av var

Sida 2
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Fråga 6
PÅFRÅGAPÅ BEROR DETTAVADGANSKA LITET ELLER MYCKET LITETOM

TOTALTMETALLKOMMUNAL
svaranden44svarandensvaranden 368

18%18% 10815%Lagen inte längre 2är ny
21%23% 1210särskilt viktig längre 2 15%MBL inteär
30%1713 30%31%inga särskilda kurser längreDet anordnas 4
5%5% 328%De MBLlär de 1kansom nya

26%25% 1531% 11MBL behandlar 4De frågor klarar avsom
på andra sätt

Kommentar:

detorsak17 30 %Av totalt 57 attVissa svaranden fler alternativ.än ett somsvar angavangav
sker internt.utbildningeninte särskilda kurser. 57 %längre ordnas 3 5 att numeraangavav

har andra orsaker.det låga intressetförklaringoch anssågsvaranden37 65 % attangav annan
alternativet demånga ocksåviktig, markeradesärskilt attAv de MBL inte längre ärangett attsom

frågor MBL berör klaras på sätt.annatavsom

sina markeringarmed kommentarerockså typ,En del de svarandekompletteradehär avegnaav
inflytandetochbara teknik för inflytandetandlös, papperstiger, ärMBL-lagenär är attenen

byråkraterna inomMBLde svarande baratandet ständigt måste Enerövras. att gerav angav
centrala facket starkare ställning.det en

Fråga 7
PÅ SÄRSKlLDGÅTTPÅMÅNGA ARBETSPLATS HARAV DlNHUR MEDLEMMARNA

SÄRSKILDFÅTTBÄTTRE ARBETSMILJÖ INFORMATIONELLERUTBILDNING BAM
ARBETSMILJÖLAGENOM AML

TOTALTKOMMUNAL METALL

Fler hälften 1 1%1 3%än
2Färre hälften fler 1 4% 4%än än 25 1 5%%men

7 12Färre 16% 15% 15%än 25 °o 5
3118 38% 40%Nästanalla i klubbstyrelsenoch nästan 13 42%

alla skyddsombuden
25klubbstyrelsen 35% 14 30% 32%Vissa inom och vissa 11av

skyddsombuden
7 7ingen jag 18% 10%Nästan vad vet .

Kommentar:

Kommunal från Metall.från änåterfanns dubbelmarkeringar,något flerOcksåpå denna fråga några
medlemmarinomvanligaförefaller i del fall haft mångaflerDetta hänga med att man ensamman

AMl..-titbildning.inom gått BAM-kursellerKommunalän Metall harsom annan

Site svarande frånavdelningarna utbildning,deförtroendevaldai båda har fåttMerparten varmenav
anmärkningsvärt.fått AML-utbildningeller information vilket ärMetall ingennästanattangav

från klubbar medfärre styckenfrån klubbar med än 30 medlemmar 3Av dessa kom 3 styckensvar
klubb med mellan och 200 medlemmar.och och från 100mellan30 1100 ensvar

Sida 3
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Fråga 8
MÅNGA MÅNGAHUR SKYDDSOMBUDHAR DlN KLUBB ELLER SEKTION OCH HUFl AV

FÅTTDESSA HAR AML-UTBlLDNlNG

KOMMUNAL METALL TOTALT

Antal skyddsombud 965 743 1708
Antal skyddsombud fått utbildning 723 691 1414som

Relativ andel utbildade 75% 93% 83%

Kommentar:

Den höga andelenutbildadeskyddsombudinom Metall har föranlett närmare analysen av svaren.
En uppdelning efter antalet klubbmedlemmar,visar andelen utbildade skyddsombudpäattav svaren
företagdär klubben hade ller än medlemmar1000 För företagennästan där100 %.uppgavsvara
där klubbenhade mellan och1000 200 medlemmar 93 skyddsombuden utbildade.%uppgavs av vara
För företagendär klubbenhade mellan200 och medlemmarsjönk den angivna100 andelenutbildade
skyddsombudtill 56 och för företagen% klubbendär hade färre än 100 anställda till 51 °o.

