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avdelningsordföranden Christer SvenskaLO, Fors,Andersson,
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bitr. sekreterare förordnadestill sekreterare. Som denAnn Pölde
april förordnades AndersDen 3 19901989 Anne Baxter.1 augusti

utredningen harsekreterare. Assistenter varitiBroström som
och Freij.Christina Degerman Lena

har tillsatt fyra arbetsgrupper. harDärutöverKommissionen
generaldirektörema för arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskydds-
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kommissionen bi-redningsarbete kommissionen. Vidare harát

olika sakomräden.antal specialister páträtts ettav
Arbeten för särskilda hälso-kommissionensl rapport utsatta
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betänkande SOU 1990: Arbete och hälsa,Genom det 49 som
fram, slutförtarbetsmiljökommissionen lägger har vi vårtnu

fogats fyraTill betänkandet har bilagor samladeuppdrag. 11 i
band.
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Kommissionens uppdrag

Direktiven

Arbetsmiljökommissionen tillsattes novemberi 1988 med upp-
drag lägga fram förslag till åtgärder, minskar denatt arbets-som
relaterade sjukfrånvaron och utslagningen förebyggersamt nya
hälsorisker.

Kommissionens uppdrag enligt direktiven kan sammanfattas
följandepå sätt:

föreslå åtgärder ändrar de arbetsmiljöeratt på skaparsom som-
skador och ohälsa

kartlägga förhållanden arbetsmiljöniatt upphov tillsom ger-
arbetsskador och identifiera de arbetenamest utsatta

ekonomiska styrmedelöverväga arbetsgivareatt förgentemot-
åstadkomma förbättringaratt
föreslå åtgärder för ytterligare markera arbetsgivaran-att att-

enligt arbetsmiljölagen och hur skadorsvaret ochöver till-se
bud följs arbetsplatsernapåupp
belysa hur det lokala arbetsmiljöarbetet fungerar-

lokaladet skyddsarbetets ställningöver och organisationse-
särskilda åtgärder behövsöverväga för till ståndattom en-

bättre fungerande rehabiliteringsverksamhet arbetsplatser-på
na

organisationföreslå inriktning och arbetsmiljöarbetet ochav-
samhällets förinsatser ökad effektivitet

det finns skäl ändra elleröverväga förtydligaatt nuvarandeom-
lagstiftning området. Arbetet skallpå avslutat i juni 1990.vara
Arbetsmiljökomrnissionens direktiv helhetåterges isin i appen-

dix
Som framgår direktiven har haft frihetvi i arbetetsstorav

uppläggning förinom de arbetsområdena.givna Avsiktenramen
kommissionen fortlöpande skulle lägga framatt förslag tillvar

berörda departement efteroch avslutat arbete redovisa de åtgär-
der vidtagits och vad bör därutöver. Pågöras grundsom som av
John-Olof Perssons tragiska bortgång har det inte möjligtvarit för
kommissionen både lägga fram fortlöpande förslagatt och hinna
avsluta arbetet föreskriveni tid.
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Arbetsgrupper
tillsatt antal expertarbetetsunderhar gång ettKommissionen

arbetsgrupper.
behovetocharbetenade överkartläggaFör utsattamestatt se

utveckling tillsattesarbetsskadornasinformation en ex-omav
ArbetenKartläggningsgruppensapril 1989. rapportipertgrupp

Till1990.publicerades januarihälsorisker isärskildaförutsatta
appendix 6.bilagor sefogats tjugohaderapporten

uppdragseptember 1989 ifick iarbetsgrupp attsärskildEn se
arbetsorganisa-för godbetydelseharfrågorpånärmare ensom

Ar-uppdrag isitthar rapportGruppen avrapporterattion. en
till dettahälsa fogatsocharbetsmiljöbetsorganisation, som

bilagabetänkande som
reha-arbetsmiljö- ochsystematisktbrahurbeskrivaFör ettatt

till förutsättningarnamed hänsynutformaskanbiliteringsarbete
lilla företa-dels detomsorgssektom ochochvård-dels inom ur

underarbetsgrupperkommissionentillsatte tvåperspektivgets
uppdrag isinaharGrupperna1989. avrapporterathösten rappor-

ochomsorgssektornvård- ochArbetsmiljöarbete inomterna
fogas dettaföretagen. RapporternadeArbetsmiljöarbete i små

ochbilagorna 3 4.betänkade som

Projektrapporter
frågeställningarolika områden ochpekasdirektiven mångaI på

beakta arbete. grund denskall Påi sittkommissionen avsom
uppgifternaarbetet under och dekommissionen mångatidspress

antal projektlåtit genomförahar kommissionendirektiveni ett
frågeställningarna belysta.olikaför deatt

för kommissio-ochProjekten har presenteratsavrapporterats
slutbetänkan-införoch underlagutgjortunder arbetets gångnen

bilagor till betänkandet:har fogatsFöljandedet. rapporter som

arbetsmiljöarbetet bilaga innehål-detförebyggande 1Styrmedel i
arbetsgivarens internkon-arbetarskyddsstyrelsens tankarler om

systemtillsyn.yrkesinspektionenstroll och

bulleromrddet bilaga vilkaåtgärder inom 2Utvärdering tar uppav
fått och kravetbullerområdet hur på åt-effekter insatser inom
bullerproblem.till minskabidragitgärdsprogram att

arbetsmiljöområdet innehållerbilaga 6aktörerKartläggning pdav
ochhundratal derasorganisationerdrygtredovisning ettaven

uppgifter.
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arbetsmiljöområdet bilagorna beskri-finansiering 7-8Statlig av
och användning de statligt styrdaprioriteringstyrning, avver

arbetsmiljöarbete.medel pásatsassom

länder bilagai antal andra 9 innehållerFörsäkringssystemet ett en
finansieringssystemverksamhetsformer och sjuk-översikt avav

arbetsskadeförsäkring.och

beskriver hur kanPersonalekonomisk redovisning bilaga 10 man
frånvaro och personalomsáttning.för bl.a.synliggöra kostnader

belyser effekterna förEG-perspektiv bilagaArbetsmiljö i 11ett
genomförandearbetsmiljöarbetet vid EGzssvenska inredet ett av

marknad.

Seminarier m.m.

sambandhar anordnat presseminarium i medKommissionen ett
kartläggningsgruppenspresentationen rapport.av

Folkhálsogruppen har kommissionenmed vidareTillsammans
arbetsliv, sjukskrivningkunskapsseminariumanordnat ett om

arbetslivetförtidspension hearing inomoch insatsersamt en om
sjukdomar rörelseorganen.förebyggaför iatt

också anordnat hearing personaleko-harKommissionen omen
nomisk redovisning.

Studieresa

har företagit studieresa till ochJapan gjortKommissionen en
Atlas Nacka ochstudiebesök vid Copco vid Rygginstituteti i

Sundsvall.

Ledamöter och experter
biträttkommissionen eller kommissio-De ingått ipersoner som

förtecknatshar appendixiexperternen som

Sammanträden

fyrahar haft sammanträden26Kommissionen internat.varav
arbetsmiljökommissionenUnder arbetets har medgång samrátt

tillsatta Folkhálsogruppen ochSocialdepartementet deden tváav

13



arbetsmarknadsdepartementetutredare under 1986översom ser
företagshälsovårdsreform respektive arbetslivsforskningensårs

4inriktning. Vidare har kommissionen följt arbe-omfattning och
ikampanj belastningsskadortarskyddsstyrelsens pågående mot

arbetsmiljöfondens belastningsskador.och motprogram

skrivelserInkomna

överlämnat följande skrivelser:till kommissionenharRegeringen
framförtoch företagskrivelser frånSju privatpersoner som syn-

arbetsmiljöfrågor och inriktningen arbets-punkter vissa påpå av
arbete, skrivelse från TCO angáende frå-miljökommissionens en

mellan arbetsskador och arbetsmiljö ochsambandet engor om
företagsgymnaster angáende deras kom-skrivelse från Sveriges

arbetsmiljöområdet.påpetens
fråninkommit olika framställningarharTill kommissionen

frågor aktualiserats bl.a.och enskilda rörandeorganisationer som
har också inkommitdirektiv. Detkommissionens ett stortgenom

gällt deltagande kon-till kommissionenantal inbjudningar isom
ordföranden, leda-ferenser temadagar Kommissionens treetc.

sammanhang informerathar olikaoch sekretariat i mångamöter
arbete.kommissionensom

yttrandeAvgivet m.m.

har kommissio-arbetsmarknadsdepartementetTill regeringen
och densynpunkter användning organisationlämnat pá avnen

Vidare har kommissionenarbetslivsfonden. sig överyttrat ennya
utbildningsdepartementet rörande Denfrånremiss nya gymna-

sieskolan.
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Bakgrund

historiebeskrivning1.1 Kort

framträdandeEtt drag i den historiska utvecklingen frågorav om
utvidgningenarbetarskydd har varit frånområdet frågorav om

skyddsteknik till fråga miljön helheti sin arbetsliveti ochen om
dess koppling till de anställdas välfärd.

utmärkandeEtt drag den svenska utvecklingeni detannat är
omfattande partssamarbetet manifesterats flerai avtal mel-som
lan Dessa avtal har ofta föregått den statliga lagstift-parterna.

verkatningen för kodifiera redan gjordaatt överens-som mer
kommelser och stadfästa dem bana för nyordningarän vägatt

området. Statens roll historisktinom har främst präglatssett av
tillsyn.

beskrivaFör specifika egenskapernågra i den historiskaatt
utvecklingen riktas dettai avsnitt uppmärksamhet relationenpå
lag och avtal, partssamarbetet och roll.statens

Arbetarskydd De avgörande betingelserna för utvecklingen har förhållan-varit
den arbetslivet, kravi och förväntningar regleringarpå samt
inbördes förhållanden mellan arbetsmarknadenpå ochparterna
den politiska makten.

Det industriella genombrottet under 1800-talets hälftsenare
medförde dramatisk ökning antalet olycksfall arbetet.ien av
Industrialiseringen vid denna tid innebar hantverket ochatt mer

mekanisering och arbetet organiseradesersattes iattmer av
fabriksanläggningar. Arbetstakten drevs i sammanhangettupp
där den maskinella utrustningen undermålig skyddssyn-var ur
punkt och arbetskraften otränad och oerfaren vid mekanisktar-
bete.

Dåtidens politiska strömningar den s.k. arbetarefrågani domi-
liberalanerades idéer humanism och socialantroposofi.av om

Därför kom liberalerna parlamenteti initiativ till vadatt ta som
blevsedermera 1912 arbetarskyddslag. främstaårs LO:s intresse

vid den tiden gällde arbetstider. LO:s uppfattning den attvar
arbetstider 12-14pá timmar dag, dagar6 veckan,i denper var
främsta orsaken till arbetsskador och olycksfall. SAF:s strävan var

begränsa lagstiftningens och intrång arbetslivet.att istatens
1912 arbetarskyddslag exkluderadeårs jordbrukets 1 miljon

arbetande och lagen reglerade endast det fysiska arbetarskyddet.
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reglering arbetstiden för kvinnor ochEn minderåriga ansågsav
likvälviktig förändring, inrättandet chefsmyn-somvara en av en

för yrkesinspektörema. uttryckligdighet En bestämmelse om
arbetarombud infördes. Bestämmelseninrättandet efterlevdesav

nämnvärd grad.dock iinte
Mellankrigstiden karaktäriserades förgenomslag idéerettav

införanderationaliseringar produktionsmeto-genomom av nya
teknik och organisationsformer taylorismen.der, ln-nyany

förandet arbetsdag förstärktetimmars 1920, denär ratio-áttaav
naliseringssträvan taylorismen innebar, kraven páattsom genom

anställdas produktivitet ökade. Förändringarnade arbetsli-inom
förändringarmedförde också olycksfallen.i Ettmönstretvet av

exempel: de möjligheter elektrifieringen byggaattsom gav nya
tekniken medförde remskivor och drivaxlar högre gradiatt ersat-

och inbyggda Olyckor kan relaterastes separata motorer.av som
till minskade med 25 under tiden 1920 tilltransmission procent

Totalt ökade emellertid antalet olycksfall mycket kraf-1950. sett
denna industrialiseringsperiod.under intensiva 1920tigt var an-

arbetsskadortalet rapporterade omkring och hade fram till60 000
jämförelse försvårasökat till 000. En direkt dock1950 275 attav

för skadorregler och anmäls ändrats fortlöpande.praxis när
enkelt hur illa lagstiftningenrelativt fránDet 1912,ärär att se

tillreviderad 1928, anpassad mellankrigstidens snabbaänom var
omfattande industriella utveckling.och Såväl staten parter-som

1930-talet fannsfann under det skäl tillsuccessivt attna oro
beträffande arbetsskadornas ökning. Detta innebar dock inte na-

gäller förändringhögre aktivitet vad och skärpning lag-gon av
stiftningen. präglades efterstället tiden 1928 arbetsfredskon-I års

betoning frivilligaferens starkare det partssamarbetetav en av
Efterarbetarskyddsomrádet. undertecknandet huvudav-inom av

träffadestalet Saltsjöbaden 1938 avtal arbetarskyd-i inomär ett
lokala skyddsverksamheten,det 1942 den och inrättan-år om om

Arbetarskyddsnämnden. frivilliga partssamarbetet hardet Detav
omfattandedärefter mycket det gäller arbetarskyddsfrá-varit när

relativt hög samförstånd.och har präglats gradgor av en av

Samarbete etableras beslöt 1938 tillsätta utredning förRegeringen är överatt atten se
lagstiftningen. Utredningskommitténden aktuella presenterade

Arbetsgivarsidansbetänkanden 1946. reaktion medsina år var
frivilliga partssamarbetethänvisning till det avvisande och SAF

hemställde restriktivitetmär gällde formell regleringhögre detom
omfattning ambitioner lagen.och LO den andra sidani áav

partssamverkan komplement till lagstiftningenbetonade ettsom
och menade den utvecklas arbetsgivarnasuccessivt måsteatt om

förbättraovilliga arbetarskyddet. arbetar-visar sig Lagenatt om
skydd från skärptes rad väsentliga punkter1949 påär ävenen

också delvis tillmötesgick SAF:s önskemål.regeringen LO:som
förändringen lagenpådrivande roll 1949 motsvaradesi av av en
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öppenhet från arbetsgivarsidan tillmötesgå krav främstatt genom
avtal samtidigt kunde undvika rättslig och detaljeradom man en

lagenintervention. I infördes jordbrukssektom och regelnu en
skyddsombud vid alla arbetsställen med anställda5 eller fler.om

Företag med anställda50 eller fler ålades skyddskom-inrättaatt
Beslut fattadesmittéer. också bilda arbetarskyddsstyrel-attom

Fortfarande omfattade dock lagen endast det fysiska arbetar-sen.
skyddet fannsdet krav inkluderaäven denpå psyko-attom
sociala arbetsmiljön.

Revisionen lagen medförde1949 SAFår och LO omför-attav
handlade frånavtalsitt 1942. Det avtalet skrevsår under årnya

och från1951 denna tid det överdriftingenär detpåståatt att
finns grundläggande enighet arbetsmarknadenpå mellanen par-

och behovetregeringen lagstiftning, föreskrifterterna ochom av
kontroll. Det moderna arbetarskyddet kan dateras från denna tid.

Efterkrigstiden präglades mycket snabb utvecklingav en av
industrin, fram till mitten 1960-talet. Perioden karaktärisera-av
des förändrade produktionsmetoder införandeav genom av ny
högteknologisk utrustning automatisering och hög tillväxt-en
takt förädlingsindustrin. Mellan 1950 ochåren 1974 växteav
industrins produktionsvolym med drygt 5 i genomsnittprocent

och produktiviteten ökade underår period med 6per samma
årligen.procent

omvandlatEtt arbets- Efterkrigstiden präglades också kraftiga strukturrationalise-av
liv lågproduktivaringar inom branscher och omfattande omflytt-en

arbetskraft.ning Arbetsmarknadspolitiken byggdes bl.a.av ut,
följd konsekvenserna den solidariska lönepolitiken.som en av av

Förändringarna arbetslivet fortsattei rationaliseringargenom av
verksamheten med stöd teknik och organisationsfor-av ny nya

Mellan 1955 och ökadeåren 1978 antalet tjänstemän medmer.
47 medan antalet industriarbetare minskadeprocent med 10

Privattjänstemannakartellenprocent. PTK anslöt sig 1978 tillår
arbetarskyddsnämnden.

I dag 1990 återfinnsär 80närmare alla anställ-procent av- -
da tjänstesektom.inom Den enskildastörsta tjänstesektom ut-

vård ochgörs Vård- och omsorgssektom ärav utpräg-omsorg. en
lad kvinnoarbetsmarknad. Kvinnorna drygt 90utgör procent av
personalen flestainom de yrkesgruppema. Jämfört med arbets-
marknaden hari vård- och omsorgssektom bådestort högreen
andel anställda med såväl oregelbundna arbetstider deltids-som
arbete.

De formella inträdeskraven till vård- och omsorgsverksamhe-
relativt bestämda och höga.ärten När det råder betydande

efterfrågeöverskott personalpá tvingas emellertid lösningar fram
innebär avkall kraven för tillträdepå till förberedandesom ut-

bildning och direkt till arbete. Framför allt inom storstadsregio-
har den ökade konkurrensen arbetskraften resulteratnerna iom
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resultat den-och personalbrist. Ettpersonalomsättninghög aven
vård- ochblivit dag in ihar i gårsituation att stora grupperna

begränsad utbildning ochomsorgsverksamheten med mycket er-
farenhet.

utförtsomsorgsarbete tidigareoavlönade iMycket det somav
samhället. gällerDettaskötshemmen, t.ex. omsorg omnu av

ofta låg utbildningkvinnor medoch gamla. Detbarn är som re-
lågstatusyrken.till dessakryteras

lagstiftnings-arbetsmiljöarbetet,traditionellatill detSer man
förhållan-utsträckninggrundas deavtalstraditioner i påoch stor

hem-fortfarande oavlönat arbete iomsorgsarbetetdena när var
arbetsrniljöfaktorer,omsorgsområdetsDärför har många avmen.

be-organisatoriska frågor, sannoliktoch intepsykiska kravt.ex.
omfattning.tillräckligaktats i

beroendeproduktionen gjordesdåefterkrigstiden,Under mer
minskadedirekt produktionen,färre arbetadeoch allt iteknikav

olycksfall och skador. Iallvarligauppåtgående trenden iden
belastningsskador ochfallanmäldaantaletstället ökade stress,av

vibrationsskador,buller- ochocksåpsykisk ansträngning, men
Än för-hade såledeskemiskaskador gångämnen, enm.m.av

frånlagstiftningenutvecklatsarbetslivet årsåändringarna i att
anpassad till verklighe-och dåligtföråldradframstod1949 som

ten.
och början 1970-medförde debatt under 1960-Detta aven ny
olycksfall och sjuk-effekternaInsikten de negativatalen. avom

hadeockså produktionen,människorbara pådomar, inte på utan
Arbetsfysiologiskaför arbetsmedicinökatlett till intresseett

ocharbetspsykologi PA-rådet 1952 ergonomi.1955,institutet
allt hårdare kravetkongress 1961,med början viddrev, sinLO att

totaladelaspekt individens situation iarbetarskydd en avvar
välbefinnande,psykisktinkluderar fysiskt ocharbetslivet som

inflytandeoch individensarbetet till människananpassning av
från 1960-taletskan mittföretagsdemokrati. Manarbetetöver

och denarbetarskyddslagen 1973fram till årrevisionen nyaav
begrepp:framväxtenarbetsmiljölagen 1977år ett nytt ar-avse

välfärdindividensfrämst betoningenbetsmiljö. Nyheten påär
arbetsmiljönheter detarbetarskydd.mindre direkt Nuoch på att

arbetets och dentillfredsställande med hänsyn tillskall naturvara
Arbetsförhallandenautvecklingen i samhället.tekniskasociala och

fysiskt och psykisktmänniskans förutsättningar itillskall anpassas
anordnas arbetsta-arbetetskall eftersträvasavseende. sd,Det attatt

arbetssituation.påverka sinsjälv kangaren

och betonades1977till lagändringarna 1973förarbetenaarbetsmiljölag årenIEn
hälsosituationenvälfärd och hela itill individensvikten att seav

förebyggandeinriktadesarbetsmiljöarbetetarbetslivet och påatt
kanplaneringsverksamhet.all Manoch byggdes in iåtgärder

samband med dessavälfärdsbegreppet utvidgades ihävda att
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lagändringarÄEnväsentlig förgrund detta ochsynsätt ut-nya
vidgningen lagstiftarens ambitioner LO:s omfattandeav var un-
dersökningar medlemmarnas arbetsmiljö och uppfattningav om

börjanden i 1970-talet.av
Den inriktningen manifesterades bl.a. ökadei satsningarnya
forsknings- och utvecklingsverksamhetpå och information. Ar-

betsmedicinska institutet startade verksamhetsin år 1966 och
bildades1972 arbetarskyddsfonden nu arbetsmiljöfonden samt

1976 arbetslivscentrum.år
Arbetsrniljökommissionen har i sin kartläggning och gransk-

ning arbetsmiljön funnit den förändrade ochatt utvidgadeav
lagstiftning initierades under 1960-talet och formaliserades isom

1970-taletmitten fått tillräckligtinteännu genomslag arbets-iav
livet formi minskning antalet olycksfall och andra skador.av av
Kommissionen finner det därför viktigt avtal ochatt partssamar-
bete utvecklas, arbetsmiljöarbetet tillförs styrmedel, institu-nya
tionella förändringar genomförs och konkretiseringar dengörs av
ramlagstiftning finns framtidenvi i kanså bereda flerattsom
människor goda arbeten, minska samhällets kostnader för skador
och öka den ekonomiska tillväxten och därmed välfärd.vår

Under 1980-talet har tyngdpunktsförskjutningar skett inom
arbetslivet från och manuell till högteknologiskttung styrd varu-
produktion, från organisatoriskt tungrodda byråkratier till mer
lättrörliga och decentraliserade administrativa enheter. Den

förändringen svensk arbetsmarknadstörsta på dock omvand-är
lingen riktningi tjänsteproduktion. Denna kommermot att ytter-
ligare under 1990-talet. Dennaaccentueras pågående utveckling
leder också till förskjutning arbetsmiljöproblemen och be-en av
hov och ändrade styrmedel.av nya

1.2 Sociala och yrkesmässiga skillnader hälsai i
Sverige
Efterkrigstidens politik för förbättrad folkhälsa har högi grad
handlat utbyggnaden offentlig sjukvård. För arbetsmiljö-om av
kommissionen det särskilt viktigtär ställa frågan vilket bidragatt
förvandlingen och moderniseringen svenskt arbetsliv har givitav
till folkhälsans förbättring.

Trots utjämna sociala klyftorsträvan olika slag finnsatt av
skillnader kvar det gäller hälsa, sjukdomnär och risk för tidig
död. klasskillnaderAtt hälsa fortfarandei kant.ex. påvisas är en

fingervisningtydlig orsakerna till sådana skillnaderatt ärom
djupt rotade samhälletsi sociala och ekonomiska struktur. Att
dessa skillnader allt mindre Sverigeiär andra jämförba-trots iän

länder också antydan långsiktig välfärdspoli-attra ger en om en
tik kanändå det eftersträvade resultatet.ge

19



uppmärksammas särskilt dettaArbetslivet förtjänar iatt sam-
liggande sociala strukturerna denmanhang. djuptDe t.ex.som

mellanarbetsfördelningen skillnaden yrkesutbil-traditionella -
arbetareyrkesutbildade, mellan ochoch icke tjänstemändade -

kvinnlig arbetsmarknad, kanframväxtenliksom väntasav en
skillnader hälsasociala och yrkesmässigaroll för hur ispela stor

främstaupprätthålls. bör dock betonas denoch Detskapas att
förvärvsarbe-förvärvsarbetande och ickefinns mellanskillnaden

försjuklighet och risker bli sjuk. Dettagällertande det attnär
sysselsättningspolitik.för aktivtalar en

skillnaderhar systematiskasvensk forskning visatModern på
såväl hälsa, speciellasamhället det gällermellan i närgrupper

dödsrisker. skillnader har dokumenteratsDessasjukdomar som
från födelsen till ålderdomen. Nedanlivet,för alla perioder av

exempel.belysandenågrages
förekommer systematiska skillna-åldrarna 1-19barnBland i

till egenföretaga-jämför barn tjänstemän,dödsriskder i när man
arbetarklassen har risk,födsPojkar iarbetare. störstoch somre

föräldrar. haregenföretagande Manpojkar tillkommerdämäst
rader föralla sänktes till denförriskenberäknat att somom

undvikaskulle kunna 80barntjänstemannafamiljemas caman
skillnadendel iEnåldrarna 1-19 varjedödsfall år år.i stor av

för dödligaskillnaden riskhela, beror idödsrisk, påintemen
olycksfall.

hälsoskill-dokumenteradekvinnor finnsochBland mänvuxna
harområden. Dessa påvisatssamhällsklassefter månganader på

svenskastickprovdärbaserade intervjuerstudierbåde i på av
studierhälsoproblem ochförekomst ifolket rapporterat om av

Studiercancermiljö-registret.utifrån det s.k.t.ex. avcancerav
och studierslutenvårdsregisterlandstingenshjärtinfarkt utifrån

dödsfallsregistrets.k. visarutifrån det pådödsfall, t.ex. sammaav
skillnader.

sjuklighet 30fysiskHälsoproblem formi rapporterar caav
andelenBland högre tjänstemänbefolkningen. ärprocent av

yrkesutbildningoch bland arbetaredock lägre 25 utanän procent
Övriga samhällsklasser ligger nivåpåandelen 40 procent.är en

fysiska hälsoproblemsådanatalaremellan. Oavsett vi omom
eller medleder, muskler ochbesvärmed ihar göraatt ryggsom

Dessut-bröstvärk detsamma.ochcirkulationsbesvär är mönstret
med ökanderapporterade besvärklasskillnadema iblir störreom

effektenackumuleradedenhar tolkatsålder. Detta ettavsom
för manuella och icke-starktskiljerarbetsliv, siglångt t.ex.som

manuella yrken.
hälsoproblem. Tolvför psykiskaresultat redovisasLiknande

problem. högresådana Hosredovisarbefolkningenprocent av
problem hos mindre tiosådanaföreligger än procent,tjänstemän

icke-yrkesutbildade arbetare.hosjämfört med 15 procent
hjärtinfarktoch harnämligenfolksjukdomar,Två stora cancer
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avseende klasskillnader. Risken drabbasmedstuderats på att av
betydligt föreller arbeta-lungorna ii är störret.ex.magencancer

kvinnor ochför både bland Andratjänstemän, män.än cancer-re
docktjocktarmen visar klass-sjukdomar, i omväntettt.ex. cancer

mönster.
vanligare bland egenföretagareHjärtinfarkt tidigaresom var

tycks dag hasocialt gynnadebland dem ioch omväntettsom var
början dehar skett medEn iklassmönster. omsvängning yngre

England ochliksom tidigare USA,Sverige, iigenerationerna
sjukdom främstökad grad blivithjärtinfarktIsrael, iså att en som

avseenden har detockså andradrabbar dem i sämst.som
samhälls-påtagligt samband medför död harRisken tidig ett

bland demålder det tydligast 35-45 år.klass. I ärär somvuxen
förålder högredenna 35Dödsrisken för i är procentcaen man

jämförtyrkesutbildning medsaknar kvalificeradarbetare, som
Bland de förvärvsarbetandeutbildning.med långtjänstemän

sakta med ökande ålder.klasskillnademaminskar sedanmännen
sjuka och samtidigtdeförklaringendelEn ärär mestatt somav

för-arbetskraftenyrke lämnarfysiskthar t.ex.tungtett genom
lämnat arbetskraften döds-dentidspensionering. I ärsomgrupp

allra högst.risken
socialasystematiskafinner SverigeSammanfattningsvis iman

födelsen tilldödsrisk från densjukdom ochhälsa,skillnader i
har det andraregel de iålderdomen. Som sämstär somsena

hälso-illa det gällerockså råkaravseenden de närmest utsom
dock frånbetydelsefulla undantag finns dennaproblem. Flera

välutbildadebröstcancer hoshöga förekomstenregel dent.ex. av
kvinnor.

förhållanden har den avgörandedärför vilkaFrågan är som
sociala skillna-upprätthålla sådanaför skapa ochbetydelsen att

pekatdödsrisk Finnssjuklighet och vihälsa, påder i som ovan.
generella förhållandensådanahuvuddet någraöver taget

yrkesmedicinsk, Socialmedi-epidemiologisk,internationelll
identifieratforskning harsamhällsvetenskapligochcinsk ettman

arbetslivs-social, kulturell, beteende-,riskfaktorerantalstort av
fram-epidemiologisk forskningSvenskliknandeeller natur. var

sambandet mellan asbestkunnatidigt påvisagångsrik attgenom
ohälsakontroversiellt hävdalängreoch Det inte att attärcancer.

faktorerbestämda. den dessasocialt Idelvis månoch sjukdom är
bidrar de tillsamhällets klasserfördeladeockså ojämnt attöverär

hälsa under livet.tillojämlika chanserskapa
betydelsendirekt har analyseratfå studierfinnsDet avsom

upprätthålla klass-för skapa ochförhållandenolika atttyper av
den svenskaanalys harohälsa. sådan gjortsskillnader Eni av

omfattar in-Undersökningenlevnadsnivåundersökningen 1981.år
vikti-huvudresultat denochhela livssituationdividernas âr attett

klasskillnader fysisk sjuklighetiför förklarafaktorn ârattgaste
uppväxtförhållandenbetydelsefaktorerarbetsmiljön. Andra ärav
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alkohol-och tredje hand och tobakskonsumtion. fysiskai De
arbetsmiljöförhållandena skiljer mycket markant mellansig olika
samhällsklasser. andel arbetareDen och jordbrukareav som

arbetsförhållanden högretio gångerär änrapporterar tunga mot-
svarande andel bland högre andeltjänstemän. Den facklär-av

ekonomisktda arbetare under förhållandenvuxit svårasom upp
dubbelt hög motsvarande andel bland högreså tjänste-är som

män.
Arbetstagare LO-området andra förinom är än utsattamer

olika arbetsmiljörisker sektor arbetsmarknaden.oavsett av
Arbetslivet spelar avgörande roll för individens hela livssi-en

Därför det upphov till sådana skillnadertuation. mellanger yr-
kesgrupper och samhällsklasser resulterar olika chansi attsom

fysiskabehålla den hälsan.
analys finner klasskillnader psykiskI hälsaiattsamma man

har komplex orsaksbild. Den enskilda faktor ären mer som av
betydelse uppväxtförhållanden. Psykisk arbetsmiljöstörst är spe-

lar roll för psykiskaindividens hälsa, medan dess betydelsestor
för klasskillnaderna psykisk ohälsa svårbedömd.i är

förklaringarnaDe konventionella till varför olika t.ex.grupper,
samhällsklasser eller yrkesgrupper, drabbas olika mycket häl-av
soproblem betonar hög grad sådana beteendefaktorer,i lig-som

individens kontroll. förklaringarinom Dessa ärger egen uppen-
ofta felaktiga.bart Arbetarkvinnor har högre20 risk fört.ex.

lungcancer änstemannakvinnor äldre arbetarkvinnorän trots att
traditionellt haft mycket låg tobaks- såväl alkoholkon-en som

kanPå den högre risken försumtion. 10sätt procentsamma ca
lungcancer hos manliga arbetare tillreduceras effektinte en av
deras rökvanor. därvidlag ofta skyldigMan sig tillgör en sam-
manblandning. faktorer viktigast för enskildesDe den riskärsom

faktorerbehöver olikainte samhällsklas-gör attvara samma som
eller skiljeryrkesgrupper det gäller försig När åtgärderåt. attser

minska skillnadersådana träder faktorer förgrunden,vissa i bl.a.
arbetsmiljön.

Minskat tobaksbruk, måttlig alkoholförbrukning och mindre
fet fiberrikmer kost betydelse för förbättra folk-är stor attav
hälsan generellt. det dag klartMen i destår att grupper som
framför allt till dessa budskap välutbildadetagit sig de ochär
välavlönade. Av dem tidigare rökt det framför allt deärsom
välutbildade slutat, har bättredessa råd röka.trots att attsom
Inom traditionellt rökt liten utsträckning, framförigrupper som
allt frågadet kvinnor, har tobaksbruket ökat. Attär tvärtomom

förändringdenna har påverkats kvinnornas inträde arbets-påav
marknaden, den arbeten de oftast hamnartyp samtav av av
dubbel arbetsbörda högst sannolikt. ökade tobaksbruketDet iär
dessa har skett samtidigt med informationmassivgrupper en om
tobakens skadeverkningar och samtidigt allmänmed tendensen
till minskat Rökvanomatobaksbruk. har således under de senas-
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karaktär det vanligareändratdecennierna så äratt attte numera
bland högre vilketröka bland arbetare tjänstemän, inteän var

Andelen storrökaresedan. 1981fallet för decenniertre var
liknande förändringaregenföretagare. Dessa ochhögst i gruppen

klasskillnader hälsa.till ökadehar bidragit i
levnadsvanor denbetona vikten ändradeensidigtAtt av som

för folkhälsoarbetet kan enligt ovanståendeavgörande strategin
innebära klasskillnadema ökar.mycket väl Enattresonemang

förbättra folkhälsan generellt medförenar måletstrategi attsom
klasskillnadema hälsa fulltsamtidigt minska möj-målet i äratt -
förbättringar arbetsmiljöndärvid klartligt. Det ärstår att av en av

för minska skillnader hälsan. Arbets-faktorerna ide viktigaste att
därför få ökad roll folkhälsoarbetet.miljöaspekter bör ien
arbetsmiljökommissionen vill dra dettaslutsatsEn äravsom

uttalat och åläggasbetydligt preciserat måsteettatt ansvarmer
anställdas hela arbetsmiljö, inklu-gäller dedetarbetsgivarna när

miljövårdsarbetet. Tillsammansförebyggande meddetsive ar-
bör arbetsgivarna ocksåoch deras organisationer ibetstagarna

friskvården. Genom sådanaomfattning uppmärksammaökad
uppmärksamhet också kom-kommissionenbedömerinsatser att

alkoholbruk kostsamman-tobaks- ochriktas samtmotattmer
sättning.

skapa jämlika chanser tillallvar med måletOm attman menar
för alla, reformering arbetsli-och långt livhälsosamt ärett en av

arbetsmiljöer centrala uppgifter.förbättringoch mångavet en av

har led arbete uppdragitArbetsmiljökommissionen i sittKartläggning ettut- somav
arbeten kartlägga och identifiera desatta särskild utredningsgruppåt atten

arbetena.mest utsatta
dödsfall,för kartläggningen sjukdom,Viktiga kriterier in-var

risk för skador fosterbeståendevaliditet och andra påsamtmen
sjukskrivning, utslagning,Arbetsbetingadoch psy-arvsmassan.

otillräckligt inflytande, ocksåbelastningar,ko-sociala områ-var
kart-följande redovisasskulle beaktas. detden I några avsom

resultat.viktigasteläggningsgruppens
traditionellt uppmärksammade arbets-radUtbredningen av en

allvarliga arbetsolycksfall, hör-exempelvismiljöproblem såsom
muskler och leder till följd belastningskadorselskador isamt av
delar väl kända.och förslitning i rättär stora numera

olycksfallskadas 5 000 så svårtVarje år attpersonergenom ca
% invaliditet. Antaletmedicinskbestående dvs. 1fårde men

tillmotsvarande konsekvens har bedömtsbelastningsskador av
antal kroniska och livspåverkan-Ytterligare8 000 år. ett stortca

upphov dåliga arbetsmiljöer. Såda-sjukdomstillstånd har sitt ide
allergisk allergisk alveolit ochlungssjukdomar astma,somna

drabbar kring 000-5 000 varjekronisk bronkit 4 år.personer
arbetsmiljön medverkar harhjärtinfarktfall därAntalet ansetts

föreåldrarna 65ligga kring 800 i år.år,
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utsträckning tillverkningsyrkenahög det dessa ska-I inomär
Äveninträffar. antalet allvarliga arbetsolyckordor t.ex.om som

leder till invaliditet reducerats, tycks detta föranlettvara mer av
krympningtillverkningsyrkenas minskade risker för demän av

arbetar yrke. utförligtsådant Etti ettsom mer resonemang om
försarbetsskadornas utveckling i avsnitt 10.1.1.

yrken ställer exceptionella fysiska kravNågra t.ex.som sme-
dykare.der, gruvarbetare och Yrken med sådana krav ställer,

framgår forskarrapporterna, oundvikligen dem arbe-som av som
inför särskilda risker.därtar

mångfald risker förknippasTill den traditionellt till-medsom
verkningsarbete kan läggas förrisken död tidig ålder.iäven
Åtminstone till del finns för denna risk samband medetten

hjärtinfarktarbetsmiljön. Cancer och exempel härvidlag.tvåär
årliga dödsfall arbetsrelateradAntalet eller hjärtinfarkti ärcancer

flera antalet arbetsolycksfall dödligmedgånger större än utgång.
tillverkningsyrkena kvinnorna förhållandeInom 150 000 iär

till andra kvinnor förhållande tilli andraän männenutsattamer
Såväl med avseende olycksfall och belastningsska-på svåramän.

död tidig ålder riskerna för dem relativt riskernador ipå ärsom
förvärvsarbetandeför kvinnor, markeradeövriga än motsva-mer

för Blandrande risker demän. männen är mest utsattaen av
arbetardessa avseenden de med jämbruksarbeteigrupperna som

arbeten.och angränsande
med avseende arbetsuppgifterKönssegregering på typen av

har kvinnorna och lätta arbe-rutinmässiga,gett monotonamer
belastningsskadordär uppträder utsträckning.iten, stor

beskrivna,Fysiskt belastande miljöer, de utövar ävensom ovan
psykisk belastning arbetardem där. Det dockpå ären som

betydligt klar uppfattning vilka yrken ellerisvårare att en om
arbetsmiljöer för psykiska påfrestningar.utsättsman

yrken spridda och samlade till speciell delDessa inteär någon
arbetsmarknaden. Yrken med stressfyllt arbetsinnehåll finnsav

tillverkningsarbetenasåväl och vård.inom inom service Desom
diskuteras utförligt de förra underlaget tillnågot iänmersenare

kartläggningen. Vårdarbetet, alla tycks ha sådantpå nivåer, ett
påfrestandeinnehåll, det psykiskt särskild grad. Deiäratt som

arbetar vårdyrkena växande andel arbetsmark-inom utgör en av
naden. Som sjukvårdsbiträde undersköterska, arbetar dagi över

000 Denna har mycket snabbt. De150 vuxitpersoner. grupp
belastar kan därförproblem i viss meningsom gruppen ses som

nya.
framgick också yrkenkartläggningen ochAv inomatt transport

kommunikation belastade olika hälsoeffekteravseenden. Attiär
arbeta trafik föreligger ökande omfatt-och med intensivi iattav

klart. finns dag effektivt helhetsgreppDetning i inget påsynes
risker. Trafiken arbetsmiljö både psykisk fysiskdessa ochisom

bör bli föremål för nytänkande och åtgärder.mening,
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1.3 Kvinnor och skillnader hälsamän, i

Den väsentligaste skillnaden vad hälsa mellan anställdagåravser
och icke anställda, främstdvs. arbetslösa och förtidspensionera-

forskningende. finnsInom omfattande dokumentationen av
risker, förknippade med ohälsa kopplade till arbetslöshet.ärsom
Kommissionens uppgift föreslå arbetsmiljöförbättringarär att i
arbetslivet. dettaI koncentrerasavsnitt därför uppmärksamheten

anställda och jämförelse mellanpå och kvinnor. Attmänen
kvinnors arbetsmiljö spelar roll för deras hälsa framgårstor av
kartläggningsgruppens rapport.