Materialet visar inte motsvarandeskillnader för Kommunals pá arbetsplatser färremed änsvar;
medlemmar1000 andelenutbildadeskyddsombudtill 87 %.angavs

Fråga 9 ENBART KOMMUNAL
MÅNGAHUR MÅNGAKONTAKTOMBUD FÅTTFINNS DET OCH HUR AV DESSA HAR

AML-UTBILDNING

KOMMUNAL

Antal kontaktombudpá arbetsplatsen 877
Antal kontaktombud latt utbildning 559som

Relativ andel utbildade 64%

Kommentar:

Andelen utbildadekontaktombudpå Kommunalsarbetsplatservarierade frán lägst till6 %som som
högst 100 %. Variationenförklaras inte skillnader i sektionernasstorlek torde behöva sökas iav utan
faktorer inte täcktes denna undersökning.som av

Fråga 10
MÅNGA LEDAMÖTERINGÅRHUR l KLUBB- ELLER SEKTIONSLEDNINGENOCH HUR

MÅNGA FÅTTHAR AML-UTBlLDNING

KOMMUNAL METALL TOTALT

Antal ledamöteri ledningen 192 191 383
Antal utbildadeledamöteri ledningen 15.1 155 306

Relativ andel utbildade 79% 81% 80%

Sida 4
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Kommentar:

Här variationernapå storleken de klubbar hade flerslog återigen igenom inom Metall. l än 1000som
flermedlemmar ledamöterna utbildade.För klubbar med färre än100 % än 1000angavs av vara men

för klubbar hade färre fler än200 medlemmar 80 % utbildade, de än 200attangavs var som men
för färre medlemmar100 medlemmar 65 utbildadeoch slutligen klubbarnamed än% 100angavs vara

endast 32 ledamöterna utbildade.%angavs av vara

Fråga 11
TlLLRÃCKLlGT MÅNGA FÅTTANSER DU ATT INOM KLUBBEN ELLER SEKTIONEN HAR

ARBETSMILJÖNUTBILDNlNG OM

KOMMUNAL METALL TOTALT

Ja s 5 1o
Nej 2 7 7o 3 s

Relativ andel 25% 13%14°.

Kommentar:

Något färre studieorganisatörerinom Metall inte tillräckligt inom klubben har fåttmångaattangav
utbildning inom arbetsmiljöområdet.

Fråga 12
PA FRÅGA PÅOM DU SVARAT NEJ OVAN. VAD11 BEROR DETTA

HÄR rön ÄNKAN ou KRYSSA MER ETT ALTERNATIV.

KOMMUNAL TOTALTMETALL

Arbetsgivaren faktiskt har arbetsmiljö- 13 26% 9 22 21%16%som
inte detta fullt Det hansansvaret tar ärut.

skyldighet
Företagshälsovårdenjobbar med det och 1 2% 0 0% 1 1%
sköter det bra
Det svårtär rekrytera skyddsombudatt 14 28% 10 18% 24 23%
Vi har svårt få verkligtatt 15 30% 29ett stort 52% 42%44upp
intressebland våra vanliga medlemmaregna
för arbetsmiljöfrågorna
Klubb-eller sektionsledningenbedömer 2%1 2%att 1 2 2%
andra frågor år viktigare
Både arbetsgivarenoch facket har svan 6 7att 12% 13% 13 13%
hitta någon kurser.som arrangerar

Kommentar:

För Metalls del vanligaste orsak det svårt få intressetatt bland medlemmarna.attangavs som var upp
Fler inom Kommunalan inom Metall ansåg arbetsgivareninte sitt detatt på sätt krävs,tar ansvar som
samtidigt något inomfler Kommunal hade svårigheter rekryteraatt skyddsombud.angav attman

Både inom Kommunal Metalloch ansåg sektions- klubbledningengivit arbetsmiljöfrågornaattman resp
den prioritet ansågsdessa kräva.som

Sida 5
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Fråga 13
ÄRÄR FRÅGOR DÄR BEHOVET AV UTBILDNINGDU UPPFATTAR ATTVILKA DE