Viktigt för kvinnornas fysiska och psykiska sjuklighet ocksåär
den högre belastningen för hem och barn, hus-genom ansvar
hållsarbete och bristen social kvinnorpå integration. Att och män
skiljer ocksåsig med avseende hälsotillståndåt på välkänt.är
Skillnademas omfattning och varierar dock beroendeart på om
det sjuklighet eller dödlighetär studeras.som

framgårSom tabell 1 appendixi 2 har andelstörreav en av
kvinnorna olika besvär och sjukdomssymptom, ochrapporterat
denna skillnad betydligt markerad vad gällerär psykiskamer
besvär. Däremot dödligheten högre för allaär i åldrar, vilketmän
resulterar påtagliga skillnaderi mellan könen förväntadi återstå-

livslängd.ende

Hälsan för kvinnor i Kvinnor olikai sociala skikt och olika åldrar har mycket olika
olika sociala skikt och livsvillkor, vilka hälsotillståndet kan Dettaav detett. görses somåldrar talasvårt generellt kvinnorsatt hälsa, och det därförär viktom av

kort redogöra för skillnaderatt fysiski och psykisk sjuklighet för
kvinnor olika samhâllsklasser.ur

Människors klasstillhörighet vanligen baserad påanses vara
det yrke de innehar. kvinnorFör kan detta problematiskt,vara
eftersom de ofta har lösare knytning till arbetsmarknadenen än

exempelvismän, arbeta deltid. Hushålletsatt ekonomiskagenom
ställning regel beroendeär på kvinnansänsom mer mannens
yrke. Kvinnors sociala position den framträderså enligt detsom

yrket kan därför missvisande för deras livssituationegna vara
allmänhet.imer

Om det yrket ändå grund för klassindelningentasegna som
framstår kvinnor kategoriernai yrkesarbetare och företagareegna

de för fysiska besvär.mest utsatta För fysiska besvärsom ändras
klassmönstret endast obetydligt indelningen fa-medgörsom
miljen bas. bådaI fallen det generelltär arbetaresom så att är
sjukare tjänstemänän tabellse 2 i appendix 2.

För psykiska besvär klasskillnadema,är efter detmätt egna
yrket, mindre framträdande.något Grovt högreär tjänste-sett

friskare, medan arbetargruppemamän sjukare. Här framträderär
däremot vissa påtagliga skillnader familjens klass tasom som
utgångspunkt för beskrivningen. Framför allt framstår då icke-
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lägre deyrkesutbildade arbetare jämte tjänstemän som grupper
för psykiska besvär. Kvinnor medlem-ärär utsattamest somsom

maken tillhör dessafamiljer där någon äräven av gruppermar av
för psykiska besvär.utsträckning Att dettasåledes i utsattastor

familjerentydigt vid studier vidframkommer änav enmer
kvinnornas yrkenenbart tyderindelning baserad på på attegna

psykisktutanför arbetet påfrestandeförhållandendet ärär som
kvinnor.för dessa

framgår sjuktalet sedan harnedan 1983diagrammetAv åratt
för både och kvinnor.samtliga åldersgrupperökat inom män

Ökningen för kvinnor åldersgruppen 60-64har inomvarit störst
uktalsökningar har varitKvinnornas större än männens ävenår.

åldersgrupper.andrainom

efter ålderSjuktalsförändringar ochFigur 1983--1987 kön.1.1
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ökar sjuktalet. StatistiskVarför RKälla: 1989: 1RFV, rapport

alltfysisk, framförfrån vad gällerskiljerKönsskillnader i sjuk- Kvinnor sig män men
lighet för kvinnor olikasjuklighet. Vidare finns igäller psykiskvad

för sjuklighetdet gäller riskskillnader påsociala positioner när
för alla klasserklasser. Gemensamtolikaimänsättsamma som

riskdock kvinnor löperoch alla åldersgrupper störreär attatt en
sjuka vad män gör.änvara
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Skillnaden sjukligheti mellan och kvinnormän bl.a. följan-är
de jämför risken sjuk för kvinnoratt respektiveom man vara

En överrisk för kvinnormän. föreligger drabbas fysiskaatt av
besvär. Risken 23 högre förär kvinnor förprocent än män när
alla åldrarnai 15-75 studeras.år För psykiska besvär har kvin-

dubbelt riskän så alla individerstor när analyseras.nor en mer
Skillnaden mellan och kvinnormän vad psykiska kravavser

och beslutsutrymme arbeteti faktorär tycks bidra tillen som
skillnaden hälsa köneni emellan. Grovt kan således skillnadersett
i arbetets innehåll bidraga till både fysiskasägas och psykiska sjuklig-
hetsskillnaderna mellan och kvinnor.man

Även psykisk arbetsmiljö den främsta faktorernaärom av som
sammanhänger med översjuklighet bland kvinnor kan den inte

Ävensärskiltsägas utgöra någon förklaring.uttömmande vid
kontroll för denna faktor har kvinnor överrisk på 80närmareen

vad gäller psykiska besvär. Detprocent såledesmåste finnas
ytterligare faktorer betydelse.av

Eftersom det här skillnader mellanär och kvinnormän som
fokusi förefallerstår det rimligt inverkan traditionel-att prova av

skillnader mellan och kvinnor. Enmän sådan skillnad utgörs
fördelningen för barn och hemarbete i övrigt. Enav av ansvar

skillnad deltagande detår i samhälleliga och sociala livetannan
utanför familjen; den sociala integrationen.

Ansvar för barn och hushållsarbete sidanå och integrationena
den andra har likaå inverkan könsskillnadenstor på sjuklighet.i

Om fördelningen hushållsarbete respektive graden integra-av av
tion lika mellan könen skulle också skillnaden i sjuklig-vore mer
het minska.

Kvinnors allmänheti betydligt belastning hushållsar-större av
bete, barntillsyn kombinerad medetc. mindrenågot graden av
deltagande samhällsliveti tycks viktiga faktorer för för-vara en
ståelse könsskillnaden i sjuklighet. Till detta kommer skillna-av
der arbetetsi innehåll.

Kombinationen dessa faktorer har inte studeratsännuav nog-
de resultat framkommitgrant, sistone pekarpåmen som mot att

kvinnors utsatthet för såväl fysiskstörre psykisk sjuklighetsom
enbart kaninte förstås effekt skillnader arbetsmiljö-isom en av

förhållanden mellan könen. Tvärtom tycks del kvin-storen av
sjuklighet rotad traditionelli könsrollsfördelningnors vara av

arbetet hemmet.i De kvinnor både har dålig arbetsmiljö ochsom
traditionell könsroll särskildiär grad.utsattaen

De resultat redovisats det föregåendei kan sammanfattassom
följande kvinnorspå vis: livsvillkor skiljer sig beroendeåt på

klasstillhörighet, och dettai avseende inte hälsanär något un-
dantag. Detta till har alla kvinnor dettrots gemensamt, oavsett
klass och ålder, de löper sjuklighetsriskatt större än imännenen
motsvarande sociala position. Denna könsskillnad i sjuklighet

dock skillnadmotsvaras dödligheti dettvärtomav ären
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åstadkommerdödlighetsrisken, vilketlöper den störstamän som
mellan och kvin-förväntad livslängdskillnaderpåtagliga i män

olika åldrar.inor
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utblickarNågra

förstå utvecklingsaltemativ möjliga framtidendeFör iäratt som
väsentligt ha uppfattning dagens förhållanden.detär att omen

förändringarkunna förslag och idéer lagar,För att omanpassa av
föränderligttill ständigt arbetsliv detinstitutioner ett ärm.m.

uppfattning problem finnsviktigt ha de ochdagiatt om somen
blivad kommer morgondagens problem. Motatttrorom man

utvecklingenbakgrund vad under devi årenvet om senareav
peka förhållandenoch dagens villsituation vi vipå några som

väsentliga för arbetsmiljöfrågoma och vad vi anseranser vara
sannolik utveckling under deåtminstone åren.närmastevara en

unik tillExportindustrin Sverige landeti är ärattom man ser
litet och har haft förmågarelativt industrin under många åratt att

internationella konkurrensen. väl-hävda den Det svenskasig i
fortsatt hög konkurrensförmåga förståndet beroendeär attav en

välfärdsökning kan möjliggöra bara allmäntskapa inteen som en
välfärd också bättre arbetsmiljö. det perspektivethögre Iutan en

frågor kompetensutveckling arbetslivet ochblir i produktivi-om
tetsfrämjande väsentliga.åtgärder

arbetslivet förändringarna arbetslivet beskrivs exempel före-Förändringar i När i págenom
formerförvaltningar med avancerad teknik,ochtag nya av ar-

arbetsinnehåll, självbestämmandebetsorganisation, varierat
spjutspetsföretag framhålls.det ofta s.k. före-Dessaär somm.m.

återfinns ofta sektorer .kunskapsintensiva ochinom ärtag som
syftar ofta delar internationella kon-dessutom på storaman av

Electrolux, Volvo Med andraABB, Astra, ord, det äretc.cerner;
personella ekonomiskaföretag har både och attresursersom

former lösningar för arbetetsutveckla och organisation, ar-nya
företag sysselsätter uppskattningsvisbetsmiljö Den typenetc. av

arbetskraften. Ungefär lika andel arbets-tio storprocent av av
offentliga sjukvården.kraften sysselsätts den Det viktigtinom är

åtanke. mycket del arbetskraften återfinnsha detta Eni storatt av
offentlig sektor 20 procent, inom och medel-inom övrig små-

storaföretag drygt 10 procent handel ochinom service,samt
ca 40 procent i övrigt.transport
arbetsliv omvandling.Dagens successiv Industri-genomgår en

minskar förhållande tillarbetets omfattning andra arbeteni
främst tjänstesektom. arbetsuppgifter förändrasMångainom ge-
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hartidigare varituppgifterteknik;introduktion somav nynom
bl.a.betyderDettaoch datoriseras. attmanuella automatiseras

dekvalificerade den meningeni attblirarbetsuppgifterna mer
hosvidareutbildningkontinuerligochförkunskaperkräver mer

utvecklandeindividuelltarbeten äranställde. Denden sortens
be-individuelltkräverochindividen ettdedärför att engagerar

arbetsupp-automatiseringenskaparSamtidigtslutsfattande. nya
med den-Parallelltkontroll.ochövervakninginnebärgifter som

kvalifi-lägrearbetsuppgifter kräverandrautveckling vi attserna
vidareutbildningeller vä-förkunskaper ärvarkendärkationer

faktiskt har ökatarbetenradlänggällersentligt. Det somaven -
inommonteringbestår1980-taletunder t.ex.antali avsom-

elektronikindustrin.
alltmer domine-flexibel automations.k.industrin ärInom en
innebärFlexibel automationproduktionsfilosofi. attrande man

produktionendriva saförmöjligheterallateknikens attutnyttjar
önske-kundernastillanpassningarochförändringarsnabbaatt

byggerlösningarna pátekniskamöjliga. Deblirmál programmer-
distri-ochfleroperationsmaskineromställningsbaraochbara nya

kvalificeradefärreofta krävervilkabutionsforrner, an-men mer
individuelltochmedfört behovocksåharställda. Detta av nya

harDäremotoch utbildningar.karriärerlöneformer,anpassade
förarbetsutvidgningátföljtsalltidfömyelsen intetekniskaden av

förändringarorganisatoriska gettellerflertaletdet ma-somstora
självbestämman-arbetsuppgifter,bättreanställdadejoriteten av

industrisek-tillväxt1980-talets inomUnderochde eget ansvar.
Tek-ökatarbetstillfällenokvalificerade mest.kategorinhartorn

anställdasdeutvecklingmedföreningutveckling kan, inisk av
arbetsliv.bättretillledaarbetsorganisationen, ettochkompetens

utvecklingenharDärdatorer.användningenexempelEtt är av
Arbetsmiljö-persondatorer.tillcentrala datorerfrångått stora

arbetsmiljö detbättreskapa ärför attkommissionen attmenar
tekniskamöjligheter dende ut-fasta pänödvändigt att ta som

vecklingen ger.
sektornväxandesnabbastdenhar varitoch tjänsterService av
industri-västligaandraisåväl Sverige,iarbetsmarknaden som

de70Totalt drygt1980-talet. procentärunder settländer av
del dessasektor. Endennaverksamma inom storanställda av

restaurangbranschen. Enochhotell-handel,värd,återfinns inom
kvalifikationsniváhögkräverarbetstillfällenrad ensomnya

ska-harkonsultverksamhetfinanstjänster,bank- ochinom m.m.
utförs underexempel arbetenhel rad páfinnsDet sompats. en

självständighet igradhögmedformer,organisatoriskafriare av
ochutförandearbetetsgällervadochbeslutsfattandet eget ansvar

exempelockså páfinns detoch servicetjänsterresultat. Inom
och repetitiva.beskrivaskanarbetstillfällen monotonasomsom

under denförändringarna senastebildenSummerar avman
entydigtutvecklingeningalundaintrycket attlO-ársperioden är
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arbetsliv där högre krav ställs den enskilde.går på Kvanti-mot ett
fortfarandedominerar dentativt arbeten kräversett sorts som

förkunskaper ochlägre grad vidareutbildning.ringa Trotsav
dockdetta de sidorna utvecklingenpositiva i sådana arbets-är att

miljökommissionen finner anledning understryka behovetatt av
rationaliseringar och teknisk utveckling för bättreuppnåatt en
arbetsmiljö för alla.

Det bl.a. denna bakgrund kommissionen nedanär mot som
föreslår kunskapscentra bildas. skallDessa ha uppgifttillatt att
samla och sprida kunskap teknik och arbetsmiljö förom ny
praktisk tillämpning arbetslivet. föri Inte de företagenminst små

kunskapscentrakan dessa bli viktigen resurs.

Internationalisering västvärldensAv industrinationer tillhör Sverige de länder ärsom
beroende exportinkomster 26 BNP. Sverigemest procentav av

också, tillsammans med andra industrinationer,är många små
starkt beroende vadimport inte producerasav avser varor som

landet. gäller första handinom Det i teknologi.
Till bilden internationalisering hör också Sveriges deltagan-av

de olika former övemationellt samarbete.i Det gällerav organ
ILO, OECD, och samarbetsavtalenIMF, EFT A mellan EFTAsom

och EG. Internationalisering övemationellti meningen samarbete
har ökat under hela 1900-talet. väsentligtEtt resultat detav
internationella Syftetanpassning. medumgänget är intematio-
nell samverkan underlätta framtida samarbete och undvikaär att

mellan olikaspänningar intressen sökajust attgenom anpass-
till olika kulturella villkor. rollning Sveriges det internationellai

samarbetet har avseenden framtidsinriktati varit ochmånga
pådrivande. Det svenska anseendet härvidlag och skälär gott ger

fortsättningen verka pådrivande. gälleri Detävenatt även
svensk arbetsmiljöforskning, oftaresultat användsvars som ar-

för arbetsmiljöförbättringar länder.i andragument
arbetsmiljöområdet finnsInte minst inom det starka skäl att

hävda ambitionsnivånden höga och det internationellaatt sam-
arbetet får innebära ambitionssänkning.inte Inom lLO:s med-en
lemsländer rapporterades miljoner arbetsskador200 1989. ILOår

därförrekommenderar medlemsländer ekonomiska ochatt av
skäl kraftfullahumanitära vidta åtgärder för förbättra arbets-att

miljön. börSverige med stöd lLO:s ståndpunkt krävaav en
kontinuerlig ambitionshöjning för bryta det individuella li-att

och kostnadsutvecklingen.dandet
uppdrag arbetsmiljökommissionen harPå generaldirektörav

Ettarp vid och provstyrelse tecknatLars aktuellmät-statens en
arbetsmiljöfrågornasbild hantering EG. Uppdraget harinomav

resulterat med titeln Arbetsmiljöni EG-perspek-irapport etten
har fogats till detta betänkandetiv. Rapporten bilaga 11.som

Nedan lämnas sammanfattning viktigare frågornågraen av som
berörs i rapporten.
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fastkraft slås den1987enhetsakt träddeEG:s i årI attsom
och hälsasäkerhetbl.a. arbetstagarnassociala dimensionen om-

Medlemsländemaekonomiskade intressena.skall vägas mot-
målarbetsmiljön och haförbättraeftersträvaskall attatt som

stadigt stigandeområdedettavillkoren inom påharmonisera en
nivå.

Romtrakta-artikelväsentligt 118 igrundasregelverk påEG:s a
marknadsdirektiv enligts.k. arti-minimidirektiv och inreten om

arbets-förhållandenaförra reglerar iRomtraktaten. Dekel 100 ia
produkterharmoniserade kravreglerar påmiljön, de somsenare

arbetslivet.bl.a.används i
arbetsmiljö ochminimiregler inombetonasEGInom yttreatt

med-hindrarRomtraktaten inteartikel 118miljö enligt i atta
regler, förutsatt dessainföreller ärlemsländema har strängare att

principiellsåledesland hartraktaten. Varjeförenliga med en
arbetsmiljöpolitik. skallAtt denföramöjlighet sinatt varaegen

får tekniskaskapainnebär den intetraktatenförenlig med att nya
arbetsmiljö- ellerenbartgrundade påhandelshinder inte ärsom

och hand EG-domsto-EG-kommissionen sistairniljöskäl. Det är
handelshinder eller inte.nationella särreglertolkarlen äromsom

miljön ochbeakta skyddetdockharEG-kommissionen attatt av
viktigaste mål.hör till EG:sarbetsmiljönförbättring av
minimiregler har EG:smedtillkomstenGenom systemetav

hand-väsentligt. Tidigarevidgatsarbetsmiljöområdetinsatser på
direktoratsäkerhetsdirektoratetochhälso-arbetet vid EG:slade

Särskildarbetsmiljöproblem.fysiskaoch hålletheltV nästan om
farliga Degällde skyddfrågorvid ämnen.vikt lades mot nyasom

frågordirektivförslagen däremotochdirektiven äventar somupp
beho-utbildninginformation ocharbetsorganisation,gäller samt

arbetsmiljö-imellan arbetstagarnas organisationersamrådvet av
kunnaför arbetstagarnamöjligheternafrågor. Frågor attrörsom

psyko-sociala frågor ochpåverka arbetssituationsin samt ergo-
också.behandlasnomi

för arbetsmarknadenssärskiltinflytandesynpunkt, parterFrån
enligtmarknadsdirektivmedordningen inreinnebär den nya

europeiska ländersärskilt deförändringarpåtagliga iartikel 100 a
vadTill skillnadpartsinflytande.utvecklathaft motett somsom

artikeln kravenminimidirektiv får enligt 100fallet medär varea
traditionellabefaras detkanunderskridas. Detellersig attöver-
minskaverksstyrelser kommersvenskapartsinflytandet i att t.ex.

frånframtidentekniska kravnivåer i utgårfrågoratt omgenom
standarder.europeiskaoch fråndirektiv100 a

europeiskafinns departsinflytande inte iegentligt stan-Något
offentli-kan, deninomDessutomdardiseringsorganisationema.

inköpfrivilliga avtalslutamöjlighetensektorn, att om avga
högre krav vadtillgodoserarbetsmiljöprodukter än somsom

regler förbegränsas EG:sdirektiven komma100i att avaanges
upphandling.offentlig
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förslag tillpåverkamöjlighetmyndigheter attSvenska ges
arbeteEFTA-samarbetet. Dettafördirektiv inom100 ramena

EG.inomberördamed expertgrupperöverläggningarinkluderar
direkti-kravniváema ibestämmerslutligendock EGDet är som

framföra sinamöjligheterhar attArbetsmarknadens parterven.
beslutfattarEGtill EG. InnanEFTAsåväl viasynpunkter omsom

konsul-skeroch 181100artiklarnaenligtarbetsmiljödirektiv a,a
EUTCfackföreningsorganisationeneuropeiskadenmedtationer

UNICE. Dearbetsgivarsidanmotsvarighet pádessmedoch
respektive organi-medlemmar ifullvärdigasvenska ärparterna

sation.
har sinafackföreningarnaarbetsgivarnaSåväl eu-genomsom

bl.a.direktinflytande itillmöjlighetersamarbetsorganropeiska
arbetsmiljö-förkommitténrådgivandeoch denrádsocialaEG:s

framförtssynpunkter pånationellaviktigtSärskilt är attfrågor.
svenskaDehar gjorts.bindningarstadium innan myn-tidigtett

framföramöjlighetermotsvarande attsätthar pådigheterna
standardi-europeiskabl.a.deltagande iståndpunkter viasvenska

regelmässigtEFTAzsoch via expertgrupper, somseringsgrupper
direk-100skapamedarbetetunderEG attmed aöverlägger nya

frånsjälvfalletkan bli varierarinflytandesvensktHurtiv. ettstort
tidigtkanErfarenhetsmässigt sägas att etttill fråga. engage-fråga

bindan-utarbetatEGresultat. Innan ettoftast mergottgermang
förpåverkanföroftast attöppendirektivtillutkast ärde man

föreskrifters.k. 100tillförslagNärskyddsniváer.brasäkerställa a
förpáverkningsmöjlighetemafastställelse ärsigdäremot närmar

mindre.betydligtmyndigheterEG-medlemmarsicke
artikel 118enligtminimidirektiv ärmedarbeteEG:s aFör

syftardirektiv118annorlunda.päverkningsmöjlighetema soma
samtliga EG:sarbetsmiljö ibrasäkerställatill attnämnts en

arbetsmiljödåligocksåundviks attDärigenommedlemsländer.
medlemsländerna.mellankonkurrensmedelanvänds som

underskridasfårminimidirektiven intekraven i avEftersom
praktikenfinns det iöverskridas,välmedlemsländerna, enmen

synpunkterVdirektoratsida emotEG:s att tafrånöppenhetstor
överenskommel-1984sedanhar årSverigeutomstående.från en

Grundenarbetsmiljöområdet. isamarbete inomEGmed omse
Vdirektoratmellan åöverläggningarårligasamarbete ärdetta

arbetarskyddssty-arbetsmarknadsdepartementet,ochsidanena
överlägg-årligaVid deandra.denarbetsmiljöfonden åochrelsen
Underkommande året.för detfastsamarbetetläggsningama

forsk-myndigheter,expertnivásamarbete t.ex.påsedanskeråret
arbetsmiljöfrågor iseminariumEtt gemensamtningsorgan. om

ocksåhar arrangerats.stålindustrin
deframgångsrikt. Fleraha varitfårSamarbetsavtalet sägas av

rörandeminimidirektivformutfärdat t.ex.iEGregelverk avsom
svensk regle-influeradestarkthar varitbildskärmvidarbete av

tillförtsSverigeharOmväntområdet.forskning inomochring
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erfarenheter frán införEG den fastställda föreskriftent.ex. nu om
storolyckor.

Eftersom med minimidirektiv fungera rela-visat sigsystemet
väl och lämnat bidrag till utvecklingentivt bättrestörre av en

arbetsmiljö EG vad från börjani finns starka skälmångaän trott,
för Sverige utveckla samverkan med EG:s Hälso- och säker-att
hetsdirektorat.

ställer utanförVare EG eller ledersig vi inte utvecklingenoss
försvagning partsinflytandetsannolikt till MedSverige.ien av

hänsyn till det handelsutbytet med allEG medtvingas vistora
försäkerhet, kunna överleva industrination, godta deatt attsom

produkter och kontrollordningar följer EG:s mark-inresom av
EG:s marknadsdirektiv omfattarnad. inre dock sedan länge kän-

produkter och produktgrupper.da Inget hindrar självfallet Sveri-
från teknologiska områden, för alltinom inteattge nya som

direktiv, föreregleras 100 och högt ställdagågenom a genom
tekniska tillsynsforrnerkrav arbetsmiljö och driva aktivpå en

för säkerställa framtidapolitik hög skyddsnivå EGinomatt en
och EFTA. Om antal viktiga industrinationer kan samlas kringett
höga ambitionsnivåer blir det för EG lägga nivåersvårt sinaatt

artikelväsentligt lägre 100 direktiv blir aktuella. Dettaom a
oftast politiskteftersom det omöjligt för EG kräva sänktaär att

skyddsnivåer nationell etableratnivå redanpå sig påom man en
högre. Ett aktivt nordiskt samarbete form forskning ochi av
utveckling och uppträdande standardiseringsor-iett gemensamt

förefaller därför alltmer viktigt det europeiskaganisationer i per-
spektivet.

Om de inledda s.k. EES-förhandlingama European Econo-nu
Space relativt framtid leder till överenskom-mic inom en snar en

melse mellan EG och EFTA kan förutsättningarna för det svenska
arbetsmiljöarbetet europeiskt perspektiv kommai väsent-ett att

därförligt påverkas. Situationen bedöma desvårär att men
harhuvudtendenser redovisats torde dock sig.ståsom

fråga socialaden dimensionen EG-kommissionenI om anser
bl.a. medlemsländerna inför rörlighet arbetsmark-påstörreatt en
naden bör försöka bli kriterierna för listasamstämmiga om en

underskattayrkessjukdomar. Det betyder skallinteöver att man
nationella regler för socialt skydd. EG-kommissionen dockavser

rekommendation viktenatt att anta gemensamge en om av en
lista EG för yrkessjukdomar.inom

land har lista de yrkessjukdomar drabba-Varje överen som ger
de till EG-kommissionen redan 1960-taletersättning.rätt pågav
rekommendationer sådan lista. EG-kommissio-upprättaattom

rekommendera länderna försöker sånäatt att storavsernen en
samstämmighet möjligt sådan lista för möjliggöraattsom om en

föreskrifterharmonisering EG-nivä.påen av
onekligen för den svenska debattenDetta intresseär av om

eftersomarbetsskador Sverige länge avskaffat såda-i sedanman
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listor och individuella bedömningar.görna nu
Rådsresolution frånI bad1987 EG-kommissionenåren man

förslag för förbättra informationsinsamling och informa-attom
arbetarskydd.tionsspridning önskadeMan studierävenom av

EG-åtgärdemas återverkningar nationell Arbetsmarkna-på nivå.
dens har till EG-kommissionen framfört vikten rådparter attav
och hjälp till företag och organisationer berörs, deså attges som

fullgörakan åligganden. EG-kommissionensina kommer därför
bygga EG-institut för arbetarskydd. Det skulle kunnaatt ettupp
teknisk och vetenskaplig arbetarskydd.assistans EG-orga-ge om
Dublin Foundation främst forskar kring arbetslivs- ochnet som

frågorsociala bör kunna Seutnyttjas. vidare bilagaäven 11
Arbetsmiljön EG-perspektiv.i ett

arbetsmiljökommissionensFrån utgångspunkter framstår
partssamarbetet frågori reglering arbetsmiljön vä-om av som
sentligt. Det därför angeläget möjligheter tillär att parternas
inflytande kraven arbetsmiljön minskar sambandöver på inte i
med svenskt närmande till EG.ett

Nationella förhållan- Historiskt och traditionellt har relationerna mellan arbetsmarkna-
den speciellt efterdens undertecknandet huvudavtaletparter, av

Saltsjöbaden formats1938 centrala förhandlingari genom om
samverkansfrågor och avtal och mindre detaljerad lagreg-genom

Syftetlering. har varit samverkan undanröja konflikt-att genom
anledningar och öka produktiviteten arbetslivet föriatt uppnåatt

fördelningspolitiskagoda effekter för båda huvudsakIparter.
bestod detta förhållande till 1970-talets början då tendenservissa
till förändringar relationerna kundei Främst dettasignoteras. tog
uttryck ökad aktivitet lagstiftningi med arbetsrättsli-inom deten

området. skäl till ökandeEtt den graden lagstiftningga av var
löntagarorganisationemas gälldemissnöje vad utvecklingstakten

olika områden exempelvis arbetsledninginom och inflytan-som
Medbestämmandelagen föreskrevde. skulle över-att parterna

enskomma avtal och efter samverkan ledde tillsträvan attom
samtliga arbetsmarknaden börjani 1980-talet under-påparter av
tecknade medbestämmandeavtal.

Svensk politik präglas hög grad samverkan mellani olikaav
och politiska arbetslivs-intresseorganisationer partier. Inom och

arbetsmarknadsområdet har detta högst påtagligtvarit sedan hu-
vudavtalet skrevs under 1938. Medbestämmandeavtalen ochår

Ävenutvecklingsavtalen bekräftar detta påstående. det gällernär
arbetsmiljöfrågor frivilligadet partssamarbetet olikaär nivåerpå
den väsentligaste ingrediensen och den statliga rättsliga in-

begränsad till rarnlagstiftning,terventionen ochnormeringär
tillsyn. 1977 arbetsmiljölagstiftning präglas tydligtårs ambi-av

söka för samverkantionen och samarbete mellanmönsteratt ett
första hand arbetsplatsen, föri klara denpå nödvän-parterna, att

diga arbetsmiljön. Lagstiftningenanpassningen utvidgadesav
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visserligen, fick samtidigt ramkaraktär. enskildaDemen en
skyddsombuden stopprätt.gavs en

Det torde inte problemnågot hävda den institutio-att attvara
nella ordningen i rättslig reglering ochtermer partssamverkanav

faktiskt innehållet arbeteti förbättrarent medstyr arbetsmil-att
Arbetsmiljökommissionensjön. uppfattning det historisktär att

och fortfarandevarit angelägetsett den statligaär interven-att
detaljeradtionen reglering arbetsmiljöfrågor begränsasgenom av

långt möjligt ochså för förbättringar arbets-att ansvaretsom av
miljön åläggs arbetsgivaren. De fackliga organisationernas uppgift

samverkan hari förstavarit handi fungera pådrivande ochatt i
andra hand övervaka förändringar kommer tillatt att stånd. Det
kan dock konstateras omfattande och ambitiöstatt trots ett ar-
betsmiljöarbete byggt långtgåendepå partssamverkan detären
fortfarande mycket antal drabbasett invali-stort personer som av
diserande olycksfall eller sjukdomar till följd arbetsmiljön,av

förtidpensioneras i därför de skadats arbetet elleri därförattsom
lämpligt arbete saknas för fulltinte arbetsföratt Tillen person.

åtminstone tredjedel har sjukfrånvaron bedömts bero påen ar-
betsmiljöns inverkan. Sjuktalen mycket höga ochär ökan-t.o.m.
de.

Figur Sjuktalsutvecklingen2.1 1963-1988. Antalet ersatta
sjukpenningdagar sjukpenningförsäkrad.per

30r
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Kalla: RFV, Särskild till regeringen ohälsan och insatserrapport om
den, 1990:5mot rapport
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lägre1983för änsjuktalet årframgårdiagrammet att varAv
och1967 tvåhöjdesSjukpenningen år1967.sedan årgångnågon

1967Reformen årbort.karensdagarna togstidigarede treav
blev pensionsgrun-sjukpenningendå1974,reformen årliksom

nivåök-tillanledningartroligabeskattningsbar,och ärdande
perioderna.efterföljandedeundersjuktaletiningar

däref-fördramatisktsjuktaletsjönk att1978-1983Under åren
År sjuktaletlåg på1987klättra igen.dramatiskt uppåtlikater

inträffade isjuktalstoppen,tidigaredenvidnivå somsomsamma
År gångsjuktalet högre någonän1970-talet. 1988mitten varav

Såvälsjunkit.sjuktalet1990 harkvartaletförstaUndertidigare.
efterföljande uppgångenden1978-1983nedgången åren som

bakomorsakernadiskussionavsevärdtillupphovhar omgett
sjuktalsutvecklingen.

frånersättningaromfattarohälsotalet måtts.k.Det är ett som
grundinkomstbortfall påförhelhetsocialförsäkringen i sin av
sjukpen-meddagarsåledestäckerOhälsotalet ersattaohälsa.

därförochförtidspension utgörocharbetsskadeersättningning,
analy-bl.a.medgerMåttetsjukfrånvaro.bättre påmått ersattett

tillförhåller sigsjukpenningdagarantalivariationernahurser av
respek-arbetsskadesjukpenningmedersättningutvecklingen av

komponen-och dessOhälsotaletsjukbidrag.förtidspensiontive
tabell 1iredovisasoch 19881983för 1978,sjuktalet årensamtter

denochhär ivaltsårtal hardessatill justSkäletnedan. att
1978-1988periodenunderderedovisningen är re-fortsatta att

lägsta nivånrespektive denhögsta nivåernapresenterade de två
jfr figur 2.1.sjuktaletochohälsotaletbådepå

sjuk-delkomponeneterdess samtOhälsotalet ochTabell 2.1
19881.och1983för åren 1978,talet

SjuktaletÅr ohälsotaletDelkomponeneter iOhälso-
sjuktalet en-
ningFörtids-Sjukpen-Sjukpen- a ar

sjupensionpening,ning, per
sukbi- enning-arbets-obliga- försäkradskade-försäk- rag

försäk-ring
ring

2 22,818,620,91978 39,5
18,420,30,516,537,31983
25,322,03,522,848,31988

prel

till hela dagar.har räknatsPartiell ersättning om
julikraftträdde 1iArbetsskadeförsäkringen2 saknas.från 1978Uppgift

troligenarbetsskadeförsäkringenfråndagarAntalet1977. ersatta var
försäkradantalet dagar19791978. Underunder ersattamycket pervar

0,4.
och insatserohälsantill regeringenSärskildKälla: RFV, rapport om

1990:5den, rapportmot
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Totalmåttet över ersättning på grund ohälsa det be-av anger
räknade antalet dagar försäkrad,ersatta varvid för-per gruppen
säkrade deutöver sjukpenningförsäkrade innefattaräven icke
sjukpenningförsäkrade förtidspensionärer. Detta gäller föräven
de olika delkomponentema i måttet. Av denna anledning är
sjukpenningdelen ohälsotalet inte identisk medav sjuktalet.

Ohälsotalet sjönk under perioden 1978-1983 från 39,5 till 37,3
dagar och under den efterföljande perioden fram till 1988är steg
det till 48,3 dagar. Minskningen ohälsotalet under den förstaav
perioden härrörde från minskat sjuktal.ett Omfattningen av ar-
betsskadoma i huvudsak stabil medan förtidspensionervar sjuk-
bidrag ökade. Efter 1983år har samtliga ersättningsslagtre ökat
kraftigt.

Skillnaden i utvecklingen mellan och kvinnormän är stor.
Ohälsotalet för sjönk förstmän fyramed dagar och ökade sedan
med dagar.åtta Till ungefär lika delar hänförstora ökningensig
till frånersättning sjukpenningförsäkringen och arbetsskadeför-
säkringen. Ohälsotalet för kvinnor sjönk obetydligt under den
första femårsperioden ökade under den efterföljande fem-men

Ökningenårsperioden med 14 dagar. hänför tillsig samtliga tre
delkomponenter ohälsotalet.i Drygt hälften dock ersätt-avser

frånning sjukpenningförsäkringen.
Fördelningen efter ålder visar ökningen föratt samtliga ersätt-

ningsformer har varit för försäkradestörre 50 ochärsom var
äldre och särskilt för dem Ökningar-stor 60 och äldre.ärsom var

bland de äldre särskiltär markant blandna kvinnorna. Det är
främst långtidssjukskrivningama bakomstår denna utveck-som
ling.