SÃRSKILT STORT IDAG. RANGORDNA

TOTALTKOMMUNAL METALL

tillhörande 171 174 10% 345 12%MBL med avtal 15%
vill själva lagen 12% 385 13%AML, det såga 175 15% 210

Specifika arbetsmiljöfragorsom, 431 15%kemiska 12% 290 16%141t ex
lösningsmedel,ergonomirisker, m m

353 12%Frågor teknik och effekternapå 120 10% 233 13%om ny
arbetsorganisationen
EG-frágor, EG. 265 9%fackets roll l 84 7% 181 10%etc
Socialförsäkringar och trygghetsfrágorna 406 14%174 15% 232 13%

264 9%Alkohol tobak och narkotika 10% 154 9%110
individensutveckling pá arbetsplatsen 245 418 14%173 15% 14%

88 3%Annat, vad 36 3% 52 3%ange
2919Sammanlagt 1148 1771

Kommentar:

inom Kommunal det framförallt fyra fragor skiljdes MBL, AML, Sociallörsäkrings- ochut;var som
tryghetslrágoroch individens utveckling på arbetsplatsen.

Motsvarigheteninom Metall funktionsinriktade arbetsmiljöfrågor, individens utveckling pá arbets-var
platsen. teknik och dess effekter pá arbetsorganisationen.MBL kom här först pa sjunde plats.ny

Avslutningsvisredovisasförslagen områden studieorganisatörerna finnspá andra där detattangavs
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Gruppdynamik Data- och ekonomi

få SolidaritetMellancheferarbetsledare borde
obligatoriskutbildning i AML Alla förändringar berör de anställdasom
Arbetsrâllsutbildning
Kommunkunskap;hur politiska beslut fattas

OM-HYFETMO

Sida 6



Statens offentliga utredningar 1990

Kronologisk förteckning

Företagsförvärvi svensktnäringsliv. 4l.Tio är jämställdhetslagenmed utvärderingoch-Överklagningsrättochekonomiskbehovsprövning förslag.C.
inomsocialtjänsten. 42.Internationelltungdomsutbyte.C.
En idrottshögskolai Stockholm struktur, 43.Förenkladstatistikreglering;medförslagtill lag- omorganisationoch för självständig denresurser statligaen statistikframställningen.C.
högskolapäidrottensomrâde.U. 44.Demokratiochmakti Sverige.SB.
Transportradet.K. 45.Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Fi.. Svensksäkerhetspolitiki föränderligvärld.Fö. 46.Särskildskatti denen finansiellasektorn.Fi.. Förbud tjänstehandelmedSydafrikamot UD. 47.Beskattning stipendier.Fi.m.m. av. Lagstiftningför reklami svenskTV. U. 48.Samhällsstödtill underhâllsbidragsberättigadebam,. Samhällsstödtill underhällsbidragsberättigadebam. del III.. Idéskisserochbakgrundsmaterial. 49.Arbeteochhälsa.A.
Kostnaderför fastighetsbildning Bo.m.m.

lO.Strömgatan18 Sverigesstatsministerbostad.SB.-11.Vidgadvuxenutbildningför utvecklingsstörda.U.
12.Meddelarrätt.Ju.

Översyn13. sjölagen Ju.av
14.Långtidsutredningen1990.Fi.
15.Beredskapen oljeutsläpptill sjöss.Fö.mot
16.Storstadstrafik5 samlatunderlag.K.ett-
17.Organisationocharbetsformerinombilateralt

utvecklingsbistånd.UD.
18.Lag folkbokföringsregister Fi.om m.m.
19.Handikappochvälfärd En lägesrapport.-20.Välfärdochsegregationi storstadsregionema.SB.
21.Denelintensivaindustrinunderkärnkraftsavveck-

lingen.ME.
22.Denelintensivaindustrinunderkärnkraftsavveck-

lingen.Bilagedel.ME.
23.Tomträttsavgäld.Bo.
24.Nykommunallag.C.
25.Konkurrenseninomlivsmedelssektom.C.
26.Förmånssystemetför värnpliktiga fl. Fö.m.
27.Post Tele Affärsverkmedregionaltochsocialt-

K.ansvar.
28.Att följa kommunalverksamhet-Enupp

internationellutblick.C.
29.Tobakslag.

Översyn30. upphovsrättslagstiftningen.Ju.av
31 Perspektiv arbetsförmedlingen.A..32.Staden.SB.
33.UrbanChallenges.SB.
34.Stadsregioneri Europa.SB.
35.Storstädemasekonomi1982-1996.SB.
36.Storstadsliv.Rikamöjligheter-hårdavillkor. SB.
37.Författningsreglering importrutiner Fi.avnya m.m.38.Översyn naturvårdslagen ME.av m.m.
39.Konstnärensvillkor. U.
40.Kämkraftsavvecklingkompetensochsysselsätt--

ning.ME.



1990utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

[46]finansiellasektorn.Särskildskatti denStatsrådsberedningen
stipendier.[47]Beskattningav[10]statsministerbostad.18 SverigesStrömgatan - [20]i storstadsregionema.segregationochVälfärd

Utbildningsdepartementet[32]Staden.
[33]Challenges.Urban organisationStockholm struktur.idrottshögskolaiEn -[34]i Europa.Stadsregioner idrottenshögskolapåsjälvständigföroch enresurser1982-1996.[35]ekonomiStorstädemas omrâde.[3]

[36]hårdavillkor.möjligheter-Storstadsliv.Rika i svenskTV. [7]Lagstiftningför reklam
Sverige.[44]maktiDemokratioch utvecklingsstörda.[11]vuxenutbildningförVidgad

[39]villkor.Konstnärens
Justitiedepartementet

[12]Meddelarrätt. Arbetsmarknadsdepartementet
Översyn [13]sjölagenav [31]arbetsfönnedlingen.PerspektivpåÖversyn [30]upphovsrättslagstiftningen.av hälsa.[49]Arbeteoch
Utrikesdepartementet

BostadsdepartementetSydafrika [6]medtjänstehandelFörbud m.m.mot
bilateralt [9]arbetsformerinom fastighetsbildningochOrganisation förKostnader m. m.

utvecklingsbistånd.[17] [23]Tomträttsavgäld.

Försvarsdepartementet Industridepartementet
föränderligvärld. [5]säkerhetspolitikiSvensk en näringsliv.[1]svensktFöretagsförvärvisjöss.[15]tilloljeutsläppBeredskapenmot

fl. [26]värnpliktigaförFönnänssystemet m.
Civildepartementet

Socialdepartementet kommunallag.[24]Ny
[25]livsmedelssektom.inomKonkurrensenÖverklagningsrätt behovsprövningekonomiskoch

verksamhet-EnkommunalföljaAtt[2]socialtjänsten. uppinom
[28]utblick.internationellunderhällsbidragsberättigadebam.Samhällsstödtill

utvärderingochjämställdhetslagenårmedTiobakgrundsmaterial.[8]ochIdéskisser -
[41]förslag.[19]välfärd lägesrapportoch EnHandikapp - . [42]ungdomsutbyte.Internationellt[29]Tobakslag.

lag denförslagtillstatistikreglering;medFörenkladunderhällsbidragsberättigadebarn. omtillSamhällsstöd
[43]statistikframställningen.statliga[48]del IIl.

Kommunikationsdepartementet
energidepartementetMiljö- ochTransportrâdet.[4]

underlag.[16]Storstadstrafik samlat5 ett kärnkraftsavvecklingen.industrinelintensiva underDen- socialtmedregionaltochAffarsverkTelePost [21]-
[27] kämkraftsavvecklingen.ansvar. elintensivaindustrinunderDen

[22]Bilagedel.
Översyn [38]naturvårdslagenFinansdepartementet m.m.av

sysselsättning.ochKämkraftsavvecklingkompetens-1990.[14]Längtidsutredningen
[40][18]folkbokföringsregisterLag m.m.om

importrutiner [37]Författningsreglering nya m.m.av
bytesbalansen.[45]Kapitalavkastningeni