Sjuktalen ökar, skadefallen förtidspensione-minskar inte och
ringarna ökar. Kostnader för frånvaro, arbetsskador och förtids-
pensioneringar uppskattas, bortsett från produktionsbortfall, till
drygt miljarder60 kronor Dessutomår. betalar samhället 3per
miljarder förår åstadkomma förbättringaratt arbetsmiljön.per av
Det beloppet kommer öka väsentligtsenare att dennär nya
arbetslivsfonden sin verksamhet.startar

Arbetsmiljökommissionen det varken individens,attmenar ur ar-
betsgivarnas eller samhällets synvinkel längre acceptabeltär att
detta tillstånd inte förbättras.avsevärt

Arbetskraften Förändringarna arbetskrafteni har högstvarit påtagliga under
1980-talet och enligt de demografiska uppgifter finns till-som
gängliga kommer förändringarna under 1990-talet också haatt

betydelse förstor arbetskraftsutbudet.
Under 1980-talet kan främst följande förändringar Förnoteras.

det första gäller det kvinnor. Kvinnorna har väsentligt ökat sin
andel arbetskraften och har i dagav sysselsättningsgradsamma

männen, med den reservationensom kvinnor allmänhetiatt
arbetar deltid och för 90närmare allt deltidsar-svarar procent av
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dock betingatarbetskraften årdeltagandet ikvinnligaDetbete.
denför störrederasochmödrarrollkvinnornas ansvarsomav

förstaföder sittTidpunkten närhushållsarbetet.delen manav
dagligger iochåldrarnaiskjutitsväsentligt uppåtharbarn

och deförstföderskorantalet1980-talet harUnderomkring 26 år.
markantocksåålderefter 30 årsbarnettredjeochfått andrasom
önskankvinnorssannoliktinnebär detta attSammantagetökat.

deltid,arbetstid,flexibel etc.arbetstiden genom -att anpassa -
åldrarna.ilängrekvarstår upp

förvärvsfrekvensenkvinnligadenskälallafinns attantaDet att
finnsdetMendag.ihöga nivåkvarstå påkommer somatt samma

följdtillfrämstarbetslivet,deltagandet i avskålockså attantaatt
enskilda kvin-denbetingatkommermodersrollen, att avvara

arbe-deltagande ibetingatarbetslivet. Ettutanförsituationnans
kompeten-utveckla denviljaförhinder att egnakan etttet vara

fackligdeltaför iHinderarbetet. attinflytande ikrävasen,
tillmöjligheternaförocharbetsmiljöbättrekrävaochverksamhet

löneutvecklinglikvärdigarbetemotsvarandemed påmannenen
Detarbetet.deltagande ibetingatföljdtill ettockså uppståkan av

arbetslivet anpassatgrund ärkvinnor, på attriskfinns att aven
arbetslivet pådelta ikönsroll, tvingasochvillkorefter männens

del-arbetstider,gällerdetflexibilitetökad närvillkor. Ensämre
huvudochledighetersammanhängande övertidstjänstgöringar,

kommissionensenligtförläggningarbetstidens är, upp-taget av
ochför kvinnor män.intressefattning gemensamtett

oftavaduppvisar tvärtemot16-25 år somUngdomsgruppen
änd-måttligamycketoftadebattenmassmedialadeniframtonar

ochtill arbeteinställningengällervadvärderingarnairingar
beteende-förskjutningar ibetydandedetfinnsDäremotinkomst.
ålders-dennaarbetslivet inominträdet igällermönstret, som

individen inteenskildedenvanligarealltblivithar attDetgrupp.
till denkommithonhanförränanställningfastskaffar sig en

betyderfamilj. Detbilda attväljersamtidigt attdåålder man
tillfälligaintresserade16-25åldern år äriungdomar avmer

studier,sysselsättningar,andramedvarvadeanställningar som
ungdomar-sammanfattaskulle kunnaliknande. Manochresor

ochflexiblavillsjälvadebeteendeförändring så att mervaranas
generationertidigarearbetslivettillförhållande änprövande i sitt

detocksåundersökningar visar attTillgängligakunde.ellerville
anspråksnivå;ochutbildningmellansambandtydligtfinns ett

arbets-ocharbeteframtidakrav pådestoutbildning, störrehögre
vanligtmycketdagdetpåpekas i ärdetbörSamtidigt attmiljöer.

arbeten. Itillfälligaarbetar ioch 25 årmellan 16ungdomaratt
service,sektorer trans-ochdeltid inomdearbetarhuvudsak -

förkunska-gradlågrelativtkräverhandel, avporter, somm.m. -
per.

arbetsmiljökunska-behovetviktsärskild noteraDet attär avav
ochnyanställdaintroduktionmedsamband ungaavi avper
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människor. Framför allt ungdomar ofta arbetar tillfälligt,som
drabbas i oroväckande och i stigande grad arbetsskador.av

Ytterligare beteendeförändring gäller ungdomars valen av
gymnasiala och eftergymnasiala studier. Tillströmningen ele-av

till yrkesinriktade studier på gymnasienivå minskar kontinu-ver
erligt. Detta kan sannolikt tolkas ungdomarså inte förstaiatt
hand väljer utbildning leder till industriarbeten, desom utan att
eftersträvar tjänstemannaliknande arbeten. Först sådananärmer

tillinte buds väljerstår anställning arbetare inomman en som
industrin.

Industrins behov utbildad arbetskraft avspeglas i anmäldaav
lediga till arbetsförmedlingarna.tjänster AMS statistik visar att

behovindustrins ökar medan utbudet välutbildad arbetskraftav
inte efterfrågan. För klara denmotsvarar ekvationen tvingasatt
industrin anställa arbetskraft kompetensnivåvars man anser vara
för låg. Okvalificerad arbetskraft tilldelas normalt enklare, mono-

och uppgifter.repetitiva arbetskraftenFörtona i helhet gällersin
kraven utbildning har ökatpå ochatt den allmänna utbild-att

ningsnivån grundskole- och gymnasial utbildninggenom- -
också har ökat.

När det gäller ungdomar bemöts de ofta tillfällighetsarbe-som
varför arbetsgivaren läggerinte ned dentare inskol-påomsorg
ochning träning normalt nödvändig. Tillfällighetska-som anses

raktären ungdomsarbetetpå sannolikt viktig förklaring tillär en
den dramatiska ökningen arbetsskador bland ungdomar underav

från18 947 tillår; 1985år 1 584 1989. Arbetsmiljöarbetetår bland
deltids- och tillfällighetsanställda därför intensifieras.måste Ar-
betsskador och sjukfrånvaro också allvarligt problemutgör iett
denna åldersgrupp.

Ytterligare beteendeförändring åldersgruppeni 16-25 åren
bör beaktas det långsiktigt minskandeär förintresset högresom

studier. Rekryteringen till högre studier och forskarutbildning
den ökninguppvisar inte statsmakterna har nödvän-ansettsom

för arbetslivetsdig behov. Dessutom har den sociala snedrekryte-
förändratsringen inte i den riktning dei politiskaangettssom

målen. Orsakerna torde finna delsstá i enskilda individers,att
främst de lägrei socialgrupperna, ovilja låna för studier, delsatt
förändringar arbetsliveti innebär allt fler deatt störresom av
företagen och organisationerna erbjuder olika former efter-av
gymnasial utbildning.

Demografiska data andelenvisar populationeni kom-att unga
minska under detatt decenniet.avsevärt Summe-närmastemer
effekterna beteendeförändringar och minskande ål-rar man av

dersgrupper torde det sannolikt innebära förstärkta svårigheter
rekrytera arbetskraft till olika områdenatt och yrken där högre

arbetsmiljörisker föreligger. Det mycket möjligt tillär att man
dessa arbeten stället rekryterari invandrad arbetskraft flyk-och
tingar. Detta ställer särskilda krav arbetsmiljöarbetet.pä
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utifrån risksynpunktarbetsmiljöeruppfattningDe omungas
angelägetvarför mycket varjeklar, detfår är attvaraanses

förebygger sådana miljöer,åtgärdar ocharbetsgivareansvarig
Framför alltframtida rekryteringar.tankemed ärminst påinte

tillverkningsarbe-högriskyrken;arbetsgivareviktigt inomdet att
inomoch vissavård- samttransporterten, grupper ser-omsorg,

för åtgärdasärskildahandel ansträngningarochvice gör att ar-
anställdaindividuellt för debådedetbetsmiljön. minstInte är -

rekryteringarför klara framtidasamhället angelägetföroch att-
för välfärd.vital betydelseområdentill vårav

1980-talet ochökat under helaharAndelen förtidspensionärer
Antalet ålderspensionärermänniskor.000dag 350iutgör ca

decenniet.öka under detocksåkommer närmasteavsevärtatt
omfatta omkring 1,5sekelskiftet beräknasefterStrax gruppen

Ålderspensionärema relativtblir dagimänniskor.miljoner sett
förr. Manfriskareoftaäldre och pensionärerna änär man var

förGränsenrespektive äldre-äldre.äldretalar ibland merom
mellan 75ochbehov vårdomfattande går någonstansomsorgav

ålderspensionärer ibetyderoch Det80 år. att stor aven grupp
arbeta.mental förmågafysisk ochtill haråldrarna 7565 år att

arbetskraftuttalad vilja Somocksåhar så.göraMånga atten
olikapotential grundålderspensionärerdessa påutgör avsomen

kan undanröjas,Sådana hinderkan användas dag.hinder iinte
regelarbetsorganisationen intearbetsmiljön ochdock är som

troligt ålders-förutsättningar. Dettill äldresanpassad de är att
återinträda arbetetskulle möjlighet i idepensionärer, attgesom

individuellhar kravomfattning framtiden,högre i påstörre an-
Äldre harmänniskor.arbetetoch flexibilitet ipassning än yngre

fysiskt avseende.förmåganedsatt iallt många gångertrots
förbättratsomfattande harArbetsmiljöarbetet inte så attär men

sjukfrånvarande mins-ochskadefall, förtidspensionärerantalet
ochonödanvälkända risker består itillräckligt. Gamlakat ny-

tillräck-och oftamed fördröjningupptäckta risker åtgärdas utan
beslutsamhet.lig

arbetsmiljönsförhållandetolkning dettarimligEn är attav
takthar hållitallmänhetoch förbättring inteförändring i samma

utvecklingentekniska iutveckling och denarbetskraftenssom
klartfinnsoch äldreungdomarbåde kvinnor,För ettövrigt.

arbetsmarknaden,tillflexibilitet anknytningenibehov störreav
krav frånvarierande dearbetsmiljöema tilloch anpassning aven

anställda.

kan hävdadagens vivad situationSammanfattningslutsats Med vägledning vi vet omav
behovlösas ochfinns rad problemdet måsteatt somsomen

välfärdsmål förskallsamhället sinatillgodoses uppnåmåste om
produktivitets-skall klara nödvändigaindividen och Sverigeom

mål.
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arbetskraft kommerBristen påtaglig kom-under detpå att vara
mande decenniet. Bristen utbildad arbetskraft kommer ocksåpå

gällande.siggöraatt
Samtidigt pekar tillgängliga kunskaper och erfarenheter mot
arbetskraften helhet och framföri sin allt den nytilltrâdandeatt

kommer ställa högre krav arbetsuppgifter och goda arbets-påatt
miljöer. realiteten tillgångDet i dessa krav ställs. Förär att atten
klara behov arbetskraft kommer finnasde indu-inomattav som

och vård krävs arbetsmiljönstri, service tillanpassningen av
individemas behov och efterfrågan. Uppgiften för arbetsgivaren

förbättradbli arbetsmiljö och kompetens-måste att genom en
utveckling hushålla med den knappa anställdade ärresurs som
och kommer bli. Självklara humanitära skäl ocksåtalarän attmer
för sådana satsningar.

omständigheter talar för samhälletDessa skärper kravsinaatt
arbetsmiljö arbetsgivaren arbetsmiljögod och brapå påatt satsar

produktivitetsskäl för och kunna behålla arbetskraft.attav
kunna de krav och förväntningarFör mångaatt motsvara som

kvinnor, ungdomar, äldre, arbetsskadade rehabilite-grupper -
rade, handikappade, ställer produktionsvillkorenmåsteetc. -

och bli flexibla. kan arbetstider,Det semestrar,anpassas mer avse
arbetstidens förläggning, arbetets utförande, m.m.

innebär mycket höga krav förändringarSammantaget detta på
produktionsförhållandena; arbetskraften helhet, barai sin inteav

välutbildade, kontinuerlig vidareutbildning,de redan måste ges
alla arbetsuppgifter förändras fördemåste så att utrymmeger

förinflytande och arbetets utförande och miljö. Alla indi-ansvar
vider har värde och respekteras. Alla ocksåsitt måste måste -

förutsättningarutifrån möjligheter till utveckling.sina ges-
förändra arbetslivet flesta får arbets-Att långsiktigt deså att

uppgifter uppfattar meningsfulla och de självadesom som som
framtidenkan påverka därför troligen vad arbetsmiljöarbetet iär

inriktasframför allt måste på.
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traditionella arbetsmiljö-Den
organisationen

gammalregleringen arbetarskyddet 100äldstaDen årär överav
inter-partssamarbete och rättsligyrkesfarelag. Genom1889 árs

institutionell ordning medvention har det byggts upp en en
och rättslig reglering.omfattande organisation

omkring myndigheter ochfinns för närvarande 150 organi-Det
människor arbetar med olika for-000-15 000där 12sationer ca

arbetsmiljöverksamhet. statliga bidragen tillutátriktat Demer av
omkring miljarder kronorårligen 5 in-dessa organisationer är

från arbetslivsfonden. verkarframtida medel Därutöverklusive
haraktiva skyddsombud. 700 000100 000 Bortemot personerca

studiematerialet arbetsmiljöutbildats med hjälp Bättre somav
framställts arbetarskyddsnämndens regi.i

för långtidssjuka, arbetsskada-Samhällets kostnader år 1989
miljarder.uppskattas RFV tilloch förtidspensionerade 62de av

penningflö-beskrivningar de olika aktörerna ochNärmare av
bilaga till betänkandet.dena lämnas i sex

myndigheterFinansieringskällor och3.1

tillförsför utåtriktad arbetsmiljöverksamhetEkonomiska resurser
följandepá sätt:

arbetsgivaravgifter ellerbeslut statsmakternaGenom0 omav
Arbetsgivaravgifterna belastar produk-anslag budgeten.över

finansieras främst skattemedel.direkt och anslagen viationen
avtal eller beslut och mellan arbets-Genom frivilliga inom0

marknadens parter.
skatte-avgiftsbeläggning ellerGenom tjänstervissa0 genomav

befrielse.

socialavgifter skall arbetsgivare erläg-Arbetarskyddsavgiften Enligt lagen 1981: 691 om
avgiftsunderlaget arbetarskydds-det s.k.O,35 procent somga av

totalt 700avgift. Avgiften inbringade budgetåret 198889 1ca
arbetarskyddsavgifternakr.milj. Av går

till kostnader för arbetar-till bidrag8,70 procent staten som
verksamhetskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens 144

budgetåret 1988milj. kr. 89,
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till särskilt konto hos riksgäldskontoret54,30 procent ett avsett
företagshälsovårdenför bidrag till 972 milj. kr. budget-statens

198889,året samt
arbetsmiljöfondenåterstoden, till milj. kr.37 615O procent

budgetåret 1988 89.

arbetsmiljöfonden fördelas bidrag för stödja forsk-Arbetsmiljöfonden AMFOUr att
utveckling utbildning och information kanochning samt som

motverka uppkomsten arbetsskador och bidra tilli övrigt enav
medbestämmandearbetsmiljö bl.a. arbetsli-förbättrad igenom

vet.
regionala skyddsom-också verksamheten medAMFO stöder

styrelserepresentanter för anställdabud, utbildning de samtav
forskningsinitierande verksamhet.arbetstagarorganisationernas

arbetsmiljöfondens styrelse fördelarBåde ochregeringen me-
arbetsmiljöfonden. Totalt disponerades budgetåretdel ur

milj. kr.198990 730ca

förord-till företagshälsovården reglerasFöretagshálsovárden Statens bidrag genom
bidrag till företagshälsovård och admini-1985:326ningen om

riksförsäkringsverket. finansieradesBidraget t.o.m.streras av
arbetsgivaravgiften sjukförsäkringsav-från den ingående1985 i

arbetarskyddsavgiften.giften och därefter genom
utgifterna för företagshälsovården, inkl. arbetsgivar-totalaDe

beräknas till miljarder kronor.kostnader, kan 3canas

tillfälligför arbetsmiljöförbättringar tillkomFonden för arbetsmiljö- Fonden genom en
förbättringar arbetarskyddsavgiften med underökning 0,03 årenprocentav

ändamål bl.a. täckaoch Fondens1979.1976, 1977 att statensvar
till arbetsmiljöförbättringar isamband med kreditstödkostnader i

företag, bl.a. form garantilån AG-lån.och medelstora ismå av
upphävts.erhålla detta kreditstöd harMöjligheterna att numera

finns kvar. Kapitalbe-för arbetsmiljöförbättringar dockFonden
milj. kr. Utbetalning-hållningen den 30 1989 125juni cavar per

främst gällttid milj. kr. årligenhar under 25-30arna senare
medför utrednings- och utvecklingsverksamhetkostnader an-

till arbetsmiljöområdet.knytning
utsträckning be-fondmedlen kan betydandeUtnyttjandet iav

huvudförslaganslagstillskott varmed statsbudgetenstraktas som
för angelägnaoch skapaskunnat kompenseras sats-utrymme

har därmed legat vid sidan detAnvändningenningar. av ur-
fått godkän-ändamålet vilket riksdagen vid behov harsprungliga

na.
enligtmedel fonden bör riksdagenVad gäller resterande i

fortsätt-kunna överlåtakommissionens regeringenmening åt att
arbetsmiljöförbättrandefördisponera dessa åt-ningsvis pengar

gärder.
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arbetslivs-markeradganskaharfömyelsefondemastatligaDeFörnyelsefonderna en
fonderna.kr. beviljatsmilj.har 108Hittillsinriktning. ur

skyldigaarbetsgivarna1989-09-1990-12 attperioden ärUnderArbetslivsfonden
tillavgiftsunderlagetarbetsmiljöavgift 1,5påbetala procent aven

arbetsmiljöavgift.lag 1989: 484arbetslivsfondenfond, omen
till arbetsgivarnabidragskall användastillgångarFondens som

för
med långvarigtanställdaförrehabiliteringsåtgärderutgifter för-

hälsa,nedsatt
sjukfrånvaro,anställdasnedbringautgifter för att-

detarbetsmiljö deni månför bättreutgifter för investeringar-
arbetsgiva-ankommerförfattning påellerlagenligtinte annan

sådan investering.göraattren
tillförasarbetsmiljöavgiftenuppskattas viaArbetslivsfonden ca

kapitalet.avkastningkommer påvartillkronormiljarder13
bidragåtgärderarbetsmiljöförbâttrandegällerVad somavses
bl.a. försektorochoffentlig privat attprojekt både inomtillges

referensarbetsplatser,bygga upp-
gällerdetbl.a.försöksverksamhetoch närutvecklings-stödja-

förändringar,arbetsorganisatoriska
uppföljningochledningplanering,projektstödja avavsersom-

arbetsrniljösynpunkt,frånverksamheten
arbets-informationsinsatser påochutbildnings-riktadestödja-

miljöområdet samt att
arbetsgivarenarbetsmiljöåtgärderkonkretasådanastödja som-

skyldig vidta.inte attär
arbets-ochrehabiliterings-förarbetslivsfondenfrånBidrag

läm-yrkesinriktade kanhuvudsakanpassningsåtgärder i ärsom
förnas

arbets-förändradearbetsträning,åtgärderrehabiliterande som-
arbetsmetoder,förändradeelleruppgifter

gällerbl.a. vadarbetsplatsen,för anpassningåtgärder ar-av-
betshjälpmedel,

attitydpåverkangäller samtvadåtgärder m.m.-
inforrnationsinsatser.ochutbildnings-riktade-

arbets-hursäkertmöjligt storainteDet att resurserär angenu
arbetsmiljöförbâttrandeförtillförakommerårligenlivsfonden att

beslut fattatseftersom ingarehabiliteringrespektiveåtgärder om
kanfondenpekarbedömningarlivslängd. Vissa mot attfondens

för åtgärderkronormiljarder år2-2,5disponerakomma peratt
medökning 65-innebäruppgifter. Detför sinainom enramen
tillförhållandemedelstatliga itillgängliga80 procent av

988 89.1

formiekonomiskamyndigheter disponerartrettiotalmyndigheter Ett resurserAnslag till
försälj-främstinkomster,andrafondmedel vissaanslag, samtav

begränsararbetsrniljöverksamhet. Viutåtriktadförningsintäkter,
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redovisning här tillvår de myndigheter huvuduppgifter kanvars
klassificeras utåtriktad arbetsmiljöverksamhet. Det arbets-ärsom
marknadsverket, arbetsmarknadsinstitutet, arbetarskyddsstyrel-

med yrkesinspektionen, arbetsmiljöinstitutet och arbetslivs-sen
centrum.

Arbetsmarknadsverket Till arbetsmarknadsverkets uppgifter inom arbetsmiljöområdet
hör den yrkesinriktade rehabilitering bedrivs arbetsmark-som av

Ävennadsinstitutet AMI. vissa uppgifter rörande arbetsanpass-
ochning jämställdhet berör arbetsmiljön. Anslaget till AMI-verk-

samheten uppgick till milj. kr.650 budgetåret 198990.ca

Arbetarskyddsverket Arbetarskyddsverkets huvuduppgift till arbetsmiljö-är att attse
och arbetstidslagstiftningen m.fl. lagar arbetsmiljöområdetpå
efterlevs. Verket skall lämna råd ochäven upplysningar samt
utarbeta och sprida information. Av verkets 70gårresurser ca

för yrkesinspektionensåt uppgifter. Totaltprocent disponerade
verket under budgetåret 198990 320 milj. kr.över

Arbetsmiljöinstitutet Arbetsmiljöinstitutet skall bedriva och främja forskning, utbild-
ning och dokumentation inom arbetsmiljöområdet syftei att
förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöinstitutet för bl.a. ut-svarar
bildning företagshälsovårdens personal ansvarsbib-samt ettav
liotek för arbetsmiljöfrågor. Via anslag tillfördes institutet under
budgetåret 1989 90 82 milj. kr. Till detta belopp skall läggasca

60 milj. kr. tillfördes bl.a. via arbetsmiljöfonden.ca som

Arbetslivscentrum Arbetslivscentrum skall bedriva och främja tvärvetenskapligt
forsknings- och utvecklingsarbete individer och irörsom grupper
arbetslivet, relationerna mellan arbetsmarknadens frågorparter,

inflytande arbetslivet ochi arbetsorganisation. Arbetslivs-om om
skall därvid bl.a. erfarenhetersprida och fråncentrum arbets-rön

livsforskningen inom sitt område medverka vid utbildningsamt
forskare och sådan utbildning anordnar. Medelparternaav som

för verksamheten drygt milj. kr.40 budgetåret 1989 90 tillför-
främstdes från arbetsmiljöfonden.

Övriga myndigheter med Utöver de nämnda finns drygt tjugotal myndigheterett t.ex.nu
arbetsmiljöuppgifter och provstyrelse, Sjöfartsverketstatens mät- och statens ma-

skinprovningar verksamhet elleri mindre omfattningstörrevars
generellt syftar till åstadkomma tillfredsställande arbets-att en
miljö. Det mycketmångaär gånger arbets-svårt avgränsaatt
miljöuppgiftema från verksamheten i Det handlarövrigt. mest

rådgivning, information och utbildning arbets-tangerarom som
miljöområdet liksom forskning och utvecklingäven gransk-samt

ochning provning. Det särskilt de sistnämnda verksamheternaär
allti väsentligt finansieras avgifter. Budgetåretsom genom

1989 90 disponerade dessa myndigheter sammanlagt 365ca
milj. kr.
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arbetsmiljöin-utsträckningmindreellerde iVid sidanmedel störrestatligaAndra av
till förbätt-statligt stödbeskrivits kanriktade satsningar som nu

samband medifråga ikommanaturligtvis ävenarbetsmiljörad
dylikt.energistöd ochindustristöd,regionalpolitiska stöd,t.ex.

utbildningsstödÄven statligt stödformer såsomandravissa av
arbetsmiljöutbildning.förutnyttjas även

arbets-utåtriktadförmedelstatligadeStorleken avsattsSammanfattning somav
miljar-till drygt 3198889uppgick budgetåretmiljöverksamhet

der kr.

utåt-medel förstyrdastatligtSammanfattningTabell 3.1 av
löpandeMilj. kr. i89.under 1988arbetsmiljöarbeteriktat

priser.

664ArbetsmiljöfondenArbetar-
973till FHVBidragskydds-
144och YItill ASSBidragavgift
28arbetsmiljöförbáttringarförFonden
58fömyelsefonderStatens

1330fondmedel,exkl.Myndighetsanslag
milj. kr290intäkterinkl. övriga

1973Summa

arbetslivsfondenTillkommer genom
2 500uppskattningsvis199091,fr.o.m.
bila-arbetsmiljöområdetfinansieringStatligStatskontoret,Källa: av

7ga

Partssamverkan3.2

ak-förgrundförutsättning ettmellanSamverkan ärparterna en
samverkaSkyldigheten ärarbetsmiljöarbete. atteffektivtochtivt

läggsvikt påarbetsmiljölagen. Deninskriven storaiockså som
faktumdetmedenkelt belysas attkanpartssamverkan paragra-

arbetsgiva-före denkommersamverkanföreskriverfen omsom
inskärperSamverkansparagrafen ettarbetsmiljön.föransvarrens
medinnebär detta rättenanställdade attFörömsesidigt ansvar.

medverkaföljerutformning attarbetsmiljöns ettdelta i ansvaratt
gällerdetaktivaoch attnärsamarbetsorganolika atti vara

riktning.önskvärdarbetsmiljön iutveckla
utvecklatssamverkan harstadgandenArbetsmiljölagens om
fastläggerAvtalenarbetsmiljöavtal.ioch preciserats parternas

ochföretagarbetsmiljöverksamheten iförsamverkansforrnerna
skallskyddskommitténhurDärförvaltningar. varaanges

korn-arbetsuppgiftervilkabeslut ochfattarätten attsammansatt,
rutin-liksom denbeskrivsuppgifterSkyddsombudetshar.mittén

arbetsledning iochmellan demskeskallsamverkanmässiga som
skyddsrondarbetsskador, etc.utredningärendenolika t.ex. av
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Arbetsmarknadsparternas starka förintresse arbetsmiljöfrågor
återspeglas lagstiftningeni och i styrel-representation iparternas

för ASS, AI och AMFO.serna
Parterna också starkt inflytandeutövar arbetarskydds-ett på

styrelsens föreskriftsarbete deltagande olika arbetsgrup-igenom
Genom yrkesinspektionsnämndenrepresentation i möj-per. ges

lighet påverka yrkesinspektionens tillsynsverksamhet.att Via
och projektgrupper forsknings-istyr- och utvecklingsprojekt kan

försäkringsfrágoma bevakas och högskolornasvia linjenámnder
kan utbildningen påverkas.

Parterna också huvudmanär för företagshälsovår-gemensamt
den med 10 000 anställda.ca

Parterna bedriver även mestadels branschvis,gemensamt, ett
omfattande arbetsmiljöarbete. I Statskontorets Aktörerrapport

arbetsmiljöområdetpå översiktlig kartläggning bilagedelen-
C finns uppräknat 37 Den huvudsakli-partssammansatta organ.

inriktningen verksamhetenpå information, utbildning,är rad-ga
givning och forskning och utbildning.
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Kommissionens utgångs-
uppfattningarochpunkter

arbetsmiljöbättreförMål4.1 en
hu-utgångspunktgrundläggande ärArbetsmiljökommissionens

arbetsuppgifter ochoacceptabelt vissaheltDetmanitär. attär en
människoromkring 180 000 påskadarårligenarbetsmiljödålig

orsak tillbidragandeviktigocksåArbetsmiljön attolika ärsätt. en
000 tvingasårligen 1988 54människor årfler 00050än ca

särskiltDetförtidspension.med årarbetsmarknadenlämna oro-
drabbasålder,före 20människor, ibland årsande mångaatt unga

liv.får bära sittdeskadorinvalidiserande restensvåra avsomav

samhällevärdigtdrabbar individen intelidande är ettDetIndividen som
utveckling.ochtill välfärdmänniskasvarje rättvärnar omsom

familjer,medför också omgivningenlidandetenskilda attDet -
och för-Arbetsskadorindirekt.drabbasbekantaochvänner -

samhället. Detförkostnaderförorsakartidspensioneringar stora
ochföranvändasskulle kunnastället att tryggaiär resurser som

produktionsbortfalldrabbasvälfärden. Företagenutveckla av
bra.arbetsmiljön hade varitundvikaskunnat omsom

traditionelladetuppfattningArbetsmiljökommissionens är att ar-
för-önskvärdaåstadkommaförotillräckligtbetsmiljöarbetet attär

bättringar.
minimerademiljö medsäkerochfå arbeta iRätten tryggatt en

arbetsmiljökom-förhuvudmåletarbetsskadorför olikarisker är
syftar tillbetänkandefram dettaläggs iFörslagenmissionen. som

ekonomiskabl.a.arbetsmiljöarbetetförändring genomaven -
framför alltocharbetsgivaransvaretförtydligarstyrmedel som-

har dearbetsrniljöerdeförändringarsnabbare iframtvingar som
syftarFörslagenriskerna.och dearbetena störstautsattamest

förintensifiera insatserskall sinaaktörertill alla övrigaockså att
arbetsmiljö.bättreen

föreslar hararbetsmiljökommissionensystemförändringardeNär
ochföretagindivider,förkostnadernagenomslag kommerfatt sam-

livskvalitet.ökadDärtill kommerväsentligt.minskahälle att

i kontinuer-och förändrasutvecklasarbetsuppgifterocharbetslivet ArbetetUtveckling i
lågkonjunkturer. För-ochhög-förändrasArbetsmarknaden iligt.

arbets-bättreanspråkökademed påkombinationändringarna i
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miljö framtvingar och höjningaranpassningar ambitions-av
Arbetsmiljökommissionenniván. det traditionellaattanser ar-

betsmiljöarbetet inriktat reglering, skydd, gränsvärden, tek-på-
nik, kompletteras med det arbete,måste arbets-etc. påsynsätt-

kompetensutvecklingorganisation och präglar medbeståm-som
mandeavtalen arbetsmarknaden. Tillsammans börpå det tradi-
tionella perspektivet och utvecklingsperspektivet bilda hörnste-

arbetsmiljöpolitik.inarna en ny
varaktigFör och förnyelsegenomgripandeuppnåatt en av

arbetslivet förändringsprocessernade interna fåmåste stöd. Från
utsträckning ha uppfattatsi frågor föratt stor experter,som

myndigheter och aktörer,andra arbetsmiljöarbetetmåsteexterna
frånha brett och aktivt deltagandeutgå allaett engagemang av

anställda och chefer olikapå nivåer.
Arbetsmiljökommissionen lägger detta betänkande frami en

förslagrad bl.a. syftar till åstadkomma insiktattsom en om
problemens omfattning och kostnad samlat nytänkande isamt ett

praktiskadet arbetslivet kring frågor.dessa
Det längre möjligt och försvarbartinte lämna frågorär att om

personal, frånvaro, arbetsskador, miljö, till olika stabsorganetc.
och kommittéer inte integrerade verksamheten elleriärsom
linjearbetet. Arbetsmiljöansvaret läggas de verksam-måste på
hets- och produktionsansvariga för bli integrerad del detatt en av
dagliga arbetet. Kostnaderna för dålig arbetsmiljö form från-i av

skador, förtidspensioneringar lyftas fram företa-måste ietc.varo,
förvaltningarnasoch redovisningar. Arbetsmiljökommis-gens

föreslår därför obligatorisksionen personalekonomisk redo-en
Kommissionenvisning. individensynsätt sätteratt ettmenar som

första hand prägla framtidens arbetsmiljöarbete.i måste Det indi-
viduella lidandet och kostnaderna imåste väga tyngre ansvars-
medvetandet kortsiktiga ekonomiska och andra intressen.än

Arbetsmiljöns förändringar förbättringaroch kostamåste
och andel välfärdssamhälletsmåste Vär-störreen av resurser.
det och betydelsen god arbetsmiljö för de anställda, förav en
samhället och för arbetslivet beaktas samhälletmåste när ut-
formar politik olikasin områden. Det gäller bara förpå inte
arbetsmarknadsfrågorna också för frågor utbildnings-,inomutan
miljö- och industripolitiken. Det väsentligt arbetsmiljöfrå-är att

beaktas ochinom dessa områden ochvart ett attgorna av en
kommersamordning till stånd. Kommissionen frånutgår sä-att

väl produktivitetsdelegationen utredningen kompetens-som om
utveckling arbetslivet, vilka båda tillsättsi kom-regeringen,av

beakta arbetsmiljöfrågorna arbete.i sittattmer

incitamentNya Det vikt olika åtgärder förär största vidtas skapaatt attav
till förändringarincitament särskilt arbeten och ratio-utsattaav

naliseringar företag och förvaltningar. Rationaliseringarav av
särskilt arbetsuppgifter lång sikt strukturella för-påutsatta ger
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verksamheter kan innebära deändringar hela sämstaattav som
arbetstillfällena försvinner. Arbetsmiljökommissionen attmenar

långsiktigt goda förförändringar och rationaliseringar är garanter
skall förbättras introduktionarbetsmiljönatt genom av ny-

arbetsorganisation och tillskapande utbildnings-teknik, avny
för anställda.utvecklingsmöjligheter de Kommissionensoch

för särskilda hälsoriskerkartläggning arbeten visarutsatta attav
potential tillverkningsarbeten,finns mycketdet inomstoren -

för förändring syfte minskavård ochservice, itransporter att-
arbetsuppgifter särskiltantalet är utsatta.som

Samhällsorgan, och andra sigmäste pápartsorgan ta ansvaret
förklara vilka kostnader arbetslivet ochför beskriva ochatt sam-

för förtidspensioneringar,hället har frånvaro, arbetsskador, ny-
introduktion Insikter des-rekryteringar, omstâllningar, m.m. om

arbetsmiljökommissionen fungerakostnader borde enligt somsa
fackliga företrädare ochför arbetsgivare,incitament ansvarigaett
och aktivt arbeta förenskilda arbetstagare beslutsamtatt attmer

åstadkomma förändringar.
arbetsmiljösammanhangsärskild viktAv i páär att man ser
kompetensutveckling för alla anställdaochinvesteringarna som

arbetet. Arbetsmiljökommissionenled det förebyggandei menar
förbör känna spridaalla arbetsgivarorganisationer attatt ansvar

barabehovet förändring och utveckling,kunskap inte närom av
arbetsmiljö, arbetsorga-teknik, också bättredet gäller utan omny

och kompetensutveckling.nisation

partssamarbetet rörandePartssamarbete Arbetsmiljökommissionen att ar-menar
inför 1990-talet.betsmiljöfrågor Kom-nyorienteringmäste en

verksam-kan peka programarbete och dendetmissionen pá
för del lagt fast.Arbetarskyddsnämnden Ihetsplan sin pro-som
väsentligt och ambitioner-arbetsmiljöbegreppetvidgasgrammet
förändringar.gäller åstadkommahöjs detnär attna

90-tals pekar bl.a. beho-Arbetarskyddsnämndens päprogram
arbetsmiljöarbete, uppgifter för före-linjeintegreratvet ett nyaav

tillbehovet föra forskningsresultattagshälsovården och att utav
framför alltarbetsplatserna. Flera ochpraktisk tillämpning pá

selektiva utbildningsinsatser, behovet ökade internatio-avmer
tidigarekontakter och bred samverkan mednella organ somav

förordas ocksådirekt deltagit arbetsmiljöarbetet iiinte program-
önskvärt alladetKommissionen äratt att partsorganmet. anser

arbetsformer.motsvarande sökerpå sätt nya
nyligen hararbetsmiljöavtaletstatliga AMLA -89Det som

dessutomhelhetssyn och understrykermarkerarreviderats, en
anställda aktivt börrollfördelning och debehovet klar attav en

arbetsmiljöarbetet.delta i
kyrkokom-personalpolitiska utvecklingsavtalet detinomDet

eftersomkan också förtjänamunala området iomnämnasatt man
medbestämmandelagenavtalet har ambitionen samordnadet att
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och arbetsmiljölagen struktureratpå ett sätt.
Det finns huvudsakliga skäl till ökade arbets-satsningartre på

miljö. Det första skälet det traditionella vilar huma-är påsom en
grund; det oetisktnitär människa för riskerär utsätta någonatt
hon själv inte eller kan kontrollera. Det andra skäletvetsom om

företagsekonomiska;det företagär med låg personalomsätt-ett
och hög har lägre kostnaderning för verksamhetnärvaro sin än

företag där slutar grundmånga på och farligamonotonaav
arbetsuppgifter och där sjukfrånvaron grund arbetsskadorpå av

fysiskasåväl psyko-sociala hög. Med högär närvarosom- -
och liten omsättning personal ökar förutsättningarna markantav
för hög produktivitet. Det tredje skälet samhällsekonomisktären
och innebär minska de kostnaderna.strävan atten gemensamma
Självfallet kommer det ändå alltid finnas kvar riskfylld verk-att
samhet och arbetsmiljörisker dykernya upp.

Ökad välfärd Arbetsmiljökommissionen den bestämda uppfattningenär attav
investeringar bättre arbetsmiljöi skapar förutsättningar fören
ökad invididuell välfärd och ökad produktivitet. Den individuella
välfärden har ökatsuccessivt under hela efterkrigstiden detnär
gäller rad olika levnadsförhållanden. fortfarandeAtt det finnsen

skillnader hälsotillståndet framgicki det inledande kapit-stora av
lets redovisning arbetsmiljökommissionens kartläggningsar-av
bete. påfallandeMest ohälsa starkt relaterad till dåligär äratt
arbetsmiljö. Det kan därför konstateras den ökade välfärdenatt

omfattar förbättringarinte arbetsmiljöer i gradav samma som
andra levnadsförhållanden. gäller fördelningNär det välfärdav
finns det skäl ställa frågan varför välfärdsökningeninte iatt
högre utsträckning har för förbättring arbetsmiljö-använts en av
ema.

framtidenFör det därför betydelse välfärdsök-är stor attav
fördelasningen individens hela livsmiljö förbättrasså att genom

ågärder bidrar både till förbättring den direkta arbets-som en av
miljön och till underlätta individens förhållande till arbetet;att
exempelvis form föräldraledighet, flexibeli arbetstid och vida-av
reutbildning.

Investeringar tydligt inriktade bättre arbetsmiljöär påsom en
skapar ökad välfärd. Det inte givet sådan välfärdsökningär att en
låter sig prognosticeras med de relativt otympliga mätmetoder

dagi existerar. Det därför vikt arbetsgivarenär stor attsom av
åläggs för planera för bättre arbetsmiljö och vidtaattansvar en
åtgärder för förbättringar och dessutom redovisa vilka personal-
ekonomiska konsekvenser får.åtgärderna Kommissionen attmenar

utvidgat arbetsgivaransvar dessai avseenden leder tillett mins-
kad personalomsättning, högre ökad trivsel ochnärvaro, en en
minskning arbetsskadoma.av

ökadEn produktivitet nödvändig för den interna-är mötaatt
tionella konkurrensen och för bättre tillvaraatt ta resurserna

52



förockså förutsättningökad tillväxtlandet. Eninom är enen
Arbetsmiljökommis-välfärdssamhället.utbyggnadfortsatt av

användas tilltillväxten delvis behövervill peka pásionen att
ökar välfärdenarbetsmiljön och åtgärder iförbättringar i som

arbetslivet.
ekonomiska och andraföreslårArbetsmiljökommissionen att

kostnadssamban-arbetsgivaren skallinförs förincitament att se
individuell ofärd,dålig arbetsmiljö ochsidanmellanden å ena

produktivitetstillväxt. Förslagen understry-lågoch andra sidanå
gällerförändrat vad satsningarbehovet påker synsättettav

nödvändigt arbetsgi-arbetsmiljö. Detoch bättrearbete är atten
till insiktkommerarbetsmiljöansvariga i övrigtoch attomvare

ofta såväl företags-kan ochsatsningarden ärtypen somvaraav
nationalekonomiskt lönsamma.

arbetet skall kunnarehabiliterandeförebyggande ochdetarbetsmiljö-Helhetssyn i För att
arbetet från helhets-resultatoch bättre utgåfördjupas måste enmange

och förvalt-arbetet företagdet lokala iarbetsmiljön. Detpå årsyn
bör iningar stå centrum.som

deförändringsprocessertill stånd måstepositivaFör att
frågautvecklas. kan härDet t.ex.interna omvararesurserna

medarbetar-stimulerararbetsorganisationutveckling somav en
aktivt kanarbetsglädje deansvarskänsla ochkreativitet, så attnas

systematisktarbetsförhållanden. Vidare behöverpåverka sina ett
arbetsmiljö-förebyggandeutvecklas därarbetssättoch integrerat

linjearbetet.naturligt Detrehabilitering i måsteoch ingårarbete
tydlig roll- ochsamverkansforrner medsmidigafinnas an-en
Företagshälsovårdenaktörerna.mellan de olikasvarsfördelning

rehabili-och detförebyggandebåde detviktigt expertstöd iär ett
arbetet.terande

före-utvecklas mellanocksåsamverkansformerSmidiga måste
finns främst ioch demotsvarande externatagen resurser som

Af, YI,också AMU, AMI,försäkringskassanform men avav
stimulerabidragsforrnerochRegelsystem måsteprimärvård etc.

rehabiliteringarbete och inte-förebyggandeutveckling därtill en
behandlings-aktivautformasSystemen såmåste att t.ex.greras.

försenastidigt ochkan interehabiliteringsinsatser inoch sättas
krångliga administrativa processer.genom

samspelet mellan männi-samladviktigt med påDet är synen
Förhållandetoch arbetsredskap.maskiner, anläggningarskor,
lika viktigtmänniskamänniska, maskin minstmänniska är som

produkt.maskinförhållande
fåenkelt kunnadet viktigtsamtliga aktörer på sättFör ettär att

helhetssynenkunskap.och aktuell I måstetill kompetenstillgång
och utveckling.forskningutbildningssytemet,därför också ingå
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4.2 Individens efterfrågan och anspråk bättrepå
arbetsmiljö
En de viktigaste förutsättningarna för bättre arbetslivav ett är ett
rikt arbetsinnehåll och den enskildes möjlighet själv påverkaatt

arbetssituation.sin Den i sitt arbete ständigt lär sigsom nya
saker, får får möjlighet till samarbeteta med andra, haransvar,
överblick den verksamhet hanöver deltar förstår den och har
möjlighet påverka arbetet- han hon kanatt trivas och växa som
människa. Ett helt liv lever den dag ochannat dag inutsom

ensidiga, maskinstyrda handgrepp, kanske i risk-upprepar en
fylld, bullrig miljö isolerar människorna från varandra. Isom en
sådan miljö hälsoriskemaär livskvalitetenstora, även mins-men
kar och riskerar krympa människa.attman som

Kraven bättre arbetsmiljöpå kan bli orsak till motsättningaren
mellan sidan arbetsgivarensá intresse kostna-ena attav pressa
derna och andra sidan deá anställdas intresse skydd motav
risker och ohälsa. När det gäller dessa frågor det dock enligtär
kommissionens uppfattning viktigt frånutgå anställda ochatt att
arbetsgivare i stycken harmånga intressen.gemensamma

Arbetsmiljön vidi kommermening högi grad påverkaatt
förutsättningarna för den anställdes hela tillvaro, bådedvs. tiden

arbeteti och tiden utanför arbetet. Arbetsmiljöarbetet där-måste
för omfatta hela arbetssituationen; arbetets innehåll, organisation
och sociala relationer individens inflytande och utvecklings-samt
möjligheter. Den anställde enligt kommissionensmåste mening
få instrument hand föri sin kunna efterfråga arbetsmiljöför-att
bättringar och möjligheter förändringar.genomdrivaatt

Individens betydelse framtidensi arbetsliv och kraven indi-på
videns och flexibilitetanpassning till arbetslivets krav ock-måste
så motsvarighet föri individen krävarätt och goden atten en
arbetsmiljö bl.a. innebär och flexibilitetanpassning isom en
arbetet organisation, innehåll, metoder, utveckling, bestämman-
derätt. Om riskerarinte arbetslivet arbetets mening ochsamt
värde förlora legitimitet allai andraatt avseenden än som en ren
inkomstkälla.

Det viktigaste dagensi situation inte öka de ekonomiskaär att
för arbetsmiljöarbetet omfördela dem ochutan attresurserna att

finna organisationsfonner och styrmedel stimulans tillsom ger
fortgående arbete för förebyggaett olycksfall och sjukdomaratt

och medverka till rehabilitering krävs.när så

4.3 Arbetsgivarens för arbetsmiljön ochansvar
intresse produktivitetsbefrämjande åtgärderav

Arbetsgivarens för god arbetsmiljö redan dagiäransvar en
omfattande. Trots detta resultatenär det arbetsmiljöarbeteav
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gäller minska skador,tillräckliga detbedrivs inte när attsom
betingade arbe-förtidspensioneringarsjukfrånvaro och är avsom

fördärför ekonomiskaföreslår detKommissionen ansvaretatttet.
förtydligasför rehabiliteringsåtgärderarbetsskador och ansvaret

administrativa styrmetodernaförändras deoch samt att anpassas
till detta.

arbetsgivareocksåArbetsmiljkommissionen måsteattmenar
betydligt högre ochbättre arbetsmiljöinvesteringar iprioritera

andramedbedöma sådana investeringar samma omsorg som
lönsamtregel ekonomiskt mycketDetinvesteringar. är attsom

ställetinvesteringsstadiet iarbetsmiljöaspekter redanbeakta på
korrigeringar.för tvingas göraatt senare

arbetsgi-föreslår krav riktasArbetsmiljökommissionen motatt
utformas för arbets-och planeråtgärdsprogramattvarna om

personalekonomiska redovisningarmiljöförbåttringar samt att
synliga. Dettaresultaten åtgärdernaskall görupprättas avsom

arbetsmiljöarbetet bidrar tilltillmöjligheter visa attatt pro-ger
duktivitetstillväxten.

arbetsmiljöbegrepputvidgat4.4 Ett

innehåll,omfattande till denArbetsmiljölagen relativt sittär men
tolkakanramlagsamtidigt svårmånga gånger attär varasomen

gäller särskilt deverksamheter.olika Detoch tillämpa på typer av
förtydligaslagstiftningen låter sigdelar inte gräns-genomsomav

föreskrifter.förbud eller andra tydligariktvärden,dragningar,
förklaringar tillfinns fleradetArbetsmiljökommissionen attmenar

arbetsmiljölagefter inteframstegförväntningarna 1977 arsatt om
problem intefinns det kvardröjandedet förstahar uppfyllts. För som

befintliga arbetsmiljö-tillfredsställande detklarats pd sättett genom
arbets-arbetslivet ochhar utvecklingen idet andra pdarbetet. För

tredje fungerar intetillfört problem. detmarknaden För nuvaran-nya
för behov finns.tillräckligt stöd deincitament ochde lagar somsom

mellan olika myndighetersamordningfjärde bristendetFör pdutgör
förbättringar.för nöjaktigabesvärande hinder uppnåatt

kompletteras tilldärför revideras ochArbetsmiljölagen måste
behandlargäller kap. §materiella innehåll det 2 1sitt när som

gällabör vidarebeskaffenhet. lagenRevisionenarbetsmiljöns av
vadkriterier frågatydliga i ärprecisering attsomomgenomen

arbetsorganisation,goda arbetetbetrakta det i termer avsom
aspekter arbe-arbetet och socialaarbetsinnehåll, utveckling påi

tet.
förgenerella krav ochfastställamöjligt vissaDet är att normer

betraktasutformas för kunnaskallarbetsorganisationhur atten
lagstiftnings-också möjligtlösning. börgod Det attvarasom en
avtal utvecklaökat stödarbetsmarknadens viaparter attvägen ge
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förändraoch arbetsorganisationen anställd fårså varjeatt en
tillfresställande arbetsmiljö med hänsyn till arbetets ochnatur
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsmiljö-
kommissionen förordar därför utveckling och preciseringen av
gällande lagstiftning för öka kraven och förstödetatt på en
utveckling arbetsmiljöavtalen och det praktiska arbetsmiljöar-av
betet.

När det gäller arbetsinnehåll och arbetsmetoder finns det dagi
rekommendation rörande bildskärmsarbete utfärdatsen som ge-

arbetsmiljönämnd och statshälsan. Enligtmensamt statensav
rekommendationen bör arbeta fyraingen timmar dagänmer per
vid bildskärm. Arbetet framför bildskärmen bör delas ien upp

högst timmar och det börtvå minst två timmarpass om vara
mellan Arbetsmiljökommissionen arbetsinne-attpassen. menar
håll och arbetsmetoder karakteriseras ochmonotonasom av re-

cykler likartatpetitiva bör kunna brytaspå nedsättett genom
arbetsväxling, arbetsbyte, arbetsutvidgning utbildning, m.m.

Genom tillägg till arbetsmiljölagen bör anställda tillrättges
kompetensutveckling arbetet.i Kompetensutveckling vid-är ett
sträckt begrepp. Det syftar till totalt öka kompetensen ochatt sett

effektivitetendärmed och konkurrenskraften företagi för-ett en
valtning. Kompetensutvecklingen innefattar ofta åtgärder beträf-
fande ledningsfunktionen, arbetsorganisationen och valet tek-av
nik. Ansvarsfördelning och vidgning de anställdas arbetsupp-av
gifter också viktiga inslag. Begreppet innefattarär också som en
betydelsefull del vidareutveckling de anställdas personligaen av
kompetens. Det därför viktigt slå fast kompetensutveck-är att att
lingen gälla hela företagetmåste och alla anställ-
da.

likaDet viktigt framhållaär arbetsmiljöaspektenatt att måste
med produktivitets- och effektivitetsaspekterna likvärdigges en

roll alla delari kompetensutvecklingsprocessen. Arbetsmiljö-av
kommissionen uppfattningenden redanär allmän höj-attav en

de anställdasning kompetens de får kunskaperattav genom om
företagets mål, verksamhet, utveckling rela-och

tilltioner omvärlden har betydelse från arbetsmiljösynpunkt.stor
för kompetensutvecklingInsatser ökar behovet formell ut-av

bildning utbildning specifikt den verksam-samt rörav som egna
heten. Det finns tendens dag koncentrerai utbildningsin-atten

till de välutbildade befattningshavaresatserna grupper av som
omfattande vidareutbildningmåste för bibehålla yrkes-sinatt

kompetens. Kommissionen det viktigt tillgodoseatt är attanser
alla anställdas behov utbildning och arbetsmiljö-integreraattav
aspekterna utbildningen.i

naturligaAv skäl kompetensutvecklingenmåste läggas upp
speciellt för det enskilda företaget eller förvaltningen och utgå
frän de förutsättningar gäller där. åtskilligaPå avtalsomrá-som
den har dock träffat överenskommelser kompetens-parterna om
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Arbetsmiljökommissionen arbetsmarknads-utveckling. attanser
fortsätta denna och kompetensutveck-bör på väg ägnapartema

uppmärksamhet. Om möjligtlingen så ärän större attgenom
avtalsområde tillräckligt ensartade kanförhållandena på ärett

för ocksåinnehålla riktlinjer innehåll och önskvärdavtalen nivå
kompetensutvecklingen.på

Samhällsansvaret och behovet4.5 institutio-av
nella förändringar

traditionella arbetsmiljöarbetet inbegriper omfattandeDet en
finansiering,samhällelig och institutionell tillämpningstyrning

forskning och utveckling.samt
Arbetsmiljökommissionen har granskning hela dettai sin av

funnit dels finnsområde det avsevärda miljarder5att resurser, ca
framtida medel från arbetslivsfonden förinklusive år utåt-per

arbetsmiljöarbete, dels finns bristerriktat det börvissaatt som
åtgärdas.

uppfattningEnligt kommissionens bör samhällets stöd genom
högre riktasbefintliga grad dag företagi i småän motorgan som

försaknar aktivt arbetsmiljö- och rehabilite-ettegna resurser
ringsarbete.

försäkringskassornaVidare bör åläggas tydligt huvudansvarett
för arbetsgivarnasövervakning rehabiliteringsarbete. Försäk-av
ringskassorna bör också tilldelas huvudansvar för lokal ochett

olikaregional samordning rehabiliteringsinsatser.av
till hälso-Statens bidrag landstingens och sjukvård bör re-

för skapa för medicinskkonstrueras tydligare reha-incitamentatt
bilitering hela hälso- och sjukvárdsområdet.inom

Arbetsmiljökommissionen också uppgifterna förattmenar yr-
förtydligaskesinspektionen bör och renodlas. Yrkesinspektionen

föreslås förstärkning totalt inspektörermed 350 underen nya
för kunna öka systemtillsynen ochtreårsperiod prioriteraatten

särskilt och arbetsmiljöer. Finansieringenutsatta grupper av ar-
betarskyddsverket bör varvid också möjligheterna tillövervägas
avgiftsbeläggning verksamheter börvissa prövas.av

offentligade aktörerna arbetar med frågorMånga näraav som
till varandra. tydligare markering ansvarsområde-Engränsar av

bör uppföljning effekterna de statligaKravengöras. påna av av
verksamhet bör också skärpas.organens

också riksdag och bör ställaKommissionen regeringattmenar
krav olika statliga vad ochhögre de samordningpå organen avser

samverkan. bör verksamhetDe statliga i sin prioriteraorganen
riktade praktiska arbetsmiljöarbetet.detinsatser mot
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Rehabilitering4.6

nytänkan-rehabiliteringsområdet mycket vinna påstårInom att
effektivareochsamverkan mellan olikaökad intressenterde, ett

harenskilde individenbefintliga Denutnyttjande resurser.av
skyndamöjligheter det nuvaranderegel ismå systemetattsom

oftarehabiliteringsaktörerna leverolika irehabilitering. Desinpå
och ekonomier därplaneringssystemvärldar medsina egnaegna

verksamhe-resultaten denoch söker inomoptimera egnavar en
alltid tillfreds-aktörer fungerarmellan olika inteSamverkanten.

långafastnar ofta remissrundor medindividerna iställande och
saknasföljd. sällanfördröjningar Inteväntetider och resur-som

rehabiliteringskedjan samtidigt kostnader-deli någon somavser
mycketväntetider blirunder alla stora.na

och sökthar näringslivet minimeraårtionden jagatUnder vän-
samhälletskapital. Samtidigt harmaterialför bundnatetider sitt

med denrehabiliteringsaktörer sina gått vägenmotsattasystem
öka.förkostnaderna passiva insatseroch låtit

Även grundflytamångmiljardbelopp har tillåtits i påvägom
brister ändå dennuvarandeoch hanteringens så ärsystemensav

han eller honenskilde individen. Detförloraren den ärstore som
självför-för lång sittgrund många gångerväntanpå tappatav en

fråntids frånvarosjälvkänsla. längretroende och Attsin en
rehabilite-effekter har bl.a.leder till sådanaefter handarbetet

belyst.tidigareringsberedningen

Arbetsgivare,behövs hos alla engagerade.nytänkandeNytänkande behövs Ett myn-
tillvärdet allasenskilda individerdigheter och måste rättse av

minska frånvaro.bidra till onödig Bristarbete och aktivt påatt
och allmänt dåligtarbetskraft, ryckighet produktioneni ett re-

förarbetsgivarehar fått sigsursutnyttjande många att engagera
frånvaro.minska onödigatt

alltmer börjatmyndigheternaarbetslinjen för harMed ögonen
och arbets-bidragstänkande till aktiverandefrån passivtövergå

skapande insatser.
kan tillfredsställelse konstateramedArbetsmiljökommissionen

rehabili-berördamellan myndigheternasamarbetet äratt avsom
centralsåvälförbättras. gällerDettateringsfrågor successivt pånu

försäkringskassor bedrivs initia-påregional Pånivå. mångasom
mellan myndig-olika projekt kring samarbeteRFV radtiv enav

och sjukvården.heter och hälso-
för arbetet medbättre förutsättningaroch skapastödjaFör att

kraftfullaangeläget med satsningarrehabilitering det på attär
rehabiliteringsmetoder. Be-ochutveckla effektivare utrednings-

detmetodutveckling bl.a.ytterligareocksåhovet närär stort av
mellan arbetsgivare,former för samverkanochgäller rutiner

samhällsorgan.ochmyndigheter övriga
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sjukskrivning ingen En viktig påverka det gälleratt när ändratnåattgrupp ett synsätt
neutral åtgärd frånvaro och rehabiliteringpå de sjukskrivande läkarna.är Om

frågan tidigare gällde arbetshinder eller skada räckteett tillom en
för sjukskrivning eller förtidspension bör frågan omformu-en nu
leras och gälla varför kaninte undanröja dem eller kompen-man

för faktorer hindrar arbeta. I mångasera attsom en person
situationer naturligtvis till vilaär och avlastningrätten självklar

de centrala frågorna skall alltid vad bäst för denärmen vara som
enskildes hälsa vid bemärkelsei och hindreninte för arbeteom
kan undanröjas.

krävsHär förhållningssätt hos sjukskrivandeett nytt läkare och
betydligt samverkan med arbetsplats och bl.a. företags-mer av
hälsovård. Att sjukskrivning inte neutral åtgärdär tyd-måsteen

Ävenliggöras. begränsad tjänstgöring ofta föredra fram-är atten
för frånvarototal från arbetet. Kontakten med arbetet och arbets-
kamraterna har avgörande betydelse för skallen en person som
rehabiliteras. De nivåerna sjukpenningförsäkringeni mednya
bl.a. fjärdedelssjukpenning det möjlig med dessagör kontakter
och förbättrar också i förutsättningarnaövrigt för yrkesinriktad
rehabilitering och smidigare till arbete efteråtergång längreen en
sjukskrivning.

Arbetsplatsens roll För bättre resultatnå med rehabiliteringenatt och för ökaatt
behövsnärvaron samordning alla krafter.goda Det ocksåären av

viktigt incitament och sanktioner signaleratt håll såvälåt rättger
för arbetsgivare och myndigheter för den enskilde individen.som
Insatser vidtas behöver samordnas både tiden ochi mellansom
de engagerade. arbetsgivarenär Att får huvudansvar försom ett
frånvaro och rehabilitering får vid det här laget betraktas som en
självklarhet verkliga förbättringar skall kunna uppnås.om

Förutsättningarna för framgångsrik rehabilitering ökaren om
den genomförs anslutningi till den arbetsplatsen och medegna
den arbetsledningen direkt eller indirekt engagerad rehabi-iegna
literingsarbetet. Rehabiliteringen planeras och genomförasmåste
med den enskilde individens aktiva medverkan. För praktisktatt
klara detta behövs uttalat stöd från förutom arbetsledningett
också fack, arbetskamrater, myndigheter m.fl.

Erfarenheten arbetskamraternasvisar stöd viktig för-att är en
förutsättning resultatpositivt rehabiliteringssatsning.ett av en

Fackets roll bör stödja den enskilde rehabiliteringeniatt ochvara
fungera pådrivande arbetsgivaren. En viktiggentemot annan
uppgift för facket skall följa hur arbetsgivarens planer förattvara
rehabiliteringsarbetet uppfylls. Arbetsledningens roll tidigtatt
fånga signaler vid sjukfrånvaro mycket viktig.ärupp

Med ökad samverkan rehabiliteringeni mellan in-mångaen
följer uppgifter den enskildestressenter personliga förhål-att om

landen kommer bli kända krets.att Kommissionenstörreav en
föreslår därför samlad behovetatt översyn ändragörs atten av av
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hin-syfte undanröjamedsekretessbestämmelsernuvarande att
rehabiliteringsaktörema.mellansamverkanför smidigder en

för rehabiliteringförstahandsansvarskall haArbetsgivaren ett
arbetsplatsen.pá

innebärAnsvaret att
klarläggs,rehabiliteringsbehovet-

rehabiliteringsplanindividuell upprättas,en-
rehabilitering-undermöjlighetarbetsplatsen attpånågon ges-

och stöd,uppbackning samten ge
rehabiliteringen.följa-

rehabiliterings-medel för ökadefinnsarbetslivsfondenGenom
förförsäkringskassan disponerarmedeldeOcksåsatsningar. re-

föraktuella använda inte minstblikan här atthabilitering att
arbetsplatser.mindrestödja

mindrearbetsgivaren t.ex.lösas påfrågor kan inteVissaFörsäkringskassan avsom
försäkringskas-samordnare naturligtfallvarför det vissaarbetsplatser i är att

rehabiliteringen.förstörretar ett ansvarsan
rehabilite-ochkraftsamling pábehövs synsättDet ett nytten

bransch-fackliga organisationer,myndigheter,hosringsfrägorna
ochlagstiftningsplittringosäkerhet och im.fl. Den myn-organ

medrådande behöverhar varit ersättasdighetsutövande som
kraftfullhet.ochsamverkan, kompetenstydlighet,

rehabiliteringsbered-liksom tidigaredet,Kommissionen ser
ochcentraluttalatfårförsäkringskassannaturligtningen, att en

markeringrehabiliteringsarbetet. En sådan ärrollsamordnande i
minska deför kassanåläggandeparallellt mednaturlig attett

ställetochfrånvaro isamband medutbetalningarna ipassiva
arbetslinjen.förenligt principernaaktiverande insatserprioritera

omfat-mycketkrävasförsäkringskassankommer ettDet attav
organisationensåväl denutvecklingsarbete inomtande somegna

aktöreroch andra inomarbetsmarknadsverketmedsamverkani
medyrkesinspektionen ochmedliksomrehabiliteringsområdet

arbetslivet i stort.
systemför-haft ambitionen initieraharKommissionen att en

medarbetetförhållningssätt ioch introduceraändring nyttett
bemärkelse.mycket vidarbetsmiljöförbättrad ifrågor enenom

rehabiliteringsrol-både denförsäkringskassan istöd förSom nya
behövalagstiftningenkanmyndighetsutövningenochlen i

arbetsgivar-markeraförtydliga ochförbl.a.kompletteras att
allmänlagenkan ikompletteringsådanEn görasansvaret. om

arbetsgivarenssärskild lagförsäkring eller om ansvargenom en
rehabili-ochsjukfrånvarominskadsyftar tillför insatser ensom

tering.
förplaneringsansvarövergripandefåbörFörsäkringskassan ett

aktörermyndigheter ochmellan samtligasamordnade insatser
måltydligaStatsmaktema börrehabiliteringsområdet.inom ge

Transfere-arbete.kassanseffekternaoch följaför arbetet avupp
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från försäkring till flaskhalsarringar områdeninom med bety-
fördelse kassans möjligheter målen bör kunna utveck-uppnåatt

las ytterligare. Samordnat med yrkesinspektionen och länsarbets-
nämnden bör kassan genomföra tillsyn hos arbetsgivare med hög
frånvaro, hög personalomsättning, hög andel arbetsskador och

förtidspensioner.andelstor

Ekonomiska4.7 styrmedel
Kommissionen bör enligt direktivsina ekonomiskaöverväga om
styrmedel arbetsgivare bör skapas för åstadkommagentemot att
arbetsmiljöförbättringar.

Efter ingående diskussioner och överväganden rörande olika
förslag ekonomiska styrmedel har kommissionen beslutat attom
föreslå modell innebär del den nuvarandeatten som en av
arbetsgivaravgiften differentieras. Modellen kortfat-presenteras

nedan och tankarna vidareutvecklas kapitelitat
Bland förslagde andra till ekonomiska styrmedel diskute-som

kan tanke villkoren för olikai statliganämnas stödrats atten om
till företag lägga krav arbetsmiljöhänsyn.in Efter övervägan-om

har kommissionenden dock funnit denna form för ekonomiskatt
framkomligstyrning inte är väg.en

Konsekvenser dagens arbetsgivaravgiftDen dag tilli uppgår 37,5tas ut procentav som ca
avgiftssystem avgiftsunderlaget tillkommer för1,5 denprocent temporäraav

arbetsmiljöavgiften. Avgiften betalas lika alla arbetsgivareav
oberoende hur utbetalningar från försäkrings-stora görsav som

till de anställda drabbas olyckor eller sjuk-systemet som av
domar.

studie kommissionenEn låtit genomföra visar denattsom
gäller för finansieringprincip den svenska socialförsäk-som av

unik bilagaringen se 9. I antal västländerär premierett stort tas
för arbetsskadeförsäkringen motsvarande tilli proportionut
företagets eller förvaltningens belastning försäkringen. Andrapå
länders finansieringsmodeller bygger många gånger principenpå

företag förvaltningvarje skall bära kostnader.sinaatt egna
Den generella arbetsgivaravgiften har väsentliga svagheter,två

vilka motiverar med differentierade avgifter böratt ett system
Svagheterna dels avgiften belastar företagenövervägas. ochär att

förvaltningarna dels avgiftenorättvist fungerarinteatt ettsom
ekonomiskt för förbättraincitament arbetsmiljön.att

Orättvisorna uppkommer välskötta och ambitiösaattgenom
företag förvaltningar med lág sjukfrånvaro och få arbetsskador
får kostnader andra för socialförsäkringama. Somsamma som
framhállits både SAF och LO innebär generella avgifterav en
subvention företag med dåliga arbetsmiljöer. Ett antalstortav
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företagsubventionerar mindre antal belastarföretaggoda ett som
får bära kostna-hårdare. Vissa arbetsgivareförsäkringssystemet

uppkommer hos andra.der som
bättreförvaltningar med arbetsmiljöAlla företag är änen som

differentierade avgifter.skulle Studiertjäna visargenomsnittet pä
företag förvaltningar skullesärskilt småmånga ettatt gynnas av

företagbyggeravgiftssystem principen varjepå attsom mera
skall bara kostnader.sina

sak-arbetsgivaravgiften har hittillsEkonomiska incitament via
minska sjuk-för företagen förvaltningarna incitament attnats -

förutslagning. Avgifterna harfrånvaro, arbetsskador och använts
medel för ochfinansiering aktivtinte ett att styrasommen

företagen förvaltningarna.påverka

sjukförsäkringenomläggningenaviseradearbets- Den regeringendifferentieradEn avav
livsavgift oli-sjukförsäkringskostnader mellanomfördelninginnebär aven

osedvanligt hög andelhararbetsgivareka företag. De avensom
drabbas högre kost-automatisktkorttidsfrånvaro kommer att av

nader andra.än
kostnader-dock denna omläggningKommissionen att avanser
styrmedelfrån tillräckliglångtkorttidsfránvaron iför är somna

arbetsmiljön.förbättratill att
sammanbund-för sjukfrånvarokostnaderna intimtDe ärstora
andel förtids-och ökandelångtidssjukskrivningarnamed enna

fåexempel kan endastSom någrapensioneringar. nämnas att
hälften kostnaderna sjuk-för isjukfallen står överprocent avav

penningförsäkringen.
enskilda falletdetproblem arbetsgivaren iEtt är attannat

aktivt arbetaförsäkringenknappast har incitament vianågot att
nuvarandelångtidssjuka. innebäråterföra de Tvärtommed att

återföra långtidssjukskrivnaför ikonstruktion intresset attatt
obefintligt.arbete deti närmasteär
bakgrunden kommissionendenBland ettattannat mot anser

för förtidspen-minska kostnadernatillstimulerar attsystem som
införas.långtidssjukskrivningaroch måstesion
avgifter huvuddifferentierademedFör över tagetatt ett system

uppfylls.följande villkorinföras krävsskall kunna att
aktivt arbetsmiljöarbete.stimulera tillSystemet måste ett0

slåsriskerarinnebära människorfårSystemet inte att utatt0
frånellerarbetsmarknaden vissa grupperfrån utestängsatt

arbete.
långtidssjuka.stimulera till rehabiliteraSystemet måste att0

slåsriskerarinnebära hela branscherfårSystemet utinte attatt0
verksamhet utanför landetsflyttareller sin gränser.ut

nuvarandeföreslår delar denArbetsmiljökommissionen att av
arbetslivsavgift. Avgiftentillarbetsgivaravgiften förs samman en

kostnadernaskall täckadifferentieradföreslås i principvarasom
för brister arbetsmiljön.i
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Grovt räknat de avgifter arbetsgivaremotsvarar isumman av
dag betalar för sjuk- och arbetsskadeförsäkringen tolv procent av
lönesumman.

Med hänsyn till allainte kostnader sjukförsäkringenatt i kan
arbetsrelaterade kan andelviss underlaget föranses vara en av

differentieringen undantas. Undantaget skulle kunna motsvara
huvuddelen sjukförsäkringsavgiftens bidrag till sjuk- ochav
tandvården.

utformningenVid den differentierade arbetslivsavgiften harav
det nödvändigtvarit hänsyn till risker för utslagningatt ta och
övervältring kostnader till förtidspensionssystemet.av

Utformning arbets- Arbetslivsavgiften bör bestå generell del solidarisktav av en som
livsavgiften betalas alla arbetsgivare och kostnadsanpassad del.av en

Avgiften tänktär i princip täcka kostnaderna för arbets-att
miljöbetingade konsekvenser arbetsliveti sjukfrånvaroså som

förtidspensioneringar.och
Den kostnadsanpassade delen bestäms utifrån företagets kost-

nader för sjukfrånvaro vanlig sjukpenning och arbetsskadesjuk-
begränsadpenning del kostnaderna för förtidspensio-samt en av

och arbetsskadelivräntor.ner
Information kostnader för sjukfrånvaro, arbetsskador ochom

förtidspensioner arbetsställenivápå nödvändigt. Systemetär
bygger därför försäkringskassomapå fungeraratt admini-som

och förutsätterstratör FAS 90 eller något motsvarandeatt system
införs. Försäkringskassan skulle med sådan information scha-
blonmässigt kunna klassa företagen i antal avgiftsklasser.ett

Arbetslivsavgiften skulle vidare nedsättningsbar tillvara en
del.viss Systemet skulle möjligheter till avgiftsreducering-öppna

för arbetsgivare tagit initiativ det vanliga förutöverar som att
förbättra arbetsmiljön eller motverka utslagningutestängning.

Effekter arbetslivs- Kommissionens förslag införa differentierade avgifter fárav att somavgiften effekt företagen ökadi utsträckning fåratt bära sina arbets-egna
miljökostnader. Studier visar företagmånga skullesmåatt tjäna
på med differentierade avgifter.ett systern

Långsiktigt beräknas differentierad avgift medverka tillen en
önskvärd omstrukturering arbetsorganisation och arbetsmil-av

effektiviserajöer förinsatser rehabiliteringsamt och motverka
utslagning. Sammantaget innebär kommissionens förslag för-en
ändring riktningi effektivisering arbetslivet. Förslagenmot en av
medverkar till hälla och sikt ocksåpá sänka detatt totalanere

arbetsgivaravgifter.uttaget av
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styrmedelAdministrativa4.8

arbetsmiljön inte-förbättrabred front är atthuvudväg påEn att
låtaochverksamhetenlöpandedenarbetsmiljöfrågorna igrera

normalalinjeorganisationensdelintegrerad iingådem som en
arbetsmiljölag-grundförutsättningarbete. En genomsyrarsom

skall drivas iarbetsmiljöarbetetlokaladetstiftningen sam-är att
arbetstagare.ocharbetsgivaremellanverkan

detunderstryka ärdärförvill attArbetsmiljökommissionen en
lagändring-mål för dedelaktighetoch ärlokal aktivitetökad som

mål göraföreslår. Ett är attannat ansvars-kommissionensomar
förebyggandeförbådegäller ansvarettydliga. Dettafrågorna

rehabilitering.ocharbete
arbetsmiljöarbete lösersystematisktreglerSamhällets ettom

kravuppfattasde endast externaproblemendock inte somom
medavsiktKommissionens är attpálagor.administrativaoch

förvaltnings-ochföretags-och styrningstimulansslagolika av
tillsam-själva,olika nivåerarbetsledningen på attochledningar

sig ioch deraspersonalen representanter,med engageramans
Samhälletsrehabiliteringsarbetet.ocharbetsmiljö-lokaladet

kommande minimi-utifrånföreskrifter dåutgårochlagarkrav i
krav.

företagansvariga iÖkat anställdamed de måsteTillsammansengagemang
godautveckling detbredaremyckettill stånd motningar en

hittillsmycketsamlad strategiDärför änarbetet. måste meren
alla anställda.deltagandeochbrettbygga på ett avengagemang

upplevda miss-grunda sig påprioriteringarArbetsplatsens måste
och dyliktmätningarbaraoch motiverasförhållanden inte av

utförts experter.avsom
linjeorgani-arbetsmiljöfrágorna iskall hanteraArbetsgivaren

arbets-skall klargöramotsvarandeFöretagsledningensationen.
produktions-uttalathittills harmiljömål på sätt mansomsamma

ochuttaladeRiskertydligtskalluppgifterochmål. Ansvar vara
och värderas.identifierassystematisktskallproblem sättpå ett

skall åtgärdsprogramunderlagundersökningarsådanaMed som
skall ocksåArbetsgivarenoch följasgenomförasfram,tas upp.

säkerställaförutvärderingarrevisioner attregelbundet attgöra
särskiltvillfungerar. Kommissionenverkligeninternkontrollen

fysiska,omfattar bådeinternkontrollenviktenframhålla attav
frågor.arbetsorganisatoriskaochpsykiska

tillocksåinternkontroll ledersystematiskkrav attDessa på en
stället föreffektiviseras. Itillsynsmetoder kanyrkesinspektionens

inspektionen revi-kanarbetsmiljön,detaljernainspektera iatt
frånarbetssättEtt sådantinternkontrollsystemet.självadera

arbetsmiljöar-livaktigfrämjar internttillsynsmyndigheterna ett
bete.

prak-genomslag iskalllagändringarnaföreslagnadeFör att
til-betonavill kommissionenrespekt,medoch atttiken mötas
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lämpningen efter företagets motsvarandemåste stor-anpassas
lek och förutsättningar. Det dock markeras också detmåste iatt
lilla företaget behöver och befogenheter klargöras.ansvar

företag begränsadSmå motsvarande med verksamhet kan ha
begränsade möjligheter omplaceringar,ordna arbetsväxling,att
arbetsrotation e.d.

Näringslivet rationaliseras och omorganiseras. Företag divisio-
naliseras, delegeras, delar verksamheter bryts ochutansvar av

till fristående bolag. företagInom och förvaltningargörs ser man
ofta fördelarna stället förmed själv bygga funktioneriatt, att upp
för underhållsarbete eller lokalvård, lägga arbetet påt.ex. ut
entreprenad. utvecklingEn sådan arbetslivet fåri inte leda till
försämrade arbetsmiljöförhållanden, arbetsmiljö-uttunning av

eller till ensamföretagare utanför gällandeansvaret att agerar
regler och normer.

vill därförKommissionen fästa uppmärksamheten på att ar-
betsmiljölagens ansvarsregler och det för lagen grundläggande
arbetsställebegreppet bör för bättre till deöver att tases vara
anställdas arbetsmiljokrav.

fackligaPartssamarbetet och de4.9 organisa-
tionerna

arbetsmiljöavtalen har lagt fast ambitioner försinaI parterna en
förutsättningarnaarbetsmiljö och förgod gemensamt angett om

förverkligalokal samverkan för målen. Enligt grundsynen iatt
samverkan viktigt medelarbetsmiljölagen för åstad-i sigär ett att

tillfredsställandekomma arbetsmiljö. Arbetsmiljöavtalen ären
för arbetsplatsvägledande hur och driverorganiserarpåman en

arbetsmiljöarbetet.det lokala
arbetsmiljöbegrepp ocksåvidgat innebär partssamarbe-Ett att

skall bredare fält också omfattar arbetsor-spänna övertet ett som
rehabilitering, befattningsförnyelse och anställdasdeganisation,

inflytande arbetsvillkoren aktualiserar behovi Dettaöver stort.
koppling mellan arbetsmiljö- och verksamhets-närmareav en

utveckling kompetens- och kunskapsutveckling företagen.isamt
arbetsorganisatoriska frågornaMed hänsyn till de behand-att

medbestämmande- arbetsmiljöfrågor,las både och detärsom
sikt för allmännödvändigt detinompå översynatt ramen en av

regelsystemet, åstadkomma bättrearbetsrättsliga samordningen
samverkansreglema och avvaktanmellan i AML MBL. I på en

kan lokalt utveckla praktiska tillämpningarsådan översyn man
samverkansformer onödig formalismutan ettav nya som ger

reellt inflytande för de anställda.
miljöfaktorernaökade insikter hur samverkar ochGenom om

ökad lokal aktivitet, arbetsorganisatori-detinte minst pågenom

653-100987.SOUz49--



ska området, kan villkoren arbetslivet förbättras.i Detta galler
strävandena undvika ellerinte minst begränsa starkt bundetatt

och arbete.ensidigt
Arbetsmiljöfrágorna har hittills i utsträckningstor setts som

expertfrágor, vilket lett till arbetstagarnas erfarenheteratt egna
och kunskaper beaktats tillräckligt.inte För stimulera detatt
lokala arbetet, kommissionen därför viktigtdet äratt attanser

fårsamtliga aktörer roller tydliga. Detta ocksåär ärsom en
förutsättning för partssamverkan skall den pådrivande kraftatt

avsikten.varitsom
Arbetsgivaransvaret utvecklas och fackligademåste organisa-

roll renodlas. Skyddskommitténstionernas roll förhållande tilli
linjeorganisationen renodlas kommitténmåste så i övergri-att
pande frågor blir styrande och får planerande, kontrolle-i övrigt

uppföljanderande och uppgifter. Detta synsätt överensstämmer
med inriktningen de centrala arbetsmiljöavtalen.i Skydds-även

ombudens möjligheter begära ställningstagande frånatt t.ex. yr-
Ävenlyftaskesinspektionen fram. de anställdasmåste ansvar

och aktivt medverka arbetsmiljöarbeteti understry-rätt måsteatt
kas.

Kunskapl O

Nya risker och belastningar arbetsliveti uppkommer ständigt.
Olika faktorer för kansig tolerabla ocksåingår isom var vara
riskbilden. ocksåNytt allt antal faktorer arbets-är istörreatt ett
miljön påverka hälsan.visat sig Det gäller både psykiska och
fysiska arbetsförhållanden.

Gamla yrken försvinner, kommer till. dennaI omstruktu-nya
rering möjlighetersig tillgodosesamtidigt olikaöppnar stora att
krav effektivitet, arbetsinnehåll ochpå arbetsmiljö. Framgångar-

blir beroende hur tillgängliga alternativ och kunskaperna av
Ett aktivt förändringsarbeteutnyttjas. förutsätter också kun-nya

skaper bidrar till helhetsperspektiv arbetsmiljöfrågor-påettsom
na.

Kommissionen har under arbete kunnatsitt konstatera detatt
finns omfattande kunskap och information arbetsmiljönen om
och dess problem. Informationen dock ofta sönderstyckad ochär
sváröverskádlig. informationsflödenaBrister i de igör att som
realiteten berörda alltid informationen.inteår nås av

För hälsorisker och bättre förebyggamöta och hanteraatt nya
de redan kända riskerna krävs förändrad utbildning och kun-en
skapsuppbyggnad arbetsmiljöns område.på

Kommissionen föreslår därför rad åtgärder syfte förbätt-i atten
kunskaperna, utbildningen och informationen kring arbetsmil-ra

Det enligt kommissionensjön. uppfattning angelägetär att ta
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kunskap samordningfram områden,inom många attny genom av
information möjligheterna till intensifieradebefintlig ökaredan

och slutligen särskildaoch riktade insatser vissamot attgrupper
för spridning kunskap och information.åtgärder vidtas av
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Ekonomiska styrmedel

Inledning och allmänna förutsättningar5.1

direktiven till arbetsmiljökommissionenAv framgår kommis-att
bör ekonomiska styrmedelsionen arbetsgivareöverväga motom

bör för åstadkommaskapas arbetsmiljöförbättringar.att
direktiven konstateras vidare detI finnsatt sammantaget stora

förutsättningarätredrivaoch goda aktivt och åt-ettresurser
gärdsinriktat förebyggande arbete. Trots detta åtgärdas dåli-inte

arbetsmiljöer omfattningden önskvärt och årligeniga som vore
slås tusentals människor från arbetslivet till följd brister iut av
arbetsmiljön.

Det finns enligt kommissionen skäl införa medatt ett system
förekonomiska styrmedel åstadkomma arbetsmiljöförbätt-att

Nedan redovisas grunderna förringar. med differenti-ett system
erade avgifter enligt kommissionen kan underlagutgöra ettsom
för vidare överväganden.

avgiftssystem arbetsgivaravgiftDagens Den dag tilli 37,5uppgåruttas procentsom ca
tillkommeravgiftsunderlaget för tillfälliga1,5 denprocentav

arbetsmiljöavgiften. Avgiften betalas lika alla arbetsgivareav
utbetalningaroberoende hur från försäkrings-görsstoraav som

till anställda drabbasde olyckor eller sjuk-systemet som av
domar.

kommissionen låtit genomföraEn studie denvisar attsom
för finansieringgäller den svenska socialförsäk-princip som av

unik. antalI västländer för arbets-ringen premierär ett stort tas
skadeförsäkringen motsvarande till företagetsi proportionut
belastning försäkringen. ländersAndra finansieringsmodellerpå
bygger företag skall bäraprincipen varjemånga gånger på att

kostnader.sina egna
arbetsgivaravgiftenDen generella har väsentliga svaghe-två

differentieradeter,vilka med avgifter börmotiverar att ett system
delsSvaghetema avgiften belastar företagenövervägas. är att

avgiften fungerardels ekonomisktorättvist inte incita-att ettsom
för bättre arbetsmiljö.ment en

septemberArbetslivsfonden Arbetsgivama betalar under tiden från till1989 de-
cember särskild arbetsmiljöavgift det1990 1,5 procenten om av
s.k. avgiftsunderlaget. Medlen förs till fond, arbetslivsfonden,en
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Riks-till arbetsgivare.bidragskall användastillgångar somvars
förslagen propositionnyligen iantagitdagen har en

arbetslivs-ochrehabiliteringför aktiv62 insatser1989 90: om
fondenspropositionenverksamhet Ifondens att me-angesm.m.

arbets-och förbättringartill rehabiliteringanvändasskalldel av
fon-pekarUppskattningararbetsorganisation.och attmiljö mot

kapitelunder 5-8 severksamhet årkommer driva sinden att
tre.

modifieringarbetsmiljöavgiften efterföreslagitharLO att en
förekonomiskt incitamentfår formenoch ettperrnanentas av
förgenomföra åtgärderför ochframföretagen att ta program

arbetsmiljön.förbättringar i .
arbetslivsfon-behovetvill understrykaKommissionen attav

behöverArbetslivsfondenföljs och utvärderas.verksamhetdens
verk-fondensdagstid detdock verka innan prövaär att omen

fondens bidragsgiv-utvärderingfortsätta. Visarsamhet bör atten
arbete ochförändringönskadmedverkat tillharning aven

går breddetfrånkommissionen nåarbetsmiljöer attutgår att
bör fortsätta.verksamhetenenighet attom

föreslåravgifter kommissionendifferentierademedDet systern
börförslag detfasta LO:sframställningenföljande på attdeni tar

framför företagenekonomiskafinnas incitament att ta program
Starkaarbetsmiljön.för förbättringar igenomföra atgärderoch

arbetsrniljörisker.medföretagställsåtgärderkrav på storapå
för avgiftsnedsätt-grundföreslåsåtgärdsprogramGoda vara en

ning.

hösten 1990underhar aviserat attplanerade RegeringenRegeringens att avserman
åtgärder fjorton dagarna varjeför förstasjuklön deföreslå lagfäst av

1991.den januarisjukperiod fr.o.m. 1
socialdeparte-utarbetassjuklön itill lagförslagetI somomny

återförsäkraför företagmöjligheterna smådiskuteras attmentet
skyldighetenföljerviss nivå attför kostnadersig över avsomen

enligt departe-återförsäkringsmöjlighet börsjuklön. Enbetala
orimligt högaföretagenskydda deinföras för små motattmentet

utanför område dendetfaktorergrund stårkostnader på somav
påverka.kanenskilde arbetsgivaren

tillskall ledasjuklönobligatorisk intelagen attFör att om
skullearbetshandikappeller medsjukledighethögmedpersoner

till undantagmöjlighetarbetefå svårigheter måsteatt ges.en
undantagsmöjlig-finns sådannorska sjuklönesystemetdetI en

liderför sjuklighet. Denökad riskmedförhet ensom avpersoner
medför ökadhandikappsjukdom ellerkronisklångvarig ett som

hosefter ansökansjukfrånvaro kansammanlagdrisk för stor
bestämmelsernafrånbli undantagentrygdekontoret att ar-om

till honom.betala sjuklönskyldigskallbetsgivaren attvara
lagstift-svenskadenbör förasregel in imotsvarandeEn även

enligt departementet.ningen
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Under hösten regeringen lägga ytterligare förslagattavser med
inriktning rehabiliteringpå och förbättrad arbetsmiljö. detI sam-
manhanget kommer frågan samordning mellan sjuk- ochom
arbetsskadeförsäkring behandlas.att

5.2 Arbetslivsavgift
Att arbetsgivarna kostnadernatar över för sjukfrånvaron under
de förstatvá veckorna innebär första vad gällerett diffe-steg en
rentiering kostnaderna mellan olika företag.av

De långa sjukfallen, arbetsskadoma och förtidspensioneringar-
emellertid förstår mycket del försäkringskostnader-na storen av

Även denna del kostnaderna fördelarna. olikasig mellanav
företagen och bör därför enligt kommissionens ocksåmening
differentieras.

5.2.1 Grunder för en Socialförsäkringssystemets utgifter för sjukfrånvaro, sjukvård, ar-arbetslivsavgift betsskador och förtidspension kan till delar hänföras tillstora
brister arbetsmiljön.i Utgifterna skall täckas inkomster frånav
sjukförsäkrings- och arbetsskadeavgiftema till viss del ock-samt

frånså ATP- och folkpensionsavgifter.
De delar socialförsäkringens inkomstsida skallav täckasom

kostnaderna för brister arbetsmiljöni skulle kunna slås isamman
avgift, här kallad arbetslivsavgift. Avgiften bören ny differentie-

ras.
Grovt räknat motsvarar de avgifter arbetsgivare isumman av

dag betalar för sjuk- och arbetsskadeförsäkringen tolv procent av
lönesumman.

Med hänsyn till inte alla kostnaderatt sjukförsäkringeni kan
arbetsrelaterade kan dockanses viss andelvara underlageten av

för differentieringen undantas. Undantaget skulle kunna motsva-
huvuddelen sjukförsäkringsavgiftens bidragra till sjuk-av och

tandvården.
Det finns också vissa tveksamheter de delar nuvarandeom av

folkpensions- och ATP-avgifter hänför till förtidspensio-sigsom
neringar lämpliga differentiera.är Ersättningatt formi förtids-av
pension och livräntor från arbetsskadeförsäkringen skiljer sig
från den vanliga sjukersättningen det gällernär det tidsmässiga
åtagandet och kostnaderna.

sjukpenning enligt allmän försäkring och arbetsskadeförsäk-
ring i princip tidsbegränsatär ett åtagande. Försäkringskassan

sjukpenningprövar skall bytas förtidspension efterom ut mot
något några Sammaår. sak gäller arbetsskadeförsäkringen. När

skada bestående skall kassan till livräntaen prövaanses rätten
för eventuella inkomstförluster.
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arbetsskadelivräntaochförtidspensionBeslut utgör ett merom
till dessaåtagande 20-30långsiktigt år rättenäven om--

efterkanförmåner några år.omprövas
och livräntor dessaförtidspensionertill måsteHänsyn trots

arbetslivsavgiften för motverkabyggas iinvändningar in att en
tänk-till förtidspensionssystemet. Enkostnaderövervältring av

arbetslivsavgiften belastas medskulle kunnabar lösning attvara
och livräntor underförtidspensionerför nybeviljadekostnaden

utsträckasskulle kunnaperiodperiod. En sådantidsbegränsaden
sjukpen-byts regelsjukskrivningEfter 2-3till 2-3 årsår. som

arbetslivsavgiften medskulleTotaltförtidspension.ning motut
begränsadför kostnader underbelastasuppläggningsådan enen

tid.
återföraförskullesådant incitamentenMed attsystemett

skulle ändåväsentligt. Kostnadernaöka högstoch sjukaskadade
lämpligenvadavgränsningbli orimliga. Eninte av somannan

för-enbart dearbetslivsavgiften skulle kunnabelastakan vara
för-arbetsskadelivräntormedsamordnadetidspensioner ärsom

grundfall beviljatsdessahar påtidspensionen i somsamma
arbetsskadelivräntan.

skulle inled-för differentieringunderlagetsammanlagdaDet
Catill 8-10 2,5ningsvis uppgå procentprocent. nuvaran-avca

förslaget obli-till följdsjukförsäkringsavgift bortfallerde omav
fjorton dagarna. Ca 2förstasjuklön under degatorisk procent

tandvården.till sjuk- ochsjukförsäkringens bidragmotsvarar
avgift harför differentieradunderlagetprövningI sin enav

avgiftsuttag. föreslagnanuvarande Detfrånkommissionen utgått
påverkas juste-och inteavgiftssystemets grunder principer av

avgiftsuttaget.ringar i
förstatsbidrag med 15närvarande procent attFör utgår ca

Arbets-och förtidspension.för sjukförsäkringtäcka kostnaderna
betydande underskott. Principer-skadeförsäkringen visar ettupp

samband med denstödet behöver istatligaför det över attsesna
arbetslivsavgiftenföreslagna differentieradekommissionen nuav

eventuellt införs.

Utformning solidariskt5.2.2 generell delArbetslivsavgiften bör beståav somav en
arbetslivsavgiften kostnadsanpassad del.ochalla arbetsgivarebetalas enav

arbetslivsavgift kan detdifferentieradtillVid övergång varaen
och möjlig-för företagen tiddet stegvisnödvändigt göra attatt ge

differentieradeefter till denställahet Första övergångåretatt om.
differentieramedlämpligt börjaavgiften kan det att attvara

sikt skapaför såeller på några års stornågranågon procent att en
möjligt.kostnadsanpassad del som

löneunderlaget skallgenerella avgiften någraDen procent av
hög-fungeraochför administrationkostnadernatäcka ettsom
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kostnadsskydd för oförutsedda kostnader kanstora som upp-
komma under visst är.ett

Den kostnadsanpassade delen ca 5-7 löneunderla-procent av
fastställs avgift förget företaget utifrån de kostnadersom en som

de anställdas sjukfrånvaro, arbetsskador och förtidspensioner
medfört för socialförsäkringen under förslagsvis är.ett

Försäkringskassan i bestämmer företagetsregionen arbetslivs-
avgift. Detta innebär avgiften dels kan variera mellan olikaatt
försäkringskasseomräden och mellan olika arbetsgivare.

beräkningenVid det s.k. ohälsotalet framgår det varierarattav
mellan olika försäkringskassoma.de Ohälsotalet totalmáttär ett

ersättning grund ohälsa betalasöver på socialförsäk-som av av
omfattarringen. Máttet formersättningar sjukpenning,i av ar-

betsskadesjukpenning förtidspension sjukbidrag docksamt -
grund arbetsmarknadsskäl.pá I Västerbotten ohälsotaletav var

60 dagar försäkrad 1989, Malmöi dagar.59,9 Lägstper var
ohälsotalet Skaraborgsi län 38,9 dagar, lägst Hallandi mednäst
41,2 dagar försäkrad. I genomsnitt talet för49,1 1989.per var

De regionala skillnaderna dock likainte hänsynär stora om
enbart till sjuktal för vanlig sjukpenning respektive arbetsska-tas
desjukpenning. I den generella avgiften skulle bedömssáom
nödvändigt regionala utjämningskostnader kunna ingá.

alternativ utformningEn avgiften kommissionen dis-av som
kuterat branschvisa avgifter. Det vill förär i ställetsäga att som
skisserats ha avgifternadär grundas schablo-ett system páovan
niserade företagskostnader och där regionala avgiftsvariationer
kan förekomma skulle avgifterna branschanpassas.dä sådanEn
konstruktion kan fleraha starka sidor. En kan företagatt ettvara
skulle sina åtgärdsprogram jämförda med och bedömda utifrån
vad likvärdiga eller liknande företag branscheninom faktiskt

för bättreinsatser arbetsmiljö.uppnått Kommissionengenom en
har funnit finnsdet hinder för införa avgiftssystematt att ett
grundat branschvisa avgifter. Definitionen branscherpá ärav

frånlångt hinder föri entydig. Ett branschanpassade avgifter är
vidare avsaknaden tillförlitligt och aktuellt informationsun-ettav
derlag. Arbetsmiljökommissionen därför den bedömningengör

branschanpassat avgiftssystem för närvarandeatt ett inte möj-är
ligt införa.att

Emellertid bör hänsyn till branschers speciella förutsätt-tas
med föreslagnaningar den avgiftskonstruktionen. Som be-även

nedan bör indelningen och inplaceringen företagrörs iav av-
giftsklasser ske sådant avgiftsdifferentieringenpá sätt inteett att

oacceptabelt medverkar till företagpå branschsätt inomett att en
fär ekonomiska svårigheter. Vad skall dock intesagtssom nu
begränsa kraven högriskföretag ökad utsträckningpå i bäraatt
sina arbetsmiljökostnader.egna

Till del bör avgiftenviss nedsättningsbar med hänsyn tillvara
åtgärdsprogram för bättre arbetsmiljö, sociala åtaganden m.m.
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Vid eventuell nedsättning arbetslivsavgiften fort-se denen av
framställningen också förutsättningarna och villko-måstesatta

för skadeförebyggande och arbetsmiljöförbättrande insatser iren
olika branscher beaktas.

differentieradFördelen med avgift har redovisatsen ovan.
Nackdelen finnsdet uppenbara risker för ochutestängningär att
uteslutning arbetshandikappade eller andra arbetsgi-av som av

kollektivt eller enskilt bedöms sjukfrånvarorisk.ha högvare
Införandet differentierad arbetslivsavgift förutsätter reglerav en

förhindrar sådan utveckling. Arbetsmiljökommissionensom en
funnithar diskuterat och det bästa lösa fragadennaatt sättet att

avgiften nedsättningsbar.är göraatt

Småföretag de företagen enligt kommissionenFör det nödvändigtminsta är
särskilda regler. differentierad avgift skullemed En kunna belasta

företag hårt och ibland slumpartat. Därförlitet bör dessaett
avgift lika för alla småföretag.betala ären som
företagen skulleDe de betalasmå på sätt storasamma som en

generell avgift klassas den avgiftsklasssedan in imen som
de företagens kostnader för sjukfrånvaro, arbets-småmotsvarar

skador och förtidspensioner. sådant det möjligtEtt görsystem
företagenför de hamna avgiftsklassi detsmåäven att en ny om

småföretagkollektivet under ligger för högtvisar sig åratt ett
förlagt förhållande till avgiftsuttaget.eller i

Definitionen litet företag kanvad diskuteras. Arbets-på ärett
miljökommissionen frånhar detta sammanhangiavstått att pre-

storleken företag bör omfattas enhetlig avgift.cisera på som av en
Storleken generell arbetslivsavgift för företag skallsmåav en

självfallet bestämmas med utgångspunkt kunskapdeni som
finns dessa företags del arbetsmiljöproblemen. Som redaniom

har det de företagen skullevisats smånämnts att attgynnas av en
införs.arbetslivsavgift Givet nuvarande totala avgiftsuttag skulle

följdensåledes bli reducering avgifterna för småföre-vissen av
tagen.

finns emellertid risk med låta företag betalaDet småatten en
generell arbetslivsavgift. Risken högriskverksamheterär att
splittras med anställda. Troligenpå små entreprenörerupp
behövs också här särskilda regler.

främst riskföretagdå hindra skapasMotivet småär att att samt
företag frånvaro betalamed extraordinär börsmåävenatt en

avgift. lösning här kan försäkringskassanhögre En attvara
eller yrkesinspektionen kan ha kräva småföretagoch rätt att att

skall betala avgift tilllfaktiska företagskostnaderanpassad deien
fall höga sjuk- och arbetsmiljökostnader kan Huvudre-påvisas.

för småföretag skulle då bli enhetlig avgift.geln Undantageten
blir företagsanknuten avgift kan fastställas efter närmareatt en

företag höga arbetsmiljökostnader.utredning med Försäk-av
bevisbördan förringskassan har då eventuellt höjd avgift.en
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Undantaget förutsätts användas endast då särskilda skäl finns.
Möjligheten till återförsäkring med självrisk kan diskuteras

för kostnader företagi till viss storlek. Självklart börupp en man
här efter samordningsträva med det regelsystem kommer attsom
gälla beträffande arbetsgivarperioden.

Bestämning5.2.3 När den regionala försäkringskassanav skall bestämma arbetslivs-
arbetslivsavgiften avgiften för enskilt företag utgångspunktenett måste regio-vara

totala kostnader för sjukfrånvaro, arbetsskador Dennens etc.
fråga anmäler gällersig hur den totala kostnadengenastsom
fördelas mellan olika företagende i regionen. Vid genomförande

det datorstödda informationssystemet FAS 90 kommer försäk-av
ringskassan få tillgång till den information behövsatt som som
underlag för bestämning företagets arbetslivsavgift.av

Arbetslivsavgiften bör bestämmas före-procentsatssom en av
lönesumma. Den bestämstagets skall täcka delsprocentsats som

den generella delen avgiften dels den kostnadsanpassadedif-av
ferentierade delen. kanDet emellertid förefalla krångligt be-att

för företag.stämma varje Därför bör avgifternaprocentsatsen
procentsatserna schabloniseras begränsati antal avgiftsklas-ett
ser.

Antalet avgiftsklasser och klassificeringen företag bör ske påav
sådant avgiftsdifferentieringensättett inte oacceptabeltatt på ett
medverkar till företagsätt branschinom får ekonomiskaatt en

svårigheter.
Den skisserade förrutinen bestämning arbetslivsavgiftenav

innebär de schabloniserade avgifterna kommeratt varieraatt
mellan de regionala försäkringskassorna också mellan före-men

i regionen.tagen

Nedsüttning Det bör möjligheter till avgiftsreduceringarsystemet öppnaav nya
avgiften för arbetsgivare särskildatagit tillinitiativ förbättraattsom ar-

betsmiljön eller motverka utslagningutestängning anställda.av
differentieringUtöver den schabloniserad avgift inne-som en

bär bör därför byggasi in möjligheten försäkrings-försystemet
kassan bevilja sänkning arbetslivsavgiften.att en av

Huvudsyftet med möjligheten till nedsättning avgiften ärav
dels hindra människor från arbetsmarknaden,att utestängsatt
dels aktivt arbetsmiljöarbete.premiera Arbetsgivarenatt premie-

sänkning avgiften han anställer och behållerras genom en av om
partiellt arbetsföra eller svårplaceradeär ellerpersoner som

ordnar med platser för arbetsträning Erhållna lönebidragm.m.
skall beaktas vid förutsättningarnaprövning för nedsättaattav
arbetslivsavgiften.

Hänsyn bör också till åtgärdsprogram för bättre arbets-tas om
miljö har och eller verket.iupprättats Företag driversatts som

aktivt arbetsmiljöarbete särskildaett skallinsatser såledesgenom
premieras. Det kan gälla arbetsorganisation, satsning påen ny en
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rehabilitera långtidssjuka eller investering tekniki däratt en ny
arbetsmiljöinvesteringama särskilt kostnadskrävande.är

villkor förEtt nedsättning dock insatserna vadär gåratt utöver
krävs lagar och författningar.i Ett åtgärdsprogram ochi sigsom

innehåll, kan därmed tillräcklig förinte grundoavsett vara av-
giftsnedsättning. En nedsättning förutsätter särskilda insatser ut-

de Eventuellt ekonomiskt stöd till projektöver gängse. inom
företaget från arbetslivsfonden skall beaktas.också

Ytterligare villkor arbetsgivaren och det lokala facketärett att
åtgärdsprogrammet.är överens om

Jämfört med andra företag bör högriskföretag starkamötas av
skadeförebyggandekrav och arbetsmiljöförbättrandepå insatser.

Yrkesinspektionen skall också särskilt inrikta tillsyn dessasin på
företag. Samtidigt kan betydande före-i sådanautrymmet vara

för belöna särskilda och ambitiösa satsningartag, att genom
avgiften.nedsättning Detta förklaras de grund sinapåattav av av

arbetsmiljökostnader belastas jämförelsevismed höga avgifter --
helt linje med avgiftsdifferentieringensi syfte.

Administrativ5.2.4 införandeEtt differentierade avgifter det slag skissatsav av somsamverkan innebär radikal förändring kassornas roll administratören av som
försäkring.av

förutsättningEn för kassorna skall klara denna ochatt nya
delvis annorlunda uppgift tidigare ellerär FAS 90nämnts attsom
liknande genomförs. förutsättningEn kassor-system är attannan

traditionella roll utbetalare förskjutsersättningnas motsom av
rehabilitering och förebyggande arbete. Försäkringskassoma

heltmåste på tidigare arbeta utåtriktatett sätt änannat i nära
samarbete företag, fackföreningarmed och myndigheter.

informationDen kassorna kommer få tillgång till i sinaatt
ADB-system bl.a. sjukperioder, diagnos, yrke,rör arbetsställe,
arbetsgivare, arbetsinkomster, vårdgivare.

Genom analyser detta material tillsammans med uppgifterav
kostnader för arbetsskador och förtidspensioneringar bör till-om

räckligt underlag finnas för bestämma arbetslivsavgiften.att
Vidare bygger med nedsättning avgiftensystemet på näraettav
samarbete med yrkesinspektionen roll också kommer attvars
förändras.

Företagshälsovårdens roll dettai sammanhang mycket vik-är
Genom utökattig. samarbete företagshälsovårdenmed kanett
allmänna försäkringenden komma skadeförebyggandeatt en

roll.
Ett utökat samarbete mellan yrkesinspektionen försäk-och

ringskassan bygger grunden respektivepå regionala haratt organ
för den löpande lagtillämpningen inom område.ett sittansvar

Yrkesinspektionen således det statliga företrädesvisär organ som
skall ha sakkunskap bedöma företags åtgärdsprogram ochatt ett
effekterna de insatser genomförts.av som
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Försäkringskassan kan behöva diskutera yrkesinspektio-med
avgiftsklassificeringen företag. alla nedsättnings-Iettavnen om

försäkringskassan höra yrkesin-ärenden betydelse börnågonav
spektionens mening.

har förFörsäkringskassan sida initierasiná ett stort attansvar
rehabiliteringsinsatser och verka skadeföre-och samordna

avgiftsnedsättning skall kassanbyggande. ärenden i sinaI om
olika expertsynpunkter.beslut väga samman

samarbete med arbetsförmedlingen skulle kunnaEtt närmare
information exempelvis onormal personalomsätt-viktig omge
företaget.vidning

informationsutbyte underlagVidare kan med AMF TFAett ge
arbetsmetoder, maskinerför riskbedömning utrustning, etc.av

Rutiner vid5.2.5 ned- Nedsättning avgiften skulle kunna till enligt följandegåav exem-
sättning avgiftenav pel:

Utifrån föregående försäkringskostnader sjukpenning,års ar-
betsskador och nybeviljade förtidspensioner fastställer kassan
aktuell avgiftsklass. klass finnsI varje för nedsätt-ett utrymme
ning nágra lönesumman.någonmotsvarar procentsom av

innebär krVarje 1 000 anställd avgift avgifts-i vidprocent ett
underlag kr.100000på

arbetsgivaren klassatsNär försäkringskassan kan han begä-av
avgiften.nedsättning Arbetsgivaren hanvisar att attra av genom

anställa haft svårigheter tidigare komma in påattpersoner som
arbetsmarknaden uppfyller deHan därmedtar ett ettansvar. av
kriterier kan ligga till grund för avgiften.nedsättningsom av

Vid begäran nedsättning avgiften arbetsgivarengörom av
vidare gällande han med omfattande åtgärdsprogramatt ett avser

minska sjukfrånvaro och arbetsskador kommandeunder detatt
Åtgärderna bedöms sådana faller utanfördeåret. attvara ramar-

för arbetsgivarens skyldigheter.normalana
Antalet undantag från försäkringen under arbetsgivarperioden

onormalt höga.inteär
lokala facketDet har biträtt åtgärderna.

avgiftenKassan ensidigt kan nedsättas underavgör om en
tidsbegränsad period.

Socialförsäkringsnämnden tillstyrker avgiften kan sänkasatt
för sjukfrånvaro,med 1 Kostnaderna arbetsskador ochprocent.

nybeviljade förtidspensioner kan sedan följas kassan.upp av
Sänkningen avgiften med innebär arbetsgi-1 procent attav en

anställda ochmed 200 genomsnittligt avgiftsunderlag påettvare
kr. får kr.150000 300 000 minskade kostnader.i

Den arbetsgivare lyckas med sitt kansom program genom
minskade kostnader sedan hamna lägre avgiftsklassi meden ny

för nedsättning.nytt utrymme
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fåravgifterdifferentieradeEffekter införa5.2.6 förslagKommissionens att somav
arbetslivsavgiften arbets-får bärautsträckning sinaökadföretagen ieffekt egnaatt

skulleföretag tjänasmåStudier visar mångamiljökostnader. att
avgifter.differentierademedpá systemett

kommissio-avgift enligtdifferentieradberäknasLångsiktigt en
omstruktureringönskvärdtillmedverkaförslag av ar-ennens

föreffektivisera insatserarbetsmiljöerochbetsorganisation samt
innebärSammantagetmotverka utslagning.ochrehabilitering
effektivi-riktningförändringförslag i motkommissionens enen

ochhållatillmedverkarFörslagenarbetslivet. attsering nereav
arbetsgivaravgifter.totalasänka detocksåsikt uttagetpá av

administratörskassanFörsäkrin5.3 avsom
arbetslivsavgi ten

ochoffentligrättsligafriståendeFörsäkringskassoma är organ
lagenregleras iVerksamhetenstyrelse.förtroendevaldleds enav

ochförfattningarförsäkring iallmän381 samt genom1962: om
riksförsâkringsverket.föreskrifter av

varjelandet, iförsäkringskassor iallmännafinns 26Det en
hu-Kassomaslandsting.tillhörintekommunochlandsting som

ochförsäkrings-enskildahandläggauppgiftvudsakliga är att
bidragsärenden.

fattas tjänste-försäkringsärendenbeslutflertalet iDet avstora
och bidragsom-pensions-arbetsskade-,beslut inomVissamän.

socialförsäkringsnämnder.förtroendevaldadockfattasrådet av
landet.nämnder iTotalt finns 167

försäkringskassomasbedrivsverksamheten påHuvuddelen av
lokalkontor i420totaltfinnsnärvarandelokalkontor. För ca

kommun.varjelokalkontor iskall finnas minstlandet. Det ett
tillsynsmyn-ochförvaltnings-centralRiksförsäkringsverket är

Ver-bidragssystem.anslutandeochsocialförsäkringenfördighet
före-bl.a.försäkringskassomatill är attförhållanderollkets i ge

fastställer.riksdagochregeringdeskrifter inom somramar
denkanomsättningsocialförsäkringens attpáEtt mått vara

BNP. Brutto utgör20kostnaden procenttotala motsvarar avca
konsumtionen.totaladen30utbetalningarna procent avca

åtta iledamöterförtroen- bestårDe styrelser5.3.1 Försäkringskassomas sexav
rolldevaldas ochordförandeStyrelsenssuppleanter.och fyraStockholm

lands-Ledamöternaregeringen. utsesordförandevice utses avav
verksamhetsornrádet utgörskommunfullmäktige därellertinget

kommun.av
diffe-införandeverksamhetenändring ettMed den avsomav

kanförsäkringskassanförinnebäravgifterrentierade samman-
konsekvensrimlig ärdiskuteras. Enstyrelsedesssättningen av
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arbetsmarknadensatt i styrelsen. En viktigparter representeras
uppgift för styrelsen blir följa utvecklingen sjukersättning,att av
förtidspensioner och rehabilitering. Rimligt också styrelsenär att
blir inblandad avgiftssättningeni framför allt de arbetsgi-storaav

med verksamhet hela länet.övervarna
de socialförsäkringsnämnderI tillkom 1 januari 1987 ingårsom

företrädare för arbetsmarknadens Nåmnderna fattarparter. som
beslut försäkringsärendeni vissa förtidspensioner, arbets-vissa
skadeärenden geografisktm.m. indelade.är Det innebär leda-att

besitter viktiga kunskapermöterna och erfarenheter situatio-om
i regionen.nen

Även socialförsäkringsnämnden bör kunna spela viktig rollen
besluteni avgifter för företagde har verksamhet inomom som

upptagningsområdet.

Arbetslivsavgift5.3.2 Införande differentierad avgift och arbetasättettav nytt atten
utmaning fören- med rehabiliteringsfrågoma ställer krav förändringarpå istorakassan arbetssätt försäkringskassoma.på

Med differentierad arbetslivsavgift skulle försäkringen påen
motsvarande Frankrikei ha skadeförebyggandesätt roll. Isom en
Frankrike skiljer tillsyn ochpå Tillsyn skerprevention. iman
första hand utifrån arbetsmiljölagen, dess regler efterlevs.att
skadeförebyggande sker försäkringssystemet. Försäk-genom
ringsinspektören har till förfogande,sitt förutom differentierade
avgifter, olika bidrag och lån det möjligt för honomgör attsom
bestämma god arbetsmiljö lönar sig.att

De arbetslivsfonden förfogar under deöver när-pengar som
5--8 den formåren áterföringmaste är medel skadeföre-iav av

byggande syfte kan de lån och bidragsägas motsvarasom som
det franska försäkringssystemet förfogar Visar detöver. sig att
modellen med särskilda till rehabilitering och förbätt-pengar
ringar arbetsmiljö och arbetsorganisation effektiv kanärav syste-

integreras med försäkringen framtid.imet en
förändringEn redan försäkringskassornaär på gång inom och

riksförsäkringsverket. En omfattande inventering utbildnings-av
behov med anledning rehabiliteringssatsningen pågårm.m. av

riksförsäkringsverketinom och försäkringskassoma.
I dag också samarbetepågår mellan primärvårdenett och

försäkringskassan framför allt kring de långa sjukfallen. Primär-
vården mycket viktig samarbetspartnerär för försäkringskas-en

inte minst det gäller impulser till rehabilitering.närsan
försäkringskassanOm skall inta central roll vad gäller reha-en

bilitering och administration differentierade avgifter krävsav
insatser personalutvecklingsområdetpá också kassanattmen
kan rekrytera till vissa specialområden prevention,t.ex.som ana-
lyser och bedömningar risker och analyser försäkringskost-av av
nader.
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Individen i centrum

arbets-framtidadetuppfattning måstekommissionensEnligt
löpandedetioch bättre integrerassättmiljöarbetet på nyttett

arbetet.
inflytandetillrättigheter överindividensSamtidigt måste ar-

tydliga.betsmiljön göras
kollektiv.del iindividenockså ettviktigtDet är att som ense

verksamhet.arbetsgrupp,arbetslag,enskilde iingårDen ett enen
behö-gruppstödsociala relationer,inflytande,gällerdetNär osv.

underordnasdel fallochsamordnas ienskilda kravende enver
individernasviktigtDärför detförutsättningar. attärgruppens

rättigheterkollektivaockså beaktas. Dessarättigheterkollektiva
lorganisationerna.fackligadedeltillkanaliseras stor genom

skyddsombudensbl.a.behandlaspartssamarbetekapitel 9 om
roll.skyddskommittéernasoch

förändringsprocessförankradochbredståndtillFör att en
överbyggnad pätvingasadministrativblirbarainte somensom

bland dedelaktighetochfordrasutifrân, ett engagemang en
denintegrering iarbetsmiljöarbetetsTankarnaanställda. om

linjearbetet kräveroch iproduktionsstymingenövergripande en
vadhittills bygger påmycketstrategi änsamlad intern mersom

arbetsför-kan sinasjälvaarbetsplatserna åtgöramänniskorna på
utsättningar.

förutsättningarnaNågot6.1 om
skäl tillVäsentligaförändras.successivt påhållerArbetslivet att

förändringardemografiskateknik,introduktiondetta är nyav
beteenden.ochförväntningarändradeindividernasoch

olika satsningar päintresse persona-Arbetsgivarens att genom
Storökar.arbetsplatsenkvar påanställdadetilllen stannarattse

områ-kostnader. Inom mångamedför högapersonalomsättning
arbetskraft.isvårtdessutom att tagkan detden vara

teknik iintroduktionarbetskraft kantilldra sig nyFör avatt
anpassningframverksamheter tvinga avkonkurrensutsatta en

andrabehov. Iindividuellatillarbetsuppgifternaocharbetet
anpassningindividuellmotsvarandesker intesammanhang en

deochkvinnornasungdomarnas,gällerdetarbetet, närt.ex.av
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äldres förändrade förväntningar och ändrade villkor förpå delta-
gande arbetslivet.i

delarPå arbetsmarknaden ökar kraven arbetskraftenpå attav
skall flexibel och kontinuerligt utveckla kompetens.sin In-vara
troduktion teknik och distributionsformer ställer högreav ny nya
krav de anställdas förmåga behärskapå och kunna underhållaatt

snabbtutrustningen, lösa problem och lätt sig in ändradeisätta
produktionsförutsättningar. arbetsgivarensUr synvinkel detär
värdefullt behålla kvalificeradeden arbetskraften. häng-att Detta

bl.a. med det ochtid kostsamt introduceraatt ärtar atter samman
och bygga verksamhetsanpassad kompetens. Enupp ny annan
orsak det råder brist välutbildad arbetskraftär påatt inom raden
olika områden.

Kvinnorna har under 1980-talet ökat deltagandesitt arbetsli-i
till i nivå Kvinnornas delta-vet stort sett männens.samma som

gande arbetsliveti dock villkorat till följd oftaär de harattmer av
roller både förvärvsarbetande och har förstörresom ansvar om-

barn och hushållsarbete.sorg om
Eftersom regel förutgjort arbetets ochmannen som normen

arbetsverktygens utformning har detta bl.a. medfört könsseg-att
regeringen arbetsmarknaden består,på kvinnor har lägreatt rör-
lighet och längre stanntider arbete,i kvinnor högreiattsamma
usträckning har okvalificerade arbeten och kvinnor iatt genom-

har lägre utbildningsnitt hela arbetsmarknaden.överom man ser
Kvinnor har dessutom mindre betalt för likvärdigt arbeteän män
och kvinnoyrken har lägrei lönenivágenomsnitt och ofta dess-

låg har ocksåDet visat kvinnorsig harutom status. att svårare att
sysselsättning efter Páfrestningamauppsägning.permanent

avspeglar också det faktumsig i kvinnornas sjukfrånvaroatt
stiger.

För skapa bättre villkor arbetsmarknadenpå och minskaatt
påfrestningarna ofta drabbar kvinnor mycket hårt det bl.a.ärsom
viktigt den könsuppdelningenstränga arbetsmarknadenatt på
luckras Arbetsredskap och behöverutrustning bättreupp. anpas-

efter individuella fysiska förutsättningar. Monotona och för-sas
slitande arbetsuppgifter minska och produktionsvillkorenmåste

arbetsliv och familjelivså förena.att går attanpassas
Arbetsmiljökommissionens uppfattning arbetsmiljöbe-är att

utvidgas ochmåste anpassning tillgreppet individemasgörasen
varierande behov flexibla arbetstider, utbildning ocht.ex.av
inflytande. Det Väsentligaste ökainte för arbets-år att resurserna
miljöarbetet använda de tillgängligautan att pånu resurserna
effektivast möjliga Möjligheterna ställa krav föränd-sätt. påatt

arbetsorganisation,ringar arbetsinnehåll och arbetsmiljö mås-av
stärkas och lyftas fram för praktisktte genomslag arbetsli-iatt

Engagerad och motiverad personalvet. avgörande förär ut-en
veckling bättre arbetsmiljö och ökad arbetstillfredsställelseav
vilket i kan bidrasin till ökad produktivitet.tur
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Arbetsorganisation6.2

Ändrade kompe- den6.2.1 löpande bandet varit1900-talet hardelenUnder större av
arbetslivetitenskrav delar indu-för arbetsorganisation iledande principen stora av

arbetskraften specialise-ochfragmentariseratsArbetet harstrin.
begränsadehar sjunkit. DetarbetarnaKompetenskraven pårats.

stället ochhar lärtskall utföras, sig påarbetsmomentet mansom
krävts.hardärutöver intenågot

förändring1980-talet inleddes villkoren förUnder en av va-
ruproduktionen. och manuell produktion börjarTung ersättas av

Manufacturinghögteknologisk Flexible Systems, CADstyrning
organisatoriskt tungrodda byråkratier blir lätt-CAM, CIM, m.m.,

distributionsforrnema ändras och admi-rörligare, Iust-In-Time
decentraliseras. Massproduktion långanistrationen i serier ersätts

kortare ochökad variationsrikedom och därmed serier tätareav
arbetar underhåll,omställningar. Antalet anställda medsom

utför produktionsomställningarövervakar produktionen och
ökar.

förändring näringslivet gäller tillväxtenEn pågående stor av
försäkringsväsensektorn tjänsteproduktion. Bank- ochinom

fastighetsförvaltning kraf-uppdragsverksamhet och växersamt
tigt.

och omsorgsyrken riktas delarde flesta vård- insatsernaI mot
samhälle finns problem; sociala, psykologiska,där detvårtav

betyder anställd hög gradhälsomässiga Det i äretc. att man som
funktionsstör-företeelser betraktaskoncentrerad pá somsom

arbetet uppgifter normalt betraktasIningar. ingår även som som
konfronterasmotbjudande och skrämmande. Som anställd man

påfrest-lidande, och död. psykiskaofta med Densmärta, sorg
anställda blir därmeddeningen på stor.

självarbetet använda sigDet pågårmesta ut att somav
klienter och brukare. Ochmedinstrument i patienter, ävenmötet

för människors liv och välbefinnandeandraansvaret gerom
ock-till arbetstillfredsställelse innebär detmöjligheter godmånga

ofta känner sliten och känslomässigt utmattad. Densigså att man
teckenutsatthet kan resultera hon hananställdes i visar påatt

högt blod-fysiska magsår,även symptomrentstress sommen
sömnbesvär vanliga.tryck och är

speciella arbetsmiljöpro-först under tid deDet är senare som
tilldragitoch omsorgsyrkena sig intresse.blemen vård-inom

omsorgsarbetet spelar roll ochvård- ochSättet organisera storatt
anställda har stödjabetydelse för vilka möjligheter dehar att

kunskap och erfarenhet.dela Attvarandra och med sig egenav
förutsättningar det avseendet. Konti-arbeta vårdlag goda ii ger

för tillföraviktigtnuerlig fortbildning instrumentär attett annat
personligoch möjlighet tillanställda kunskaperde mog-genya

och utveckling.nad
anställdepåverkar denEn omständighet svårig-ärannan som

klarhet personliga kompe-heten få visshet och denatt om egna
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tillräcklig och de kravär ställs. När dettensen motsvarar som
gäller det tekniska kunnandet återkopplingen betydligt lättareär

och risk finns därför den anställde förskjuteratt tyngdpunk-att
arbetei sitt de tekniska uppgifterna.ten mot

arbetslivetsInom olika sektorer finns således olika utvecklings-
linjer leder till ändrade och ökade kvalifikationskrav. snab-Densom
ba utvecklingstakten leder också till krav utbytbar och flexibelpá
kompetens.

Andelen anställda med enklare hopsättningsarbeten har ökat.
Dessa jobb väldigt ofta belastande arbetsmiljösynpunkt.är ur

personalutvecklingHär och kompetenshöjningår mycket viktig.
Dessa personalgrupper bli flexiblamåste deså inteattmer

rutinarbeteni och blir kvar där tills de slåsstannar En sådanut.
utveckling har ofta drabbat lågutbildade kvinnor debuteratsom

arbetsmarknaden arbeteni med enklapå uppgifter.repetitiva Vid
rationaliseringar har de hamnat i stället förIrestgrupp. atten
beredas möjlighet till vidareutbildning och kompetensutvekling,
har de hoppa fråntvingats tempoarbete till tempoarbete tills de
slås kvinnorDessa har ofta låg anspråksnivå och väljerut. atten
hellre lämna arbetet ställa berättigade krav.än att

Kommissionen mycket angelägen uppgift tillatt attser som en se
det vid rationaliseringar blirinte kvar eller skapas befattningar

bara består enkelt arbete.repetitivt Sådana arbetensom av upp-
fyller kraven arbetsinnehållinte och sikt hellerpå depåett gott är

effektiva för verksamheten.inte Om sådana arbetsuppgifter mås-
finnas kvar skall arbetet organiseras dessa uppgifterte så att

med andra jobbet helhet blirså variationsrikt.attvarvas som
kapitell 10 återkommer kommissionen till behovet kun-av

skapsutveckling och kunskapsspridning till samhälletssamt an-
för innehållet grundutbildningeni och hög-på gymnasie-svar

skolenivå.

Utvecklande6.2.2 Kompetens och lärande handlar de anställdas möjligheter attomarbete allaanvända sina lära och utvecklas arbetet. Genomiattresurser,
arbeteti ställas inför intryck, och upplevelserutmaningaratt nya

kan individen utveckla förmåga ochsin yrkesskicklighet.egen
Arbetsorganisationer de anställda möjlighet attsom ger vara
effektiva arbete erbjuderi sitt också självkänsla och arbets-större
tillfredsställelse. Arbetssituationer där möjligheterna till påver-
kan och möjligheterna lärasmå begränsadeär någotatt ärnytt
kan leda till s.k. inlärd hjälplöshet.

Arbetsorganisationen bestämmer hur olika individer exponeras
för hälsorisker liksom för förhållanden innebär möjlighetersom
till lärande och utveckling. Människan aktiv varelse villär en som
ha kreativt förhållningssättoch aktivt till arbete.sitt Samtidigtett
sprids effekterna arbetslivets villkor till livet utanförävenav
arbetet. Forskningen visar deltagande akti-i samhälleligat.ex. att
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arbete innebär lärandehos individer medviteter störreär som
Hälsoeffektema detta berördesdeltagande. i avsnittoch ävenav

1.3.
lärande arbetet skall kännas utveckling ochiFör att som en

frånanställda det naturligtvis viktigt alltidstärka de utgåär att
väsentligtbehov och förutsättningar. Det ocksåindividernas är
utvecklingvikten och hela verksamhetensbetonaatt av gruppens

angelägenhet för alla och stöd för denettsom en gemensam som
enskilde individen.

därför viktigt hälsosyn-Lärande hämmar och är ävenstress ur
mellan krav och individens kapa-punkt. Obalans omgivningens

kan bemötas ändrarantingen omgivningencitet påattgenom
ökar.krav eller individens handlingsutrymmesina attgenom

Ökade självkänslakunskaper och ökad individen möj-störreger
lärande och inflytandehantera kraven. iligheter På så sätt äratt

ambitionenförbundna med och medarbetet nånära attvarann
och minskad ohälsa.arbetstillfredsställelsebättre
också effektiv och produktiv.lärande DetEn organisation är

verksamhet regelavgörande problement deni inteären som
hur hanterarlöpande produktionen. Det avgörande 1är man

snabbaförändringar, problem och behov 2anpassningar,av
kvali-utveckling produkter och produktionsprocesser 3samtav

tetsmedvetande och kvalitetskontroll. Handhavandet det uni-av
kunskap låteroch ovanliga verksamheten kräverka det i intesom

kostsammaformaliseras och Det deti rutinersig ärexpertsystem.
stillestånd,avvikande, icke önskvärda produktionsstömingar,

frånvaro, skador, olyckor.
kanoch inbyggt linjeorganisationenrutinmässigt iFöretag som

problem,frågor förändring, lösninghantera anpassning, avom
kvalitetskontroll högre produk-utveckling kompetens och harav

förhållande till konkurrenter.och försprång Pro-i sinativitet ett
företag består lokalisera kvalitetsbris-blemlösandet dessai attav

utvecklingorsakerna till föreslå åtgärderhitta dessa samtter, av
för framtiden undvi-produktionsprocessen och produkterna iatt

delta problemlösandeliknande brister. kunna dettaka För iatt
kunskap hela produktionsprocessen,de anställda hamåste om

för helheten.arbetets betydelseprodukterna och det egna
utveck-Arbetsmiljökømmissionen det viktigt medärattanser en

möjlighet till helhetssyn,arbetsorganisationerling som gerav
arbetet. nödvändigtkompetensutveckling och lärande Deti är att

kvalifikationsgrad motverkalokalt öka arbetets och utarmning.
föryrkesrollen ökarkvalifikationer individensHöjda i resurser

och kompetensenkontroll arbetsbelastning och motivationenav
utvecklings- och för-delta organisatoriskt och teknisktför iatt

aktivt stödjaändringsarbete. Arbetslivsfonden har möjlighet att
för påskynda utveckling.projekt sådanatt en
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Arbetsorganisa-6.2.3 arbetsorganisationsgruppKommissionens pekar hälsofrä-pá att
tion arbetsmiljösammanhangi traditionellt kopplade tillvaritgorna

belastningarna arbetet och tilli inte individens beslutsutrymme
och möjlighet lära. praktiskaDe slutsatserna bliratt att man
försökt avlägsna belastningama, vilket ofta resulterat i att man
skapat arbeten. alternativpassiva En strategi stärka indivi-är att
derna, höja deras anspråksnivå och därmed öka delaktigheten i

fruktsamoch förändringsprocess.positiven
arbetskravHöga skadligainte Om kraven kani sig.är mötas

kontroll fårmed hög vi den lustfylldapositiva denstressen,egen
aktiviteten, arbetsglädje och effektivitet. Om kraven högaär men
kontroll inflytandeoch saknas dominerar olust-anspänning,
känslor och för arbetet.ointresse

Den behandling enskilda för de har repetitivt,utsätts när mo-
produktionsarbete innebär förnekelse den enskildesnotont av

förmåga fatta beslut eftersom alla beslut fattasantingenatt egna
andra individer eller inbyggda produktionsprocesseniär au-av

flestade kvinnortomatisering. För vård ochinom äromsorg
arbetena och kännerinte de själva arbetederasmonotona äratt
meningsfullt. Däremot upplever de omvärlden inteatt anser ar-
betet speciellt produktivt eller värdefullt vilket medför attsom
självkänslan blir låg och därmed förmågan påverka fattaochatt
beslut. förhållandeDetta brytas generellt; alla individermåste

få möjlighetsina premisser självständigt fatta beslut,måste på att
och möjlighet rättigheter.utnyttja sina Annarsta attansvar

kommer sjukfrånvaron fortsätta hög och arbetsskadornaatt vara
kommer minska.inte Individen bör därför både ökadeatt
rättigheter och ökat det gäller påverka arbetsorga-när attansvar

arbetsinneháll, arbetsmetodernisation, och arbetsmiljö.
Arbete skapar möjlighet till sociala relationer och sociala struk-

Medmänskligt stöd fungerar buffert ohälsa.turer. motsom en
Gemenskap med andra människor särskilt viktig okvalificera-iär

arbetende möjlighet till identifiering med arbetsuppgiften.utan
utvecklingEn ensamarbete kan enbart betraktasintemot ur

skyddssynpunkt. arbetskamraterBra källa till arbetstill-är en
fredsställelse och identitetsupplevelse och skyddutgör ett mot
ohälsa pressandei situationer.

Goda relationer arbetet och kamratskap förebyggerpå gott
också isolering och bristande samhället. braintegration i En
arbetsorganisation hinder överutnyttjande, utbrändhetär ett mot
och olika aspekter den ohälsa hängerärstress som av som

med människors oförmåga hantera osäkerhet ochattsamman
risker tillvaron.i

Arbetsorganisationsgruppen har kunskapssammanställ-i sin
känneteckenning angivit arbetsmiljöfaktorer kanvissa pá som

skapa och ohälsa:stress
mekaniskt arbetstakt,styrd-
standardiserade rörelsemönster,-
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arbetsredskap,ocharbetsmetoderförutbestämdadetalji-
arbetsmoment,kortcykligaupprepningständig av-

uppmärksamhet,ytligkravhöga på- funktio-motoriskahuvudsakellerenbart iianspråktagande av-
individen,hosner

medarbetsegenskaperovanstående presta-kombination av-
tionslön,

ochöverstimuleringochunder-mellanhäftiga kast-
nattarbete.- välganskakonstaterar attArbetsorganisatonsgruppen man

Dettaarbetsorganisation.godutmärker-entill vadkänner som
förkriterierframställningarocksåframgår parternas omegnaav

standardiserade vägarfinns det ingaarbetet. Däremotgodadet
lösning.finna sinverksamhet måstedit varje egenutan
skallarbetetarbetsorganisationgod är attKrav på ge

ipersonligtochuppleva meningtillfälle ar-engagemangatt-
betsuppgifterna,

för sittochbestämma egetmed och över ta ansvarrätt att vara-
arbetet,och det gemensamma

med andra igemenskapochsjälvständighettill bådemöjlighet-
arbetet,

yrkesstolthet,ochyrkeskunnande-
resultat,förarbetsinsatsenvadåterkoppling gettav-

utvecklingsmöjlighter,ochläro--
lön,rättvis-

hälsa.ochför arbeteframtidenochtrygghet inu-
motiv,och analyserarigenomgårArbetsorganisationsgruppen

innehåll. Grup-arbetetsutvecklingförhinderochmöjligheter av
förutvecklingsarbetelokaltsystematiskt attslutsats är ettattpens

verksamhetensbådearbetsorganisation måsteförbättra avseen
ekonomiska förutsättning-ochmänskligatekniska,och desskrav

ar.
kapi-iinvesteringarbetonas.ocksåbörsammanhang attdettaI

förbättringaralltidteknikexempelvis nästantal av ar-gerny
arbetsmiljöpoli-samhälletsväsentlig komponent iEnbetsmiljön.

ökade investeringarförstimulansåtgärderdärförtik bör vara
arbetsmiljöproblem,medområdenfrämstriktade stora menmot

arbetsmiljöproblemeftersomområdenalla andraocksåsjälvfallet
helacarbetslivet.förekommer i

beredskapskapaförsärskiltArbetsledningenhar attett ansvar
åtgärderhandlingsprogram,Kartläggningar,förändringar.för

Genomarbetsplatsen.frånochutvärdering utgåoch måste styras
handlingsutrymmetöverordnade kanochmed sido-samarbete

möjlig-ochkomplexitethindrensdetvidgas så motsvarar geratt
ocharbetsmiljöPå integreras ävenlösningar. såtill sättheter

beslutenpåverkarfaktorermedarbetstillfredsställelse övriga som
linjeorganisationen.i

integrerads.k.erfarenhetArbetsmiljökommissionens pro-av
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duktion, tillämpas bl.a. i japanskamånga företag, ärsom att
nedbrytningen mellan olika avdelningargränser utveckling,av -
design, marknadsföring, produktion, försäljning ochm.m. -
samverkan i integrerade arbetsorganisationer motiverar indivi-
den bättre och skapar förutsättningar för kompetensutveckling

inflytande.och Detta i sin förutsättningargoda förtur utveck-ger
ling bättre arbetsmiljöer.av

Arbetsmiljökommissionen vill understryka vikten lokala för-av
ändringsprocesser och lokalt förnyelsearbete.

Drivkrafter för till stand förändringsprocesseratt är ett ar-
betsorganisatoriskt nytänkande följer de kriterier redo-som som
visats Andra viktiga drivkrafter behandlas i andraovan. som

dennaavsnitt i kunskapsutvecklingär och kunskaps-rapport
spridning kapitel 10 för internkontrollsamt ett system som ger
samtliga aktörer bättre förutsättningar för aktivt deltagande av-
snitt 7.1. förAvgörande den kraftsamling kommissio-om som

föreslår, ska leda till bättre arbetsvillkor eller bara blinen ett
byråkratiskt och formellt regelsystem aktörernas deltagande.är
Kommissionen också det kapiteli 5 presenterade försla-attanser

differentierade arbetsgivaravgifter, kraftigtget kommerom att
främja fömyelsen arbetslivet.av

Arbetsmiljökommissionen föreslar arbetsmiljölagens kap.2att
1 § ändras. Att arbetsorganisationen ingar arbetsmiljöbegreppeti
klargjordes arbetsmiljöutredningen redan 1976.år Dennaav syn
har dock fåttinte tillräckligt genomslag den praktiskai tillämp-
ningen. Kommissionen därför det angelägetatt är attanser nu
stärka den lokala aktiviteten. Lagen konkretiserasmåste på ett

tydliggör för de lokalasätt vilka generella kriterierparternasom
bör utgångspunkter skall utvecklanär godsom vara man en

arbetsorganisation. Den enskildes möjligheter utvecklas ochatt
medverka utformningeni den arbetssituationen måsteav egna

starkare betoning.ges en

Löneforms-6.2.4 och Pä uppdrag kommissionen har arbetsorganisationsgruppenav
arbetstidsfrågor särskilt studerat aspektertvá arbetsorganisationenstyrssom av

och omfattas bredadet arbetsmiljöbegreppet, nämligensom av
löneform och arbetstid. Hälsoaspekterna har enligt arbetsorgani-
sationsgruppen inte prioriterats tillräckligt dessai sammanhang.
Det enligt arbetsmiljökommissionenär viktigt till löne-att attse
forms- och arbetstidsfrågorna med helhetsbedömningitas en av
arbetsmiljön och samhället detatt förtar yttersta ansvaret att
förhindra arbetstagare för ohälsa.att utsätts

Med hänsyn till de komplicerade sambanden mellan hälsa och
löneform respektive arbetstidsförläggning, bör tillsynsmyndighe-

agerande inte grundas baraternas generell kunskap,på iutan
normalfallen stödjas faktoreräven det särskildai falletav som
visar det fråga påtaligatt är risk väsentligt kanom en som
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anvisade åtgärder. Ibedömningama hän-reduceras måstegenom
också till verksamhetens exempelvis arbetesåtas art, att somsyn

ske obekväm omöjlig-karaktär förutsätts arbetstidtill intesin på
görs.

Löneform Kunskapsläget det gäller löneforrnens betydelse för hälsa ochnär
säkerhet har redovisats till kommissioneni åter-rapporten som
finns i det tidigare presenterade materialet från kartläggningen av

för särskilda hälsorisker.arbeten Slutsatsen lönefor-ärutsatta att
betydelse förhar arbetstagarnas hälsa och säkerhet;men

ökar risken för bådeackordsarbete olycksfall och andra arbets-
sambandskador. Detta dock generellt och enkeltinteär utan

för ackord,gäller under riskbe-vissa vissatyper typerav av
för arbetsuppgifter utfördatingelser, individervissa typer av av

ackordet styrmedel.påsom svarar som
prestationslön både kanArbetsorganisationsgruppen attanser

stimulerande och konsekvenser för indivi-ha negativapositiva,
och arbetsgivare kan haArbetstagare intresseden. ett gemensamt

arbetstiden effektivt vid ackordsarbete.använda Ment.ex.att
skyddsföreskrifterbeteende ochförsök individersatt styra genom

förkan också motverkas arbetetutbildning intresset attav
fungerar prestationslönenslutfört tid. Påinom viss så sätt somen

fel-styrmedel och kan öka antalet oavsiktligakonkurrerandeett
risktagande.handlingar och

faktorerhar betydelse först samspel med andraLöneformen i i
första handDärför det naturligt iarbetsmiljön. insatserär att

förbundna själva arbetet ochde risker medriktas ärmot som
arbetsmiljön.omständigheterandra i

kan ocksåLönedifferentiering utnyttjas i positiv mening som
fler arbetsuppgifter.påverka viljan läramedel för sigatt t.ex. att

också arbetsrotation och arbetsbyteutveckling främjarsådanEn
belastningssynpunkt.bravilket är ur

Arbetsmiljökommissionen löneformen har betydelseattanser
arbetsmiljöfaktor. Därför kommissionen det iatt ar-ansersom

regel löneforrnerkap. börbetsmiljölagens 2 1 § in atttas en om
eller olycksfall skallinnebär påtaglig risk för ohälsa intesom

användas.
viktigt stödjaArbetsmiljökommissionen också det äratt attanser

främjar kompetensutveckling,lönesystemutvecklingen somav
Arbetslivsfonden bör kunna bi-och mångkunnighet.flexibilitet

arbetsorganisatorisk inriktning innebärprojekt meddra till som
personlig utvecklinglöneforrner stimulerarutveckling somav

och delaktighet.

Arbetstider för kartläggningsgruppens fråganarbete harInom ramen om
Skiftarbete behandlats hälsosynpunkt. forsknings-Enligtur en

utarbetats för räkning oregelbundna ochärrapport som gruppens
obekväma medför för-arbetstider, synnerhet de nattarbete,i om
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ökad risk förenade med och vakenhetsrubbningar,sömn-
olyckshändelser hjärtsjukdomar.och Samma slutsatser kan också
dras flera forskningsprojekt genomförts vid insti-statensav som

för psykosocial miljömedicin IPM.tut
Arbetstiden regleras arbetstidslagen, oftast hargenom men

kollektivavtal lagen dispositiv. allmännaDennaärersatt som
reglering tillåter arbetstider belastningi sig utgörsom en ur
hälsosynpunkt. Detta förhållandei sig är måsteett accepte-man

välfärdstjänstema, främstMånga vård- ochra. av omsorg men
Ävenockså processindustrin kräver arbete obekväm tid.pát.ex.

krav sociala aktiviteter ochvåra privatlivetpå organiserasättet att
ställer sådana krav, kvälls- och helgöppna affärer,t.ex. restau-
ranger osv.

Arbetstidskraven kan särskilt betungande för kvinnor.vara
behovDeras för nödvändigt förstöd barnutrymme att ettav vara

falloch för gamla föräldrari vissa oftastäven är större än män-
detta sammanhang belastningenl ensamståendemåste pånens.

föräldrar särskilt uppmärksammas. Redan påfrestningarna fas-av
arbetstider för kvinnor. förDeras marginalerär mångata stora att

klara heltidsarbete begränsade och kan detär ännu svårare vara
med oregelbunden arbetstid. Ofta arbetar dock kvinnor inom
sektorer med mycket obekväm tid, vården.inomt.ex.

Kommissionen det kan bliinte aktuellt generelltmedattanser
förbud arbetstidsförläggningviss eller nattarbete.mot typ motav

Bedömningen från fall till fall ochmåste påverkasgöras av
vilken verksamhet det fråga Kommissionenärtyp av om. anser

viktigtdet utformningvid arbete särskiltäratt att ettman av
beaktar det skall utföras arbetstidpå i sig utgörom en som en
hälsomässig belastning. Arbetet då utformas ochmåste organise-

den belastningen leder till fysiskså inte elleratt sammantagnaras
psykisk ohälsa. Arbetets innehåll, bemanning, ochorganisation
ledningsformer skall utformas hänsynmed till arbetstidsord-att

redan innebär påfrestningningen i sig hälsan.pästoren
Arbetsmiljökommissiønen arbetstidsförläggningatt måsteanser

viktig arbetsmiljöfaktor. Därför föreslår kommissio-ses som en
också det arbetsmiljölagens kap.i 2 § bör regel1 inatt tasnen en

förläggning arbetstider innebär påtaglig risk förattom av som
ohälsa eller olycksfall skallinte användas.

Individens6.3 och rättigheteransvar

ökad lokalEn aktivitet och effektivare förebyggande arbets-ett
miljöarbete förutsätter enligt kommissionens mening denatt en-
skilde arbetstagarens erfarenheter och arbetet ochiengagemang
arbetsmiljön får ökat enskildaDe individerna har själv-utrymme.
klart också möjligheter kollektivt, dvs. fackligasinatt genom
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påverkaorganisation, förutsättningarna för arbetet. l fallmånga
detta den effektivasteär vägen.
Den enskilde individen har kräva arbetet skallrätt att att vara
säkert möjligtså det leder tillså inte olycksfall ellerattsom

ohälsa. Individen skall också kunna kräva arbetet möjlig-att ger
heter till social kontakt,variation, samarbete och sammanhang
mellan enskilda arbetsuppgifter. Personlig och yrkesmässig ut-
veckling, självbestämmande och yrkesmässigt skall efter-ansvar
strävas.

Kommissionen vidare den enskilde också haratt ettmenar
medverka arbetsmiljöarbeteti och deltaatt genomföran-iansvar

det åtgärder har beslutats. Regler detta finns kap.i 3av som om
arbetsmiljölagen.4 § Arbetsgivaren har för förebyggaattansvar

ohälsa och olycksfall, arbetstagarna aktivt följamåstemen
skyddsföreskrifter och medverka till förhindra olyckorattm.m.
och ohälsa, påtala brister och risker arbetsmiljönt.ex. iattgenom
och medverka skapai god psyko-social arbetsmiljö.att att en

Arbetsmiljökommissonen kap.3 § arbetsmiljölagen4 iattanser
bör ändras klartdet framgår individenså delaktig detiatt är
lokala arbetsmiljöarbetet.

En arbetsorganisation sådan frihet individenattsom ger en
själv kan hantera de krav arbetet ställer kan leda till ökad delak-
tighet föri den hälsan. Därför det viktigtansvaret är attegna
utveckla demokratisk arbetsorganisation för förbättra indi-atten
videns situation arbetslivet.i Flexibla arbetsformer densom ger
enskilde ökad delaktighet verksamheteni skall eftersträvas. På så

också möjligheter till personligsätt öppnas och yrkesmässig ut-
veckling.

Arbetsmiljökommissionen möjligheten öka inflytan-att attanser
fördet den enskilde arbetstagaren bör inom förövervägas ramen

kommande arbetsrätten.översynen av

Utbildning6.4

6.4.1 Arbetsmiljökun- Brister arbetsmiljöni får långtgående konsekvenser bara förinte
skap i utbildningen den enskilde formi skador, lidande och utslagning från arbets-av

livet för samhälletäven i kostnader förutan bl.a.stort genom
sjukfrånvaro, rehabilitering och förtidspensionering.

målmedvetenEn försatsning öka kunskaperna och förståel-att
för arbetsmiljöfrágoma kan bidra till minska arbetsskadorattsen

och utslagning från arbetslivet. Därför det angelägetär att satsa
förbättrad utbildningpå arbetsmiljöfrågori alla nivåerpå ien

utbildningssystemet.
skolanI grundläggs många värderingar. Därförvåra detärav

angeläget arbetsmiljökunskap framtideni får tillräckligtatt ut-
undervisningen.i Syftet bör grunduppfatt-rymme attvara ge en
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fördet arbetssituationen, möjligheter-ning ansvaretom egna om
påverka och de rättigheter harsituationenattna om man som

anställd.
Grundskolan skall förbereda eleverna för arbetet teore-genom

praktisk arbetslivsorienteringtisk och studie- ochsamt genom
Arbetsmiljöfrágornayrkesorientering. här del.ingår som en

omfattarGymnasieskolan 25-tal linjer med 60-talett ett grenar.
Läroplanen omarbetas De direktiv gäller försuccessivt. som un-

arbetsmiljöfrágordervisningen skiljer mellan olika utbild-i sig
ningslinjer. Alla elever skall dock enligt läroplanen ha fortsatt
arbetslivsorientering och studie- och yrkesorientering.

flertalet teoretiska linjer undervisning arbetsmiljökun-För iär
skap obligatorisk. Kunskapen människans fysiologi ochinte om

förbättras.psykologi kan också behöva
Arbetsmiljöutbildningen skall enligt planerna medintegreras

undervisningen olika Bristande kunskaper, avsaknadi ämnena.
studiemateriel orsaker till målen för undervis-någraäretc. attav

arbetsmiljöfrågor alltid kan uppfyllas. Arbetsmiljö-ningen i inte
kommissionen dessa förhållanden ändras. Detmåsteattanser

tid för finnas byggasintresse ochmåste ämnet samtges upp
hos de lärare skall förmedla kunskaperna.kompetens som

projekt rubriken Förbättring arbetsmiljöundervis-Ett med av
skolan arbetsgrupp fördrivs medningen i representanterav en

skolöverstyrelsen arbetsmiljöinstitutet.och Arbetet inriktas pá
grundskolan gymnasieskolan.och Gruppens arbete hittills har

förslag tillresulterat lárarhandledning för förbättrai ett atten
arbetsmiljöundervisningen grundskolan.i

Tillämpning i6.4.2 första arbetsmiljöerEn de eleverna kommer kontaktiav som
skolan Särskiltmed den skolan. den yrkesinriktadei gymnasie-är egna

utbildningen förekommer lokaler, maskinell labora-utrustning,
fordon slag yrkeslivet.torieutrustning, Detim.m. av samma som

kan också gälla nedslitna lokaler, psykiska och sociala faktorer
målen studieplanerna, mellanrelationeriuppnåt.ex. attsom

elever, mobbning och våld etc.
förArbetsgruppen bestämmelser arbets-vissa iöversyn av

miljölagen har betänkande Elevmedverkani sitt Ds 1989: 5 i
arbetsmiljöarbetet, m.m. föreslagit eleverna skall få lag-att en

skyddsverksamhetenfäst medverka irätt att genom repre-egna
Arbetsgruppen föreslår också den driver sko-sentanter. att som

lan skall till elevrepresentanterna får den utbildning ochattse
förden ledighet behövs uppdragen.som

eleverna medverkar aktivt skolans arbetsmiljöar-Att i interna
bete enligt kommissionens viktigt flera skäl.mening, Enga-är, av

kan dels bidra till breda lösningaroch accepterade págemanget
arbetsmiljöproblem och dels påverka till arbetsmiljö-attityderna
arbetet. Eleverna får möjlighett.ex. att utse representanteregna
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deltar skyddsronderi och vid skyddskommittésammanträ-som
den. Som förberedelse för arbetslivet fär deen pä sä insyn isätt
den samverkan mellan arbetsmarknadens enligt godparter som
svensk tradition motor aktivtär i arbetsmiljöarbete.ett

Det viktigt arbetsmiljönär skolaniatt i helhetsperspek-ettses
tiv. Ungdomars tendenser till mobbning bör ställas i relation till
den psykiska arbetsmiljön för lärare och elever, och den yttre
skolmiljön bör relateras till enskilt och kollektivt beteende, för att
skolan arbetsplats skall bli bättre arbetsmiljö för allasom en som
arbetar och verkar där.

Yrkesutbildning-6.4.3 Arbetsmiljökommissionen har under arbetets besvaratgång eni gymnasieskolanen frän skolöverstyrelsenremiss angående den yrkesinriktade gym-
nasieutbildningen.

Förutom vad framhölls isagts remissvaret det isom attovan
yrken nybörjaremånga är för risker förutsätts arbets-storasom

skador. Kommissionens kartläggning de arbetenamest utsattaav
framförvisar det allt de elever lämnaratt är gymnasiesko-som

lans yrkesinriktade linjer kommer till yrken med på-storasom
frestningar. Det därför särskilt viktigtär dessa elever får kun-att
skaper sambanden mellan arbete och hälsa.om

Vidare påpekas i remissvaret vikten det finns välutbilda-attav
de lärare inom området. Arbetsmiljökunskap bör därför föras in i
den grundläggande lärarutbildningen. För klara fortbildning-att

i redan verksammaämnet lärare särskildamäste insatseren av
Skolhälsovårdengöras. kan här betydelsefullagöra insatser.

6.5 Rehabilitering
Den enskilde individen har oftast möjlighetersmå iatt nuvaran-
de skynda sin rehabilitering.påsystem Samverkan mellan olika
aktörer fungerar alltidinte tillfredsställande och individerna
fastnar därför i remissrundor med långa väntetider och fördröj-

följd.ningar Individen sitt självförtroende ochtappar sinsom
självkänsla grund för längpå Att längre frånva-väntan. tidsav en

frán arbetet leder till sådana effekter har bl.a. rehabiliterings-ro
beredningen tidigare belyst.

Individen i Arbetstagamascentrum till rehabilitering framgårrätt det rehabilite-av
ringsansvar arbetsmiljökommissionen föreslår arbetsgi-som att

skall ha. Ansvaret omfattar både utreda rehabiliterings-varen att
behovet och medverka i genomförandetatt olika slags insat-av
ser.

De rehabiliteringsinsatser planeras och genomförs mästesom
självfallet grunda barasig inte den enskildespå acceptans utan
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tilltillbakamedverkan. Huraktivahennes vägenhanspåäven
blirtill slutresultatetsamladehur detochskall stakasarbete ut

behovocksåharindividenindividen. Men ettdeltillberor påstor
arbetskamrater,fack,arbetsledning,hjälp frånochstödatt

m.fl.myndigheter
tillhänsynmedplaneras störreRehabiliteringinsatsema måste

medicinsk ochsocial,psykologisk,faktorersamverkande yr-av
enskilde indivi-denfrånbör utgåkaraktär. insatsernakesmässig

Det in-rehabiliteringsaktörers intressen.olikafrånochden inte
eftersträvas.börsamordningbättretidsmässigtbl.a.nebär att en

allakrävsenskilde individenmed den parterattkontakternaI
integritet måsteArbetstagarenspersonligt.informellt ocharbetar

ledafårhänsyn intesådanarespekterassammanhangallai men
miljö. Förderasproblemen i rättafrån mötatill avstår attatt man

behö-problemenskall kunna sigarbetsledareochchefer ta anatt
agerande.föroch stöd sittsituationengod bildde avenver

rehabilite-Ändringar oftaarbetet krävs ioch anpassning ettav
påverka omgivningen,kanåtgärdersådanaEftersomringsfall.

funktionstödjandefacket viktighararbetskamraterna,dvs. en
arbets-ochrehabiliterasenskildeden motbåde gentemot som

från omgivningeninställning avgöran-ärEn positivkamraterna.
befinner sig ioch denlyckasrehabiliteringenförde ensomom

förstödbehovockså hakan att tarehabiliteringssituation av
roll.facketsmarkerarytterligarevilketrättighetertillvara sina

fler indivi-börrehabiliteringsarbetet attAmbitionen i gevara
finnsarbete. Deteller ifortsätta återgåförutsättningarder att

ochavlastningtillsjälvklaraindivids rättdock situationer när en
ifrågasättas.skallintepension

rehabiliteringsberedningensstödjerArbetsmiljökommissionen
genomförarbetsgivarenbegäraindividenförslag rätt attattatt ge

indivi-vidareKommissionenarbetsplatsutredning. attanseren
och begäraförsäkringskassantillvända sigbörden rätt attges

rehabiliteringsprocesseningripande avstannar.om

specifiktmedregelinleds någotirehabiliteringsinsatshel- Enindivid och pro-Om
rehabiliteringenoftaframgår dethetssyn arbetetUndersikte. attblem i

individensfråga, vidare pålösbarenkelt attutaninte är greppen
verkningsfulla.skall blistödåtgärdertillsituation måste om

arbetarinblandad intressentvarjedärför angelägetDet attär
tillrehabiliteringindividensmåletöverordnademed det me--

perspekti-kan innebäraDettaför attningsfullt arbete ögonen.-
faktoranalys denomfattaochvidgas änmåste somavvet enmer

rehabiliteringsbehovet.tillgrundenursprungligen ansågs vara
kom-tillägna sigmåste aktör kandock ingenDet attnoteras en

sektor,hänvisade till denpraktikenAlla ihelhetssyn.plett är som
har maxi-endekompetensområdet. Dendet sommotsvarar egna

indi-individperspektivethelhetssyn ärochinformationmal uren
rehabiliteringsaktörernaolikadärför för degällersjälv. Detviden
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utifrån helhetssyn det kompetensområdetatt avgränsaen egna
och individen med respekt.möta

rad belastningar utanförEn arbetet påverkar arbetstagaren och
kan leda till denne orkarinte med arbete. faktorersitt Deatt som

hänföra till arbetstagarens sociala utanför arbetetär situationatt
kan hanteras de för sådan verksamhet, t.ex.av organ som svarar

socialtjänsten. Det viktigt socialaär insatser samordnasattav
med arbetsplatsens insatser.

ochFörändrade ökade krav arbetsgivaren diskuteraspå som
kapitel lederi till7 möjligheterna förnärmare den enskildeatt

arbetstagaren ökar. Därmed ökar också kraven dennepå att
aktivt medverka rehabiliteringsarbetet.i Personer med längre
sjukskrivning beredda utifrånmåste förutsätt-sinat.ex. attvara

aktivt deltaningar olika föri åtgärder och utvecklaprövaatt
arbetsförmågan. Enligt arbetsmiljökommissionens uppfattning
bör de ekonomiska förincitamenten den enskilde individen vara

utformade de henneså intresserar honom för tillatt återgången
arbete rehabilitering.genom

Det primärvården, vårdcentralen, den förstaär instan-ärsom
hälso-i och sjukvården. Det ditmöter människorär ärsen man

med besvärsinagå orsaken kanskeatt även när ärvana en
arbetsskada. Detta fallet alla de mindreär på där det inteorter
finns företagshälsovård platsen.någon Så också fallet förpå är
dem anslutna till branschhälsa ligger långt frånärsom en som
hemorten arbetsplatsen. Arbetstagarna de småföretagpå många

huvud inte anslutna till företagshälso-över taget är någonsom
vård också dit. Till primärvården kommergår också de intesom
har arbete, dvs. de de gamla och de utslagna frånett ärunga, som
arbetsmarknaden eller aldrig kommit in där.

Primärvården således ofta den första vårdinstansenär som
och därför det fall naturligtmöter iär många ävenattman

påbörja rehabiliteringsin där.
Eftersom rehabiliteringsfallen innehållermånga problema-av

tik kring såväl sociala psyko-sociala faktorer bör övervägassom
inte primärvården borde förstärkas med kompetens ochom re-

för detta.surser

Arbetsplatsens roll Det betydelseavgörande för resultatetär rehabiliterings-av av en
insats behåller kontakten med arbetsplatsen och arbets-att man
kamraterna.

längreEn tids sjukskrivning innebär betydande risk för atten
den enskilde skall fastna sjukroll.i En påt.ex.en person som
grund arbetsskada sjukskriven, fårmåste ofta ettav en vara

arbetshandikappökande längre han sjukskriven. fördröj-Enär
baraning månader, fallpå några i vissa veckor, med insatserna

för återfå sjukskriven arbetei innebär betydande risker föratt en
skallinte kunna rehabiliteras.att personen
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arbetandeenskilde kan behålla identitet indi-Att den sin som
skall leda tillbaka till arbete.viktigt för denvid är process som

bör långt möjligt genomföras ellerRehabiliteringsinsatserna påså
kunskapernaarbetsplatsen. Genom utvecklaanslutning tilli att

kan skapa bästaarbetsplatsen deoch påengagemanget man
identifiera och förebygga begynnandeförutsättningarna att pro-

och fungerande kan denväl utvecklade rutinerblem. Genom
kontakten med arbetsplatsen och därigenomsjukskrivne behålla

förutsätterarbetslaget. Dettalättare behålla identitet isin att
sådan kontaktverk-till sjukpenning medgerreglerna rätt enom

samhet.
böranpassning och rehabilitering lösasProblem sa närarörsom

arbetslaget.möjligt och möjligt i detmänniskans vardag om egnasom
för-arbetskamratemas stöd viktigErfarenheten visar äratt en

resultat rehabiliteringssatsning.för positivtutsättning ett av en
kamratskapet grundanställda med sigdärInitiativet som engagerar

olika de har problem börarbetskamraterför visarpå sätt attsom
därför stödjas.

goda kontakter mellan arbetsledningErfarenheten ocksåvisar att
anställda klimat för rehabilitering. arbets-och skapar Omett gott

får olika specialister kan problem lösasledningen stöd imångaav
miljön och begränsadeden medegna resurser.

skall bestående effekterrehabiliteringsátgärderFör att ge mer
arbetsmiljöförbüttrande atgärder förmedofta kombinerasbör de

anställda,ellerarbetstagaren genom anpass-en grupp av ex.
kanarbetsformer och arbetsorganisation. Detutrustning,ning av

arbetstider, olikaarbetsutvidgning, ändradegälla arbetsrotation,
arbetetslags avbrott i etc.

och ofta de bästaocksålinjeorganisationeniDet ansvaretär
och tillfinns bedöma behovetförutsättningarna insatseratt seav

kan härtill stånd. Företagshälsovårdenkommerdessaatt envara
arbetsledningenskan aldrigviktig överta ansvar.resurs men

företagshälsovård har goda kunska-väl utbyggdMed somen
borde detarbetsplatsen, möj-organisationen m. m. varaomper

falletvad för närvarandehögre utsträckningligt i äränatt sesom
och före-mellan de långtidssjukskrivnafinns kontakttill detatt

genomförandet lagfästasamband med dentagshälsovården. I av
roll reha-förväntas företagshälsovårdens isjuklönen kan det att

bättreförändras. Naturligtvisbiliteringsarbetet måste en samver-
arbetsförmedlingenförsäkringskassan,mellan primärvården,kan

också komma till stånd.arbetsplatsenoch
läkaren kanske den vid sidanbehandlandeDen är som om

till sjukdomenförst borde kunna lägga märkearbetsplatsen om
sammanhangtill arbetet. problem dettaanknytning Ett ihar är

alltbristfälliga framförarbetsförhållandenkunskaperna äratt om
primärvården.sjukhusläkare inomhos ävenmen

och akutsjukvårdenproblem primärvårdenEtt närär attannat
sjuk-leda till långvarigfall riskeraruppmärksammatde ett som
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skrivning och rehabilitering sällan har den tid krävs för attsom
diskutera problematiken.igenomnoga

Sekretessfrágor Sekretessbestämmelser till skydd för uppgifter den enskildesom
hälsotillstånd och andra personliga förhållanden skall gälla för,fia-w
alla medverkar rehabiliteringsarbetet.i En huvudprincip allsom i
sekretesslagstiftning det denär tillatt är förmånperson vars
sekretesskyddet gäller, förfogar sekretessen.översom

Den arbetar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhetsom
får sekretessbelagdautnyttja uppgifter för sitt uppdrag, fårmen
inte dem förröja Den deltar sådani verksamhet,annan. som ex.

skyddskommittéi enligt kap.6 9 § arbetsmiljölagen, får dock
lämna sekretessbelagd uppgift vidare till ledamot i fack-sin egen
liga organisations styrelse han underrättar denne förbudetom om

uppgiften.röja Förbudet gäller dåatt styrelseledamoten.även
En huvudregel skydd för den enskildes integritet finns iom

lagen 1980: 11 tillsyn hälso- och sjukvårdspersonalenöverom
fl. Där föreskrivs den tillhör hälso- ochatt sjukvårdsper-m. som

sonalen fårinte röja vad han eller hon har erfarit den enskil-om
des hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Persona-
len företagshälsovårdeninom primärt bundenär denav ovan-
nämnda sekretessbestämmelsen tillsynslagen.i Sekretessbelagda
uppgifter får enligt lagen inte lämnas till personal utanförut
aktuell rehabiliteringsverksamhet den berörde personensutan
samtycke.

Sekretesslagstiftningen bör ha utformning underlättaren som
samverkan mellan olika aktörer. För åstadkomma detta böratt
kretsen omfattas tystnadsplikten vidgas till omfattasom attav
alla yrkesmässigt eller förtroendevalda isom som engagares re-
habiliteringsarbete.

Kommissionen föreslår därför samladatt översyn görsen av
behovet ändra nuvarande sekretessbestämmelseratt med syf-av

undanröja hinder för smidigte att samverkan mellan rehabili-en
teringsaktörema.

Ökade insatser för psyko- Arbetet grunden för självkänslautgör mångas och självuppfatt-
sociala frågor ning. Vi fråndå arbetetsutgår förstärkningseffekter.positiva Ett

väl fungerande arbete kontakter, stimulans, utvecklingrymmer
kanDet dock lägga fördelasvårt och arbete,attm. m. vara upp

och inflytande lyckas finnaså de kombina-attansvar rättaman
tionerna behövs för skapa det goda arbetet.attsom

Även i progressiva och upplysta miljöer förekommer individu-
ellt och kollektivt förointresse medarbetares välbefinnande.

orkarMånga brytainte kollektiva attityder och likamot villkorpå
stödja arbetskamrat hamnat utanför Fören som attgruppen.
ändra sådana behövs andra och friskaremönster hittills.ängrepp

De psyko-sociala miljöfrågoma bör roll i arbets-tyngreges en
miljöarbetet. Särskilt inom den växande ochservice- tjänstesek-
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belysta. Detblir ytterligare gárfrågordessaviktigtdet attärtorn
psyke-socialadeområdet längesáförbättringar inominte náatt

stämpling, ochpersonligofta medindividualiseras,frågorna en
ocharbetsmiljönförbättringleder tilldeáterförs sáinte att av

psyko-sociala frá-kring demobiliseringEnarbetsorganisationen.
arbetslivsfonden.med stödkunna drivasfördelbör med avgoma
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Arbetsgivaransvaret

har behandlats bl.a. arbetsmiljöbegreppet,I tidigare avsnitt ar-
betsförhållandena och det traditionella arbetsmiljöperspektivet.

behövsslutsats det nytänkande ochEn är synsätt,att ett nytt nya
för effektenöka deincitament redaninsatseratt görsstoraav som

de ganska omfattande till buds.med stårresurser som

förebyggandeArbetsgivarens verksamhet7.1

Ändringar i7.1.1 Arbetsrniljökommissionen de angelägnaatt ett mestanser av
arbetsmiljölagen företagens förvaltningamasinsatsområdena och internaär ar-

betsmiljöarbete där arbetsgivare och arbetstagare gemensamt
åstadkomma miljö.skall god Detta bör framgå redan isynsätten

tillinledningen arbetsrniljölagen.
föreslår ocksåKommissionen arbetsmiljölagensi 3att man

paragraf kravenkap. 2 där systematisktin påtar etten ny a
arbetsmiljöarbete klart framgår. Kommissionen vill också kraftigt
understryka arbetsmiljöarbetet från helhetssynmåste utgåatt en

till också praktiken omfattavidgas psykiska och arbets-iattsom
organisatoriska frågor.

lokala aktiviteten för förebyg-Det den öka detmåsteär attsom
arbetsmiljöarbetet skall kunna förbättras. Därförgande detär

viktigt stödja alla lokala aktörer. har behandlatsDetta i avsnit-att
individen och återkommer till kapitleti det ivitet centrumom

partssamarbete.om
lokalaDen ökade aktiviteten och vidgning arbetsmiljö-aven

bör leda till förebyggande utvecklasbegreppet, det arbetet såatt
kan förhindra riskerna huvud behöveröveratt att taget yttraman

form skador. det finns risk för fysisk ellerFrågansig i av om
psykisk belastning kan upphov till ohälsa bedömasmåstegesom

Ävenutifrån flertal utgångspunkter. kunskapenett om om sam-
banden mellan miljö och hälsa hela tiden ökar, imåste ettman
effektivt förebyggande arbete beakta orsakssam-symptom, vars

kan eller välband mindre dokumenterade. Sådanavara mer
kan hög sjukfrånvaro, förekomstindikationer vissat.ex. vara av

psykosomatiska reaktioner, uttalad otrivsel, hög personalomsätt-
Ävenrelationsproblem de anställdas bedöm-ning, etc. egna
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definitionerbelastningar och deras vadarbetetsningar av somav
arbetsmiljöproblem beaktas. Arbetsorganisationsgrup-måsteär

uppmärksammat antalbilagedelhar Bi sin ettrapportpen
vamingssignaler social karaktär.tidiga av mer

Internkontroll7.1.2 ramlag med allmänt hållna bestämmelser.Arbetsmiljölagen är en
fastslåtill det viktigt arbetsgivarens huvud-lagen komNär attvar

ocksåför arbetsmiljön. Utvecklingen har visat attnu manansvar
skall linjen,arbetsmiljöarbetettydligt integreras imåste attange

följas systematiskt, dokumenterasgenomföras ochplaneras, upp
m.m.

oftatraditionella arbetsmiljöarbetet har buritsDet stortupp av
Riskerna brist-och eldsjälar. med dendrivits påengagemang av

arbetsmiljöarbetet alltförlinjenfälliga i iintegreringen är storatt
blivitkarakteriserats akuta utryckningar ochutsträckning merav

belast-förebyggande. ledde bl.a. tillefterhjälpande Dettaän att
ofta förutsätter ganska långvarigningsriskema som expone-en

skalaakut uppmärksammadesskadan blir iinnanring större
blev snabbt ökande delförst belastningsskadornanär ar-en av

efterhand konstatera, habetsskadoma. borde, kanMan vi i utgått
övergripande analysfrån helhetssyn och prioriterat en aven

för behandla traditionellaarbetsmiljöförhállandena stället dei att
kemikalierriskfaktorema maskinsäkerhet, buller, belysning,

lokala arbetetför hade också detDåetc. sig. man genomvar
skadliga belastningsfaktorer.kunnat eliminera Itidigare många

företagshälsovården ha kunnat spelaarbete skulledetta även en
aktiv roll.mer

frågorna oftaarbetsmiljöarbetet behandlastraditionelladetI av
rolldenna sidoordnadesärskild skyddsorganisation. I ären

välinfor-välutbildad ochofta mycketskyddsorganisationen
fram ochkunnandetmerad. Problemet inte påver-trängerär att

linjen. skerstrategiska besluten Där prioriteringarnakar de i
produktionstekniska värdering-kommersiella ochenligt andra

likställavilja tilldärför viktigt skapa insikt ochDet är attattar.
centrala faktorersäkerhet med andrahälsa, miljö och pro-som

och ekonomi.duktion
understryker därför viktenArbetsmiljökommissionen attav

skall:tydligt. innebär hanarbetsgivarens Dettagörs attansvar
arbetsmiljöarbetet.och riktlinjer för HanklaraHa intentionerO

medel förlinjearbetet, beskriva mål ochskall, del isom en
befo-arbetsmiljöverksamheten och fördelningen ansvar,av

för arbetet.ochgenheter resurser
åtgärdsplan de konkreta åtgärderprioriterad redovisaIO somen

målen. Planengenomföras för de uppställdaskall uppnåatt
riskbild.skall från verksamhetensoch prioriteringarna utgå

arbetsskadestatistik,skall bl.a. användasunderlag internSom
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sjukfrånvaro- ochriskanalyserarbetsskadeutredningar, samt
riskernas förändring.statistik visarövrig påsom

kontroller verksamheten behövs fördeGöra interna attO somav
lagstiftningens kravuppställda målen ochsäkerställa deatt

uppfylls.
åtgärdsplaner,målsättning,Dokumentera organisation,O upp-

för arbetsmiljöarbetet. Dokumen-följningar och rutiner m.m.
till för bl.a. tillsynsmyndighetemasskall sedan ligga grundten

företagets förvaltningens bedrivabedömning sittsätt attav
arbetsmiljöarbete.

tillförlitlig arbetsskadorEn arbetsstället ochrapportering påav
företaget nödvändig förutsättning förmotsvarande före-i är en

byggande kunskap fårDeninsatser. att rapportera,man genom
sammanställa och följa arbetsskadoma företaget ochi påupp
arbetsstället aktivt användas underlag förebyg-detimåste som

arbetet och snabbt leda tillgande åtgärder. Att denna återkopp-
ling fungerar och följsåtgärderna och utvärderas, äratt upp

delar intemkontrollen.viktiga i
framhållavill detta sammanhang viktenKommissionen i av en

arbetsmiljö-systematisk introduktion arbetet.väl fungerande, i I
skall till arbetsta-kap. krävs Arbetsgivarenlagen 3 3 § attatt se

förhållanden, vilka arbetetfár god kännedom de underomgare
risker kan förbundna medoch upplyses debedrivs, om som vara

förarbetena framgår arbetsgivaren skall ombesör-arbetet. Av att
introduktion meddela instruktion olika avseendenoch i samt

har utbildning behövs. Vidaretill arbetstagare den ståratt somse
arbetsmiljölag 197677:det prop. 149i propositionen om m.m.

arbetstagaren har kännedom före-Det nödvändigtär attatt om
yrkesskaderisker, riskerna arbete medliggande vid visst.ex. om

eller redskap eller arbete med eller bearbetningmaskin vidvisst
farligt vidare klart den anställdeDet måsteämne. att vetvaraav

skallskydd finns, hur de skall användas och hurvilka mansom
förarbeta undgå risker. Skyddsinstruktion bör ingåatt som en
arbetsinstruktionen.del av

finns fortfarande bristertydliga markeringar,dessa iTrots stora
del arbetslivet. Särskiltintroduktionsrutinerna inom storen av
beaktas. ungdomargäller detta Attdet ungdomar måstenär

första yrkesliv ökad utsträckningperioden sitt iunder den av
till fårtillfälliga jobb, får leda detenderar inte inteattatt ta

skyddsinformation. arbe-introduktion och risk- ochordentlig I
arbetsskadortarskyddsstyrelsens informationssystem ISAom

anmälda arbetsskador bland minderåriga underredovisas 5 650
olycksfallen skedde under1985-1988. 43 juniåren procent av

sjukskrivning.juli. ledde till dagarsoch 42 åttaänprocent mer
skadades under 1984 och 1985 500 ungdo-Enligt TFA:s register

allvarligt det bedömdes upphov tillunder 20 år så att gemar
olycksfallundersökning allvarliga blandbestående Imen. en av

själva ofta skadanframgår ungdomarnaungdomar att tror att
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ökad kunskap, ändratskulle kunnat förhindras de, sittom genom
risktagande. således själva debeteende eller minskat De attanser

Kommissionenfått utbildning och introduktion.tillräckliginte
företag och tillsynsmyndigheter ibåde större-attanser

fungerandeuppmärksamma det skall finnasutsträckning måste att
löpande följsintroduktionsrutiner upp.som

företags-Ny7.1.3 fristående resultat-näringslivet uppdelningEn utveckling ii mot
struktur ochdivisionalisering, ökat anlitandeenheter, entreprenörerav

arbetsmiljöför-försämradeensamföretagare får leda tillintem.m.
hållanden och arbetsmiljöansvaret.uttunning aven

sektorer.Entreprenadverksamheten Exem-inom mångaväxer
där antaletväxande område tjänsteentreprenadpel på ärett

mellan och 1983.sysselsatta har med 37 1970vuxit årenprocent
Årföretag.karakteriseras-företagsstrukturen 1983Här småav

anställda ochfärre 10 42hade 82 dessa än procentprocent varav
ensamföretag.

elleranlita underentrep-finns tendensDet entreprenöreratten
verk-för uppgifter tidigare sköttes den egnainomrenörer som

samheten.
förvaltning-delar företag ochdivisionaliserar, bryterMan ut ur

juridiska Dessa organisa-och till friståendedemgör personer.ar
ochavspeglar pågående specialiseringtoriska förändringar enen

kunskapsnabba utvecklingenrationaliseringsprocess. Den av
orsakerspecialiseringssträvandena. Andraoch teknik skyndar på
minskaarbetsstyrkan ochbehovet smidigt reglerakan attattvara

och förkorta beslutsvägama.administrationen
kan leda till informa-Utvecklingen uppdelat attmot ansvar

förnyelse arbetsorgani-och utbildningsinsatsertions- samt aven
tillfälliga arbetsstäl-Personalen splittradförsvåras.sationen påär

len.
och varudistributionfastighetsskötsel, lokalvårdInom ärt.ex.

verksamhetsform. oftavanlig Företagenentreprenad små.ären
anställda företag transport. Perso-Genomsnittet 2,4 inomär

fastighetsskötsel och lokalvårdnalomsättningen Inomär stor.
invandrare.arbetar 40 000-50 000

skogsmaskinernaskogsbruket tredjedelarInom tvåägs avav
arbetstagarägdaensamföretagare eller AT-ärentreprenörer

skogsbruket löne-ackorden försvannDe iägare. genom enrena
endast till1970-talet. skogsbolagenreform Atti mitten enav

lett till arbetsformerdel skogsmaskinerna, harmindre själva äger
ochsjálvexploateringsgraden bland AT-ägaredär entreprenörer

märks bl.a. det höga arbetstidsuttaget.hög. Detta iär
ofta harexempel arbetsgivarenSamtliga dessa visar småatt

arbetsmiljöförhållan-själv påverka arbetstagarnasmöjligheter att
tillämpa helhetssyn.kan också fåden. Arbetsgivaren svårt att en

särskildarehabiliteringsresonemang sådanaInte minst i måste
beaktas.förutsättningar
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Regleringen7.1.4 finns arbetsmiljölagendet vanliga arbetsgivaransvaret iUtöverav
påansvar gemensam- för den rådersamordningsansvar,ansvarsformer ansvar som-arbetsställen m.m.ma för lokal och markupplåtarearbetsställe,över ett somansvar -

där denarbetsgivaransvaret i situationerkompletterar egna ar-
begränsat. Det viktigthandlingsutrymmebetsgivarens ärär att

kompletteraansvarsformer och intepåpeka dessa attattatt avser
arbetsgivaransvaret.ersätta

för bådekan det praktikenisådana situationer svårtI vara
skyddskommitté entreprenad-skyddsombud ocharbetsgivare, i

entreprenaduppdragenbesöka arbetsställena därföretaget ut-att
finns entreprenaden sådanförs. Särskilda svårigheter när är att

stadigvarande verksamhetenskall utföras tider då denarbetet på
exempelvis för nattvakter, städ-gäller i vissaDettainte i gång.är

underhällsarbetenoch m.m.
arbets-Regleringen samordningsansvar på gemensammaav

för byggnadsverksamhet och utvidgadesställen tillkom 1974ár
utveckling-omfatta hela arbetslivet. beskrivnatill Den1978år att
aktualiserarentreprenadverksamhetföretagsstruktur, m.m.en av

reglering.frågan dennaöversynom en av
föransvarsreglerna demArbetsmiljökommissionen attanser

arbetsställen behöverlokaler och råderupplåter över sessom
harframgå dessa aktörerutvecklas. bör tydligtoch Det attöver

arbetsmiljöförbättrande åtgärderdirekt vidtaattett somansvar
ellerhyr lokalerna hararbetsgivarekan utkrävasinte t.ex.somav

arbetsställe.anställda tillfälligt utför arbete på ettsom
företagensvill också uppmärksamma iKommissionen att

för klargöraförvaltingarnas internkontroll bör ingå rutiner att
arbetsmiljöförhållanden.för inhyrda Ar-entreprenörersansvaret

oftaentreprenaduppdrag harbetsgivaren svårt atttar ettsom
verksamheten.arbetsmiljön stadigvarande Detpåverka deninom

arbetsstället och dendärför viktigt den råder överär att som
och arbete entreprenadverksamheten läggerstadigvarande påut

entreprenadanställda.arbetsförhållandena för deockså beaktar
kontroll entreprenadföre-Kontraktsutformning och förrutiner av

utvecklas. systemtillsyn börbörarbetsmiljöstandard I sintagets
uppmärk-särskildmotsvarandeyrkesinspektionen på sätt ägna

entreprenadrutiner. Inspek-motsvarandeföretagenssamhet åt
m.fl.arbetsmiljön föromfattabör ocksåtionen entreprenörer som

arbetsställe.tillfälligt arbetar på ett
föreslar arbetsmiljökommissionen arbets-Sammanfattningsvis att

och för densamordningsansvarmiljölagens regler ansvarom
lokalerarbetsställe, upplåterråder över.över ett m.m. sessom

motverka arbetsmiljöansva-börSyftet med översynen att attvara
arbetsmiljöförhållandena ochpraktiken såi tunnas ut attret

för arbetarförsämras dempåverkansmöjligheterna på ettsom
arbetsställe denarbetsställe eller på ettgemensamt egnasom

översynsarbetetbörråder Man iarbetsgivaren inte strävaöver.
arbetsgivaran-medefter jämställa uppdragsgivaresatt ansvaren
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både uppdragsgivareså och uppdragstagare kansvaret, att vara
adressater för yrkesinspektionens förelägganden och förbud.

Arbetsgivar-7.1.5 Arbetsställe det grundläggande begreppär arbetsmiljölagensomarbets-ansvaret använder- ochavgränsning utgångspunkt för reglerna detsom omställebegreppet lokala arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljölagens arbetsställebegrepp dispositivt. Denär ut-

redning förberedde 1977 arbetsmiljölagårs menadesom att en
enhetlig definition kaninte fårMan till funktionskravengöras. se

det aktuellai fallet. deI centrala arbetsmiljöavtalen begreppettas
För byggbranschen avtalet arbetsställetsäger t.ex.upp. att är

byggarbetsplatsen, medan det kommunala avtalet definierar ar-
betsstället verksamhetsomrádet.som

Arbetsmiljöfrågoma allamåste in nivåer linjeorganisa-på i
fråntionen företagsledningen aktivt skall uttala arbets-som en-

miljöpolicy till de olika arbetsplatserna där de anställda skall
kunna påverka arbetsvillkor.sina bakgrundMot sådantettav

kan ifrågasättasdetsynsätt arbetsställebegreppet,inteom som
föravgränsning arbetsgivaransvaret, behöver kompletteras och

utvecklas arbetsmiljölagensså att avgränsning ansvaretav om-
fattar hela företaget motsvarande.

ledningensAtt policy och styrimpulser verkligen systematiskt
genomförs, följs och utvärderas grundtanken bakom denärupp
föreslagna intemkontrollen. analogiI med denna arbetsgi-påsyn

bör också samverkansformerna arbetsmiljöfrågorivaransvaret,
Till detta återkommer kapitelvi iöver.ses

Arbetsmiljökommissionen den arbets-översynattanser av
miljölagen föreslagitstidigare har också bör omfatta desom ovan
redovisade frågorna kring arbetsställebegreppet. Kommissionen

dock framkomligdetinte helt bortärtror att väg att taen
dispositiviteten arbetsställebegreppet,i det kan finnas behovmen

lagstiftningeni utveckla grundkravvissa skall uppfyl-attav som
las.

Yrkesinspek-7.1.6 Ett stöd för utveckling god arbetsmiljö för bl.a. underhålls- ochavtionens förhands- servicearbete, varudistribution yrkesinspektionensär för-m.m.bedömning handsgranskning. finnsHär möjlighet till omöjligaatt atten se
arbetsförhållanden byggsinte fast vid till- eller ombygg-ny-,
nad.

Enligt plan- och bygglagen skall yrkesinspektionen sigyttra
bygglovsärendenöver innan byggnadsnämnden fattar beslut.

Förutsättningarna för dessa yttranden grundas för-påsom
handsgranskning bygglovshandlingar, ändrades 1987av genom

plan-års och bygglag. En tydligare boskillnad gjordes,nya så att
särskilda regler arbetsmiljö i skallprincip ingå regelsystemetiom
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och behandlas byggbestämmelserarbetsmiljöområdet iintepå
från boverket.

detaljplan kan beslutakommunenockså iEn nyhet attattvar
bygga till eller ändra industribyggna-behövs förbygglov inte att

fråndock medgivande yrkesin-beslut krävsder. sådantFör ett
ellerskyddsombud, skyddskommitté organi-spektionen och att

tillstyrkt ärendet.företräder arbetstagarnasation som
fickbyggnadsnämndemanyhet rättEn attatt anpas-varannan

handlingar till åtgärder-ochgranskning övrigaritningarsin avsa
tillkvalifikationer. Detta har letttill byggherrensoch attartnas
förfår otillräckligt underlagdel fallyrkesinspektionen ini enen

arbetsmiljösynpunkt.förhandsbedömning ur
renodlaroch bygglagenplan-kanSammantaget sägas att an-

arbetebyggnadsnämndemasrationaliserarsvarsfördelningen,
arbets-snabbt bygglov.sökande Urunderlättar för sinaoch att

minskadeunderlag ochleda tillmiljösynpunkt kan detta sämre
skede.arbetsmiljöfaktorer tidigtitill bevakningmöjligheter ettav

projektering, m.m. DsArbetsmiljöansvar vidbetänkandetI
bestämmelserför ivissaarbetsgruppen1990: 6 översyn avav

arbetsmiljölagenändringarföreslås bl.a. iarbetsmiljölagen, vissa
arbetsmiljösynpunktertillskallinnebär byggherre attatt sesom

delarsker olikaoch samordningprojekteringbeaktas vid att av
Arkitek-föreslårArbetsgruppen vidareprojekteringen. attav

medverkar projekteringenvidkonstruktörer och andrater, som
underlag föråstadkommaför uppdragskall sittinom enramen

fram-byggskedet och vid dettillfredsställande arbetsmiljö under
eller anläggningen.brukandet byggnadentida av

plattformyrkesinspektionenförslag kanDetta atten egenge
bygglovsbeviljandet, arbets-drivaför oberoendepåstå att, av

projekteringsskedet.miljökrav i
utveckladet viktigtArbetsmiljökommissionen är attattanser

utfomning. Medarbetsmiljönspåverkamöjligheterna tidigtatt
förslag fråndetutgångspunkt stöder kommissionendenna ar-

redovisatsbetsgruppen ovan.som

rehabiliteringsansvarArbetsgivarens7.2

direktiv frá-har utifrån behandlatArbetsmiljökommissionen sina
arbetslivet. följd dennarehabilitering Somi en av av-gor om

förframför allt arbetsgivaransvaret ochhargränsning ansvaret
behandlats. kommerenskilde arbetstagaren Kommissionenden

del frågor kring försäkringskas-kapitel behandlaockså 8iatt en
och uppgifter.rollsans

förändringar nödvändi-diskuterasdettaI avsnitt några ärsom
dag skall kunnaför arbetsgivaren bättre ipå sätt änettattga

arbetsplatserna och ökat förgenomföra anpassning ta ansvarav
rehabilitering anställda.deav
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Allmänt7.2.1 Arbetsgivarenom skall liksom hittills ha fulladet detnäransvaret
arbetsgivaransvaret gäller arbetsmiljön föroch arbetsmiljöanpassningsvara av ar-

betsstället. Detta bör förtydligas. Arbetsgivarensansvar ansvar
för rehabilitering enskilda anställda företagetinom förvalt-av

behöverningen utvecklas och regleras lag.i
Rehabiliteringsansvaret bör enligt kommissionens uppfattning

omfatta samtliga anställda, oberoende vilket deraspå sättav
arbetsförmåga blivit nedsatt. arbetsgivaresEn intresse av en
snabb och effektiv rehabilitering anställd kan antasav en vara
oberoende orsaken till rehabiliteringsbehovet. Ansvaret be-av

dock till åtgärder har anknytninggränsas till densom egna
verksamheten, dvs. syftar till arbetstagaren skall kunnaattsom
arbeta vidare verksamheten.inom förefallerDet dock skäligt att
vid eventuell prövning arbetsgivaren uppfyllt reha-sitten av om
biliteringsansvar hur rehabiliteringsbehovetinäven väga upp-
Státt.

Arbetsgivaren skall för både kompe-t.ex.attansvara resurser
kontaktpersoner och tillräckliga ekonomiska finnstens, ramar

tillgängliga för grundläggande insatser i detta arbete. Kraven på
interna bedömas relation tillmåste i verksamhetens ka-resurser
raktär och omfattning. dettaI sammanhang kan påpekas att
samhället har flertal olika möjligheter ekonomiskt stödjaett att
och stimulera yrkesinriktade rehabiliteringsinsatser. Under de

kommer arbetslivsfondennärmaste åren aktivt kunna bidraatt
till ambitionshöjning det lokala rehabiliteringsarbetet. Ar-en av
betsmarknadsmyndighetema har länge bidragit till arbetsanpass-
ning och rehabilitering olika ekonomiskt under-påatt sättgenom
lätta för arbetshandikappade och behålla jobb. Genomatt

198990: fick försäkringskassan62, möjlighetervissa attprop.
använda sjukförsäkringsmedel till aktiva skulleinsatser. Man
kunna arbetsgivarna redan utsträckningsäga pá så i viss iatt sätt
förskott har betalat delar rehabiliteringsinsatsema.av

På arbetsgivaransvaret arbetsmiljölagenisätt mot-samma som
skyddsansvar för arbetstagaren bör rehabilite-ett ettsvaras av

förringsansvar arbetsgivaren för arbets-motsvaras ettav ansvar
medverka aktiv rehabilitering.i Naturligtvistagaren att måsteen

det individuella relateras till individens allmänna förut-ansvaret
eller sjukdomsbild.sättningar berörsI avsnitt 6.5 dennärmare

enskildes till rehabilitering och hans hennes aktivträtt attansvar
medverka rehabiliteringsprocessen.i

Rehabiliteringsarbete pd Rehabiliteringsinsatsema bör långt möjligt genomföras ellerså på
arbetsplatsen anslutningi till arbetsplatsen. En grundprincip böra attvara

företagets förvaltningens möjligheter skall uttömda innanvara
samhällsorganens i anspråk.tasresurser

Erfarenheten goda kontaktervisar mellan arbetsledning ochatt
anställda skapar klimat för rehabilitering. Om arbetsled-ett gott

fårningen stöd olika specialister kan problem lösasmånga iav
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Arbetskamrater-begränsademedmiljön ochden resurser.egna
resultatför positivtviktig förutsättningstöd ettär av enennas

kamratskapetmedanställdadärInitiativrehabiliteringssatsning.
olikaarbetskamraterför på sättgrund sig somengagerarsom

mellanSamarbetedärför stödjas.börproblemde harvisar att
avgörandefrågordessalokala facket i äroch detarbetsgivaren av

enskildeden istödjabl.a.roll börFacketsbetydelse. attvara
arbetsgi-pådrivandefungeraochrehabiliteringsarbetet gentemot

varen.
skall kun-rehabiliteringsverksamhetenförförutsättningEn att
genomförmål,ställerarbetsgivareneffektivtfungera är att uppna

systematiskt Det iresultaten ärsätt.och följer pååtgärder ettupp
finns bedömaförutsättningarnabästade attlinjeorganisationen

till stånd. Före-kommerdessaoch tillbehovet insatser attseav
kan aldrigviktigkan här tatagshälsovárden resurs, menvara en

arbetsledningensöver ansvar.
förhandfastafinnas rutinerskallverksamheterolikaInom

sjuk skalloch frånvaro. När någonrehabilitering årarbete med
arbetskamraterellerarbetsledareförnaturlig åtgärddet envara

attitydförändringkrävsanställde. Härkontakta dentidigtatt en
uppfat-slagkontakter detta inteinblandadealla såhos att avoss

bryruttryck förkontroll attettutan mantas snarare somensom
sig om.

blir kostna-harrehabiliteringenmål förvisst sattsNär ett upp
blirresultatetochmycket lägreregeldetförderna nåatt som

jämfört medskedetidigtiinbättre insatserna sätts ett omom
med initiativ.avvaktarman

effekterbeståendeskallrehabiliteringsåtgärderFör att merge
åtgärder förarbetsmiljöförbättrandemedofta kombinerasdebör
anpassninganställda,ellerarbetstagaren t.ex. genomgrupp aven

gällakanDetarbetsorganisation.ocharbetsformerutrustning,av
slagsolikaarbetstider,ändradearbetsutvidgning,arbetsrotation,

beredskapenhöjaviktigt påocksåDetarbetetavbrott i attäretc.
okonventionella lösning-flexibla ochfinnaförarbetsplatserna att

organisationarbetstider,på m.m.ar
långtidssjukaredanrehabilitera dem ärförinsatserna att som

förebygga. Enförkaraktär insatserna attdelvis änär annanav
sjukroll.ofta hunnit långt in ianställd harlångtidssjukskriven en

stödjandedvs.rehabilitering,föråtgärderaktivadåbehövsDet
ochmed träning återan-kombinationåtgärder ibehandlandeoch

arbete.ipassning
bör inriktas pårehabiliteringsinsatserförArbetsgivaransvaret

företaget. Insat-detarbete inomiarbetstagaren återgår egnaatt
arbetssituationlångsiktigtplanerasbör så att gynnsamensema

denarbetelämpligt inomhittamöjligheternaOmkan uppnås. att
kontaktaarbetsgivarenuttömdaverksamheten måsteäregna

medverka tilskallrollsamordnandesinförsäkringskassan isom
arbetsgivare.arbete hoshittaatt annanen
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Rehabiliterings-7.2.2 Rehabiliteringsberedningen lämnade i betänkandesitt SOU
förslagberedningens 1988: 41 rad förslag berör tidig rehabilitering meden som an-och kommissionens knytning till arbetsplatsen, samarbete mellan myndigheterna etc.synpunkter

Arbetsmiljökommissionen här fasta beredningenstar på några avRehabiliteringsbered- förslag lägger fram förslag förtydliganden.vissasamt omningens förslag
För tidigt möjligtså klarlägga den försäkradesatt rehabili-som

teringsbehov föreslår beredningen arbetsgivaren falli vissaatt
skall arbetsplatsutredning. Försäkringskassangöra skallen
underrättas resultatet utredningen.om av

klarläggaFör behovet rehabiliteringsátgärder föreslåratt av
beredningen vidare rehabiliteringsutredning skallatt görasen

rehabiliteringsbehoven oklara ellernär åtgärderna berörär när
flera rehabiliteringsaktörer.

Bestämmelser arbetsgivaren skall genomföra rehabi-attom en
literingsutredning finns det statliga områdetpá rehabiliterings-i
förordningen 1987: 221, omtryckt 1989: för518. Närmare regler
detta område finns arbetsgivarverksi cirkulär 1989:A 23. Istatens
cirkuläret rekommenderas också arbetsgivaren bör tillatt attse

alltiddet finns minst med särskilt för rehabilite-en person ansvar
Denne börring. myndighetens kontaktman med försäk-vara

ringskassan och statshälsan.
Rehabiliteringsbereredningen föreslår det lagen allmäniatt om

försäkring krävs det skall finnas kontaktperson rehabilite-iatt en
ringsfrágor vid arbetsställevarje har skyddskommitté.som en
Uppgiften för kontaktpersonen preciserades inte närmare, men
syftet förenkla kontakterna mellan arbetsställetär och försäk-att
ringskassan och andra myndigheter.

Rehabiliteringsberedningen föreslår försäkringskassan iatt
framtiden liksom dag skalli tillinitiativ utredningar förta att
klarlägga den försäkrades behov rehabilitering arbetsgiva-av om

inte det.görren
Beredningen föreslår vidare den försäkrade behoviatt ärom
rehabiliteringsátgärd medför till rehabiliteringspen-rättav som

skall försäkringskassanning till den inledningsvis skallattse som
ha huvudansvaret för rehabiliteringen reha-upprättarsnarast en
biliteringsplan. planen skallI de rehabiliteringsátgärderanges

skall komma fråga,i har för dem ochansvaretsom vem som en
tidsplan. Enligt beredningens förslag skall rehabiliteringsplanen

försåväl enkla komplicerade ärenden godkännassom mer av
försäkringskassan. Kassan föreslås vidare föröverta ansvaret
planen finnsdet skäl till det.om

Kommissionens över- Rehabiliteringsberedningens förslag innebär både försäkrings-att
väganden förslagoch kassan och arbetsgivaren får lagfäst för den försäk-ett attansvar

rades behov rehabilitering klarläggs. föreslårVi skillnadtillav
från beredningen den yrkesinriktade rehabiliteringen föratt ar-
betstagare skall förstahandsansvar för arbetsgivaren.ettvara
Därför bör klartdet hur mellan kassan och arbets-ansvaretanges
givaren praktiken skall fördelas.i
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bör desammanhangetihuvudprincipen attVi varaattanser
anslutning till deteller iklaraskan inomåtgärder egnasom

bekosta.genomföra ochinitiera,arbetsgivarenföretaget bör
bedöm-klarläggandegälla bådebörArbetsgivarens ansvar
åtgärder.genomförandeochrehabiliteringsbehovetning avav

uttömda skallheltarbetsgivarens ärFörst när sam-resurser
arbetsgiva-alltsåkanYtterst sägain. atthällsorganen gå man

vidupphör,anställningsförhållandetupphör t.ex.närransvaret
anställ-tilleller övergångålderspensionförtidspension, annan

överlämnasåtgärdsansvaretkanditkommitInnanning. man
dockförutsätterDetta är överensförsäkringskassan. atttill man

möjlighe-förvaltningensföretagetsdetkassanmed att egnaom
utvecklasbörbedömningarför sådanauttömda. Kriterierär avter

först detsåledesbör närSamhällsorganen överta ansvaretRFV.
verk-kvarkan inomarbetstagaren intehelt klartstår att envara

samhet.
tillstödhandförstauppgift börFörsäkringskassans i attvara ge

för defullgör sitthur arbetsgivarentillsynoch överutöva ansvar
för-arbetsgivarenOm det visar sigrehabilitering.anställdas att

Särskilt stöd kandock kassan in.gripasitt måsteansvarsummar
kunnandeofta har begränsatsmåföretagentillbehöva riktas som

Irehabiliteringsinsatser.förbegränsadeoch samman-resurser
formfinns skäldet någonbör övervägahanget attnämnas att av
förkostnadseffekter kanför de uppståhänsynstagande som

småföretagen.främst
lagfästas bör ibör ingåarbetsgivarens attI samver-somansvar
berörd facklig organisationrespektivearbetstagarenmedkan

falletenskildadetrehabiliteringsinsatser itill behovetatt avse-
klarläggsbedöms,

tilleller anslutningvidtas iåtgärder kan inomtill deatt somse-
möjligtsnabbtgenomförsföretaget, så samtdet somegna

detkan klaras inomtill intemedverka insatser egnasom-
företaget.

lämpligtarbetsgivarenbör påkunna detta ettFör taatt ansvar
innebär:rehabiliteringsverksamheten. Detorganiserasätt

förmålochåtgärdsplanerhar systemarbetsgivaren samtatt-
rehabiliteringsarbetet,uppföljning av

kontinuerlig kon-ochför tidigfungerande rutinerfinnsdetatt-
sjukskrivna,anställdamedtakt ärsom

anställda möjlig-beredaförfungerande rutinerfinnsdet attatt-
omplaceringellerutbildningarbetsträning, samttillhet t.ex.

myndighe-kontakter medförfungerande rutinerfinnsdetatt-
rehabiliteringsuppgifter.medoch andrater organ

självfalletoch rutiner måsteinternaArbetsgivarens resurser
storlek.företagets Detochverksamhetens ärtill bl.a.relateras art

fördeutformasreglernaviktigt såockså utrymmeattatt enger
utvecklarbehövs detdagslägetIpraktisk anpassning. att man

rehabiliteringsfrågor.medför arbeteoch metodernaformerna
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Arbetet med rehabilitering bör organiseras beslutså frågoriatt
övergripande karaktär fattas företagsledningenav mer iav sam-

verkan med de fackliga organisationerna. Ett fackligtengagerat
arbete med rehabiliteringsfrågorna viktig tillgång förär arbets-en
givaren det gäller bättrenär tillvara personalresurserna.att ta Det
finns starka skäl för arbetsgivaren utifrån ökadatt värdege-en
menskap bättre använda den tidiga kunskap och kompetens fac-
ket ofta besitter gällerdet rehabiliteringsbehovnär och nödvän-

förändringsarbete.digt
Fackets medverkan rehabiliteringsarbeteti regleras bl.a.i med-

bestämmandelagen också tidigare arbetsmiljö-inämntsmen som
lagen det gäller skyddskommittén.när

Arbetsmiljökommissionen föreslår fackets pådrivande rollatt
skall stärkas försäkringskassanrätt begäraatt ingri-genom en av
pande rehabiliteringsarbetet fungerar.inteom

För resultaten de åtgärderatt vidtas skall bli varaktigaav som
krävs arbetsgivarens agerande långsiktigtatt är inriktat. Behov av
förändringar berör flera arbetstagare iuppstår mångasom sam-
manhang arbetet skall tillnär förutsättningarna hosanpassas en
enskild individ. Det därför nödvändigtär åtgärderna välatt är
förankrade och får frånstöd de enskilda anställda och deras
företrädare.

Kommissionen föreslår liksom rehabiliteringsberedningen att
det arbetsställenpå med skyddskommitté skall finnas minst en
kontaktperson Ävenmed särskilt för rehabilitering. påansvar
mindre företag kan det lämpligt sådan kontakt-att utsevara en

åtminstone det finns aktuelltnär rehabiliteringsären-ettperson,
de. RFV bör kunna utarbeta råd och rekommendationer hurom
det interna rehabiliteringsarbetet kan läggas upp.

Kommissionens avsikt dock inte stödjaär alla de detaljeradeatt
krav rehabiliteringsberedningen framfört olika slagpåsom av
planeringsdokument.

Utredning rehabili- Det behövsav klara regler lag eller föreskrifteri för och hurnär
teringsbehov m.m. arbetsgivaren skall vidta åtgärder för klarlägga bedöma beho-att

rehabiliteringsinsatser. De formella kravenvet utredningpåav
eller dokumentation får inte långtgående nödvän-göras änmer
digt. Kraven får omfattandeinte eller kompliceradeså deattvara

blir hinder fori sig effektivt rehabiliteringsarbete.ett ett
arbetsgivarensI bör ingå tidigt stadiumpå såatt ettansvar som

möjligt undersöka behovet åtgärder anställd be-någonnärav
döms långtidssjukskrivningpå in i ellerväg sjuk-varitvara en
skriven visst antal veckor. Om det uppenbartett ingaär att
särskilda behövs falleråtgärder kravet utredning.på

Arbetsgivaren bör, enligheti med vad rehabiliteringsbered-
föreslår,ningen skyldig bedöma behovet rehabilite-attvara av

ring den anställde sjukskrivenvarit fyra veckor,når i vid uppre-
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arbetsska-misstänktmedsambandisjukskrivningar,kortapade
det.begäranställdedenellerda när

lämpligtdetkanåtgärderomfattande varabehövsdetNär mer
åtgärdspla-ochbedömningengenomförföretagshälsovårdenatt

med-Företagshälsovårdenräkning.för arbetsgivarensneringen
anpassningbehovetdärarbetsskadeutredningar även avverkar i

fram.rehabiliteringoch tas
försäkringskassaninförasbörbestämmelse attlagfästEn om
vidtagits näråtgärder inte senastarbetsgivarenkontaktaskall om

månader.delvis i tvåhelt ellersjuklediganställd variten
rehabili-ellerutredningförsummar göraattarbetsgivarenOm

arbets-meddiskussionerkunnakassanbör tateringsinsatser upp
rehabilite-ellerutredningenbekostaskallhangivaren attom

genomfö-ställe måstearbetsgivarenskassan iringsinsatsen som
anställdeoch denföretagetmedsamverkanskall iKassanra.

vidta.lämpliga attåtgärder ärvilkaavgöra som

omplace-behovrehabiliteringsarbetet är atti avgrundprincipOmplacering En
företaget.skall lösas inommöjligtlångtsåarbetstagarering av

initia-arbetsgivarenbörlämpligt taellermöjligtintedetta ärOm
kortareunderarbeteerbjudas annatkanarbetstagarentilltiv att

ellerrehabilitering annatattled itidlängre etteller ensom
tillförslagallaÄven angelägetdet atthär ärstöd in.lämpligt sätts

behov.önskemål ochenskildesdenfrånskall utgåförändringar
förriskmedsjukrollihamnatharredan enFör sompersoner

arbetsuppgifterandrafinnanödvändigtofta attdetutslagning är
Särskiltåtervändsgränden. storakunna sigskalldeför ta uratt

belastnings-medarbetstagare, t.ex.finnastorde attbehov geav
arbeten.anpassadebättretilltillgångskador,

ellervantrivselgrundbehov påkan ha att avVissa personer
arbetsplats försin attlämnaviljatillfälligt senareproblemandra

Även för den-arbete.tilleller övergå annatåtervändaeventuellt
finnsarbeteerbjudandenlämpligaviktigtdet omattärgruppna

respektoch såvaksamhet attdock mankrävstillgå. Här storatt
omplaceringproblemlösaförsökerhand avförsta genomiinte

arbetstagare.utsatta
snabbskallstödformdennabehöverdeFör avatt som

kraftfullaomplacering måsteochträningvägledning,tilltillgång
arbetsupp-ellerarbetentillgången påökaförvidtasåtgärder att

arbetstagarearbetstränaelleromplaceralämpliga attgifter ärsom
uttaladklartham.fl. börSamhallAMI,Arbetsförmedlingen en

träningsplatserlämpligaerbjudafinna m.m.gällerdetroll attnär
heltelleranpassadetillomplaceras ar-nyaMöjligheterna att
förnyadedärförbör görautvecklas. Manbetsuppgifter måste

samverka it.ex.arbetsgivarnaför attformerutvecklaförsök att
erfa-börarbetserbjudanden. Härlämpligafinnaförnätverk att

kunna använ-TrygghetsrådenSamhall ochfrån AMI,renheter
före-arbetsgivare viamellansamarbetetutvecklingEndas. av
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tagshälsovårdscentraler kan i vissa fall också väg attvara en
underlätta anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. En sådan lös-
ning diskuterades bl.a. i propositionen företagshälsovård ochom
arbetsanpassning prop. 198485: 89. Försäkringskassan i egen-
skap samhällets samordnandeav i rehabiliteringsfrágor,resurs
kan siktpå få viktigäven samordnande roll dettaien arbete.

En lösning kanannan arbetsmarknadenatt parterna påvara
träffar avtal innebär antal arbetsgivareattsom ett inom regionen
åtar sig samverka föratt erbjuda arbetenatt lämpliga förärsom
dem hälsoskäl inte bör fortsättasom iav sitt tidigare arbete.
Exempel branschgemensampå samverkan i rehabiliteringsfrågor

rehabiliteringsorganetär Galaxen inom byggbranschen.

7.2.3 Arbetsgivarens Arbetsgivaren är föransvarig arbetsmiljön och för arbetsmil-attför arbetsan-ansvar jön till arbetstagarens särskildaanpassas förutsättningar kap.3passning enligt arbets- 2-3 AML. Reglerna bygger grundtankenpå arbetsmiljönattmiljölagen och kom-
skall sådan den arbetaratt därvara intemissionens skadas. förarbe-Avsynpunk- som

till arbetsmiljölagentena prop.ter 1976 772149 framgår arbets-att
givaren måste hänsyn till denta enskilde arbetstagarens ålder,
yrkesvana och andra individuella förutsättningar. I motiven till
lagen ocksånämns anpassning arbetet med hänsyn till in-av
vandrares särskilda förutsättningar. Det kan här frågat.ex. vara

särskild introduktion eller informationom förpå invand-om ett
begripligt språk.raren

Arbetsmiljölagen till karaktärsinär skyddslag har tillen som
syfte till arbeteatt inte lederatt till skadorse och ohälsa. Detta
syfte uppnås antingen arbetsmiljön arbetetom så attanpassas
kan utföras och säkert, ellersunt arbetstagarna borttasom ur en
riskfylld miljö, t.ex. automatiseraatt ellergenom processer om-
placera individer kan skadas. Enligt ASS tolkningsom kan det
inte med stöd AML krävas väljerattav anpassningsvägen iman
stället för flytta arbetstagarna.att på Därför kräver inte dagiman
arbetsmiljöanpassning för underlättaatt fört.ex. långtidssjuka att
återgå arbete.i

Risker för utestüngning I arbetsmiljölagen stadgas 3 kap. 3 § vid arbetetsatt planlägg-
ning och anordnande skall beaktas människors förutsättning-att

utföra arbetsuppgifteratt olika.ar är
förarbetenaI till lagen uttalas det angelägetatt är arbets-att

platserna utformas så inteatt stora arbetstagaregrupper av ute-
Arbetsplatsemastängs. bör således utformas så sysselsätt-att

ningsmöjlighetema främjas. Självfallet kan inte arbetsplatsvarje
och där utfört arbete till de skilda förutsättningarnaanpassas hos
varje enskild människa. Onödiga hinder bör emellertid förebyg-

där de ochuppstår det gällergas när sysselsättaatt människor
med slagnågot arbetshandikapp.av

Uttalandet tolkas kommentareri till AML Gullberg m.fl. så att
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arbetslokaler,utformarochplanerarhan ma-arbetsgivaren när
arbets-haskyldigbara attinte ärutrustningoch enskiner annan

färdigheter,normalamed utanarbetstagaremiljö passarsom
medarbetsförhållandena ut-tilllägga rättaskyldigockså attär

relativtfunktionsnedsättningar ärsådana van-gångspunkt i som
dettafunktionsnedsättningarExempel påförekommande. avligt

be-vanligahörselnedsättningar,besvär,allergiskakanslag vara
rörelsehinder.ochlastningsskador

kontinuerligtarbetsgivarensåledesinnebärBestämmelsen att
arbetshandikapp inteocholikamänniskor attärbeaktaskall att

ovanliga.är

förtydli-meningkommissionensenligtöverväganden och behöverArbetsmiljölagen
arbetsmiljönförslag ut-arbetsgivaren attkraven på anpassaså attgas

konkret.trycks mer
kap.3arbetsmiljölagensföreslårArbetsmiljökommissionen att

arbetsmiljö-krävakanlagenstödmedförtydligas så att avman
långtidssjukaförunderlätta attochanställdaallaföranpassning

arbetarskyddsstyrelsensocksåskulleDärmed nu-arbete.iåtergå
undanröjas.varande praxis

kap.3utvecklingocksåbörFörtydligande göras avengenom
förutsättningar.särskildatill arbetstagarenshänsynAML3 § om

för arbetsgi-skyldighetuttryckatydligarebörBestämmelsen en
arbetsanordningarocharbetsuppgifterfördela anpassaattvaren

förutsättningar.särskildaenskildatill den personens
planlägg-arbetetsvidformuleringenciterade attDen ovan

förutsättning-människansbeaktasskallanordnande attochning
tillletthittills intehar attolika,arbetsuppgifter årutföraattar
demäntill störrearbetsmiljön personeravgruppenanpassas

verksamhet.arbetsgivarensfinns iredansom
lagrummetaktuelladetstödmedbörYrkesinspektionen av

börYrkesinspektionenarbetsgivare.kravsådanarikta motkunna
övrigt innaneller iförhandsbedömningmedsambandi ent.ex.

riktakunnaarbetsplatspåihar kommit gångverksamheten en
intearbetsmiljön så storaattordnaarbetsgivaren attkrav mot
särskildaförekommandeallmäntmedarbetstagareavgrupper

speciella fallbör ikravLiknandeförutsättningar stängs ute.
förändringar ifrågaiarbetsgivaren enriktaskunna omockså mot
arbetsgivarensFörtydligandenverksamhet.pågående avredan

författ-arbetarskyddsstyrelsensibörfrågor görasdessaiansvar
ningar. -

kap. 9 §arbetsrniljölagen 6enligtskallSkyddskommittén
arbetsanpassnings-organiseradlämpligt sättförverka påatt en

syf-arbetsstället. Ettbedrivs pårehabiliteringsverksamhet avoch
skyddskom-tillkopplingregel näranåmed denna är att entena

komrnissio-enligtbörSkyddskommitténarbete.övrigamitténs
förebyg-detområde inomdettalika lite inommening somnens

verksam-bedrivaochorganiseraförha attarbetetgande ansvar
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heten. Detta bör entydigt vila arbetsgivaren.på kommit-ansvar I
téns uppgift bör ställeti ingå följa och bevaka frågoratt om
rehabilitering, vilket bör framgå arbetsmiljölagen. Kommissio-av

föreslår därför stadgandet kap.i 6nen att 9 § AML ändras.

7.2.4 Företagshälso- Företagshälsovårdens anpassnings- och rehabiliteringsverksam-
vårdens roll het kommer påverkas vilketatt arbetsgivarna harav ansvar som

för dessa frågor.
En lagstadgad skyldighet för arbetsgivare bedrivaatt anpass-

nings- och yrkesinriktad rehabiliteringsverksamhet kommer att
medföra ökad efterfråganavsevärt på tjänster från företagshäl-en
sovården.

För företagshälsovårdenatt effektivtpå skallett kunnasätt
fungera brygga mellan företagets och samhälletssom en insatser

denmåste i såväl det förebyggande arbetet rehabilite-isom-
ringsarbetet arbeta resultatinriktat och utveckla konsul-mer ett-
tativt arbetssätt. FHV ocksåmäste heltpå ett i dagsättannat än
arbeta aktivt arbetsplatsernapå ochute nivåer harmot ettsom
avgörande inflytande förändringarpå i organisation, produktion
etc.

Metodiken i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet arbets-på
platserna behöver utvecklas. Framför allt krävs det arbets-påatt
platserna utvecklas för registrerasystem och tillvarataatt tidiga
signaler.

förstaI hand bör det chefers och arbetsledaresvara attansvar
uppfatta signaler ohälsapå och vantrivsel arbetet,i helst innan
det blir aktuellt med sjukskrivning. FHV kan hjälpa tillt.ex. i
analysen sådana signaler och föreslå åtgärder.av

Vidare viktig uppgift förär FHV informera och utbildaatten
chefer, arbetsledare, personalfunktionärer m.fl. deras roll iom
anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Att visa de nyttoef-på
fekter arbetsgivaren har hjälpa drabbadatt anställdav atten
kunna arbeta igen också viktigär uppgift.en

7.3 Sanktioner

Samhället har möjligheter använda sig olikaatt tvångsmedelav
sanktioner föratt få till stånd eller påskynda olika slag- - av

förändringar. Det praktiska genomslaget och tillämpningen av
sanktionssystemet därför viktigär del den helhetssynien som
kommissionen anlägger.

Arbetsolycksutredningen, avlämnade betänkandesittsom
Arbetsolycka olycka eller arbetsmiljöbrott SOU 1988: 3-
börjani 1988, harår gjort sanktionssystemetöversynav viden av

arbetsolyckor till följd brister arbetsmiljön.i Utredningen före-av
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arbetsska-anmälaskyldighetengällervadändringar attblslår a
brottsbalkenarbetsmiljöbrott i samtregleringendor och avav

myndigheter.berördaförhandläggningsrutinerändrade
analyseradeoch intevärderadeArbetsolycksutredningen

Kommis-sanktionssystem.arbetsmiljölagenstillämpningen av
konsult uppdragjuridisk ifristående göraattdärförsionen engav

ochsanktionsmöjligheterAML:sanalyskompletterande aven
Ef-tillsynsmyndighetema.tillämpaspraktikenreglerna ihur av

kunde delskedemycketförst i takommissionen sentetttersom
underlag.beakta dettadet intehar gåttkonsultens attrapport,av

medgivitharuppdrag inteför kommissionensTidsramen en
sanktioner deteller ändrade ibehovetanalysfördjupad nyaavav

Arbetsmiljökommis-arbetet.rehabiliterandeochförebyggande
behöversanktionsfrågorna överdärför ytter-sionen att sesanser

ligare.
arbetsmiljö-komplexadagensgrundsyn ärKommissionens att
rollfördel-tydligareochlokal aktivitetökadproblem kräver en

präglasArbetsmiljöarbetet måsteaktörerna.mellanning enav
verksamhetenlöpande idendärför ioch integrerashelhetssyn

sanktionssytemetocksåDärför mot-måstelinjeorganisationen.
utgångspunktema.delvisde nyasvara

för-börsanktionssystemetutgångspunktviktig ärEn att vara
fall hosrättsmedvetandet, isåallmännadet vartiankrat, inteom

aktörerna.berördadirektde
kontrollerakanstickprovsvissamhället endastEftersom ar-

speciellt viktigtdetarbetsplatserenskilda attärbetsmiljön på
ochkonsekventsnabbt ochtillsynsmyndighetema reagerar

leverarbetsgivaren intedeskyddsombudenstödjer när attanser
med stödeller dearbetsmiljölagenställs itill de krav avsomupp

därför delsbörYrkesinspektionenföreskrifterna.utfärdadelagen
arbetsmiljön kan kostate-bristeruppenbara iresolutingripa när

självautsträckningökadlokala aktörerna idedels initiera attras,
arbetsmiljöproblem.förebyggerochhanterar

intemkon-förslagenanledningvill medKommissionen omav
sanktionerbehovet övervägauppmärksamma attsärskilttroll av

följs.planerdessa inteelleråtgärdsplaner inte upprättas omom
beslutatillsynsmyndigheten rätt attkanEn omattväg gevara

sanktionsavgift.
använda sigutsträckningökadiocksåbörMan pröva att av

föreskrifter. Företrä-ASSöverträdelsevidsanktionsavgifter av
vidsanktionanvändaskunnaavgifterskulle sådanadesvis som

ordningsföreskrifter.olika slagsöverträdelse av
tillämpningen vitessystemetocksåKommissionen att avmenar

behöver över.ses
arbetsmiljökommis-arbetsolycksutredningenLiksom anser

bör kunnaföretagsbotdömamöjligheterna utattsionen att
arbetsmiljö-flertilloch bidradaggrad i atthögretillämpas i än

beivrade.blirbrott
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och aktörerResurser

förslagDe redovisats införa ekonomiskaatt styrme-som ovan om
del, former för rehabiliteringsarbete och tydligare krav pånya
arbetsgivarna fråga arbetsmiljöarbeteti kommer leda tillattom

eller ändrade uppgifter för myndigheter och andra samhälls-nya
organ.

detta kapitel diskuteras förändringarl enligt kommissio-som
nödvändigamening hos samhällsorganen. Vidare be-ärnens

handlas bl.a. frågan destyrningen samhälletom av resurser
arbetsmiljöområdet.inomsatsar

Kapitlet inleds med synpunkter och förslag från kommissionen
rörande företag. Det kommissionens uppfattningsmå är småatt
företag har betydelse långsiktigt för landets ekonomistorsom-
och sysselsättning klarar arbetsmiljöproblemeninte på egen-
hand. krävs därför särskildaDet samhällsinsatser för dessa.

företag8.1 Små

Enligt företagsregister fanns det drygtSCB:s i augusti 1989
arbetsställen färre anställda. Totalt sysselsätts225 000 med 50än

miljoner anställda och arbetsställe hardär 1,5 varje i genomsnitt
sysselsatta.7

företag finns med andra ord mycket andel allaI små storen av
sysselsatta. områden bl.a. varuhandel, hotell- ochInom vissa -
restaurangbranschen, byggnads- och Verkstadsindustri små-är-

Ävenföretagen särskilt framträdande. förvaltningar finnsinom
arbetsplatser.småmånga

Enligt ISA:s statistik drabbas företag mindre utsträckningismå
företag såväl arbetsolyckor yrkessjukdomar. Detän stora somav

kan dock tolkas företag har bättre arbetsmiljö.inte så småatt
bör rapporteringsbenägenheten troligen lägreMan iärnotera att
företag. Se vidare underrapportering kapitel Dei 10små om

branscher det högsta antalet olyckor bland små-rapporterarsom
företagen Verkstadsindustri, trävaruindustri och byggnads-är
hantverk.

Antalet skyddsombud också relativt lägre vid småär, sett,
företag Likaså anslutningsgraden till företags-i genomsnitt. ärän

114



hälsovården lägre hos de företagen jämförtsmå med de stora.
Yrkesinspektionen besöker företag förhållandevissmå sällan.

Äga-Små företag skiljer sig i avseenden från demånga större.
ofta själv för alla lednings- och stabsfrågor.typerren svarar av

Agaren och de anställda arbetar tillsammans och direkt bero-är
ende varandra.av

Småföretagaren ha knapptsig tid för arbetsmiljöfrå-anser om
produktionen först. Samtidigt hargår han ochettgor, ansvar

hanintresse själv och de anställda råkar förinte ohälsaatt utav
eller skada, han behöver hjälp.men

Lösningar olika problem,på exempelvis arbetsmiljö, iärsom
hög grad inriktade och anpassade till förutsättningarpå de som
gäller företagi har kompetens problemom-stora inomsom egen
rådet.

företagSmå behöver sannolikt hjälp med konkreta rådsnarare
och förslag praktiska lösningar med övergripandepå än system-
frågor. lokala kunskapscentra,De kommissionen föreslår isom
kapitel bör kunna fungera10, aktiva forum för de småattsom ge
företagen detta stöd. Detta kan ske driva särskildat.ex. attgenom
småföretagsprogram vilka de lokala fråni FHV, FK,resurserna -

m.fl.Af, för föraYl, samordnas kunskap och praktiskaatt ut-
lösningar företagensde arbetsmiljöproblem.på små

Ungefär småföretagaretionde har formgenomgått någonvar
arbetsmiljöutbildning och femte behövasig detta. Avsägerav var

de anställda småföretageni har fått sådan utbildningsjätteca var
och behöva60 det.sigprocent anser

Arbetsgivarna de företageni saknar tillräckliga kunskapersmå
för arbetsmiljöarbetet. krävs omfattandeDet utbildningsinsatser

bara arbetsgivaransvarets innebördinte ocksåutanom om ar-
betsledning, arbetsorganisation, kompetensutveckling, inflytan-

teknik.de och sammanhanget kanI Danmarkinämnas att ärny
krav arbetsledarnas utbildning arbetsmiljöfrågori lagfäst.på

Arbetsmiljökommissionen det krävs särskilda insatserattanser
från samhället och från branschorgan för klaraparternas att
arbetsmiljöfrågorna företag.i små

Arbetsmiljökommissionen de olika branschorganenattanser
bör och genomföra särskildaorganisera och riktade utbildnings-

företag. Samtligainsatser myndigheter och andrasmåmot organ
ASS, Yl, FHV, m.fl. bör genomföraFK, systematiskasom- -

branschgenomgángar och rikta särskilda och möjligt samord-om
arbetsmiljöförbättrandenade småföretageninsatser inommot

olika branscher.
företagenDe klarar alltid, konstaterats,intesmå påattsom
lösahand konkreta problem. Arbetsmiljökommissionenegen an-

företagshälsovårdens tekniska verksamhet bör förstärkasattser
och delvis till företagen.de Skyddsingenjöremassmåanpassas
produktionstekniska kompetens bör höjas och de riktade kon-
sultinsatsema från börFHV öka.
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enligt kommissionensregionala skyddsombuden börDe upp-
tvärfackligt samarbete kunna samordna sittfattning ettgenom

förgenomföra riktade och systematiska deoch insatserarbete
företagen.små

småföretagsinrik-genomföra särskildaYrkesinspektionen bör
ektionensYrkesins nuvarandetillsynsprojekt.tade resurserföráåen Bl.a.kan dennade prioriteras.medger inte små motatt

kraftig utbygg-arbetsmiljökommissionenbakgrund föreslår en
under denyrkesinspektionensnad treårspe-närmasteresurserav

rioden.
konsult-och yrkesinspektionenföretagshälsovårdenOm som

till före-bör stödet denrespektive tillsynsorgan prioriteraorgan
försäk-företag bör samtidigtverksamhetenbyggande i små så

för företagunderlätta arbetsgivare sittringskassorna i små taatt
rehabiliteringsansvar.

frihetförordar försäkringskassanKommissionen attstoratt ges
lämplig rehabi-och företaget väljamed den skadadetillsammans

Försäkringskassan bör också möjligheterliteringsform. storages
ekonomisk stödform.eventuellatt anpassa

företagen externasigstimulera deFör små att taatt an
formekonomiskt samhällsstödkrävs iarbetshandikappade ett av

utreda möjlighetenlönebidrag. Vidare börflexibelt attett man
rehabiliteringspoolformföretagende i någonorganisera små av

stödåtgärder.kan medverka medmyndigheterna sinadär

arbetsmiljöarbetetill8.2 Resurser

tillförsdiskuteras bl.a. vilkadet härI avsnittet resurser som
hur sker och utvärde-arbetsmiljöområdet, styrningen något om

uppföljning verksamheten.ring av

Medlen fördelade pd olika funktioner fram-statligt styrda medlen fördelasdeHur på
funktioner vill påpeka detnedanstående figur. Vi siggår röratt omav

led-uppskattningar huvudsakligen medrelativt gjortsgrova som
verksamhetsberät-regleringsbrev myndigheternasning samtav

anslagsframställningar.telser och
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förFigur Statliga styrda medel utåtriktat arbetsmiljöarbe-8.1
efter funktion finansieringskälla.Fördelat och198889.te
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FinansieringskâIor
Uttagpáaprpduktionhuvuds Ingenarbetsgivaravgifter

Å Anslag

[[1]] Avgifter
Källa: Statskontoret, Statlig finansiering arbetsmiljöområdet, bi-av
laga 7

flera finansi-finnskarakteriseras detFinansieringssystemet attav
uppgiftvilka har tillsidan varandra,eringskällor vid att geav

ändamål.delvis likartadestöd till
fråga FoU-stödfinns exempelvisöverlappningar iSådana om

informationsinsatsertillarbetsorganisation,till projekt avsersom
gällerarbetslivsfonden kan, särskilt vadDen rent ar-m.m. nya

komma projektbetsmiljöförbättrande åtgärder, in pá ävensom
fömyelsefondsmedel.arbetsmiljö- respektivekan stödjas av

fastslogstill arbetsmiljölagen prop.förarbetenaI
förbättringarförkostnaderna i149197677: principen att ar-

anfördesSamtidigtbäras produktionen.betsmiljön skall attav
forskning,skulle tillsamhállsstödväsentligt utgådet attvar

arbetsmiljöområdet.utbildningutveckling och pá
för utátriktat arbets-tredjedel de statligaCirka insatsernaaven

till-anslag. Genomfinansieras skattevägenmiljöarbete genom
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komsten arbetslivsfonden kommer produktionen över-attav
bekosta 80 vilketgångsvis innebär rejäl ambitions-procentca en

höjning både rehabiliteringsområdetinom och för arbetsmiljöför-
bättringar. Principen produktionen skall bära kostnadernaatt
återspeglas samhällsstödet tilli vida huvuddelenäven så att av
detta stöd finaniseras obligatoriskavia uttag.

dominerandeDen anslagsfinansieringen gäller yrkesinriktad
rehabilitering. En utveckling riktningi produktionen imot att

utsträckning kostnadernastörre över är på gångtar attnu genom
bl.a. AMI-organisationen förutses bli producent sådanaen av
rehabiliteringstjänster arbetslivsfonden skall finansiera.som

Styrning medlen Flera aktörer verksammaav vid fördelningoch destyrningär av
medel samhället för den utåtriktade arbetsmiljöverksam-avsätter
heten. Riksdag och beslutar dels författningsvägenregering om

föravsättning medel speciella ändamål, dels budgetproces-viaav
ocksåRegeringen rad detaljbeslut med föreskriftertarsen. en om

fördelning fondmedel. Bland fondaktörerna förAMFOär när-av
varande den betydelsefulla gällerdet ochmest när att styra
fördela medel.

Arbetsmarknadens vid sidan regeringenutövarparter av av
tradition starkt inflytande arbetsmiljömedlens fördelningöverett
och användning. Formellt dennasig trepartssamverkan bl.a.tar
uttryck i arbetsmarknadenorganisationerna regelpåatt som
företräds verksstyrelseri och andra statliga liksom statligaiorgan
utredningar där de har intressen bevaka. förhål-Dettaattm.m.
lande har stadfästs flera ILO-konventioner.även genom

Kännetecknande för styrningen medel besluten sällanär attav
långsiktigaDe bindningarna har fall skapatomprövas. i många

goda förutsättningar för bygga stabila och effektiva verk-att upp
samheter vilket verkar utvecklingen inom området.pågynnsamt

De olika aktörerna fördelar ibland medel ellerinom samma
näraliggande problemområden och det kan urskiljasvårt attvara
klara gränslinjer mellan aktörerna. Det gäller både ochFoUinom
information utbildning.

förekommerDet dubbelstyrning. Exempel detta arbets-på är
livscentrums finansiering arbetsmiljöfonden. Det avsättsur me-

fördel arbetslivscentrums grundfinansiering dels genom rege-
ringsbeslut, dels fattar arbetsmiljöfondens styrelse beslut om en
projektram.

instruktionerna för arbetarskyddsverket,I arbetsmiljöfonden,
arbetsmiljöinstitutet arbetslivscentrum finns olika starkasamt
krav samråd, samordning och samverkanpå med organisationer
och myndigheter respektive verksamhetsområde.inom Någon

systematisk samordning mellan ochorganisationermera myn-
digheter, verksamma arbetsmiljöområdetinom medärsom
projektverksamhet, information och utbildning tycks dock inte
förekomma.
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byggerEnligt kommissionens mening påstyrsystemet en sam-
samverkan mellan aktörerna allt väsentligtordning och i ärsom

förinformell finns dock belägg egentligaDet inga någranatur.av
frågamed styrningsfonn. En dock denbrister denna ärannan om

tillräcklig för god hushållningkan att garantera enanses vara
tillgängligamed resurser.

uppfattning finnsEnligt arbetsmiljökommissionens det inga
gäller statligaskäl ändra den ordning inom detiatt stort som

kraven respektive myndighetarbetsmiljöområdet. Dock bör på
tydligare. Samtidigt böroch renodlas ochorganisation avgränsas

mellan de olikasamverkan och samordningkraven institutio-på
ställas högre.nerna

harmedel rehabiliteringsområdetStyrningen inom upp-av
bl.a. rehabiliteringsberedningen SOU 1988:märksammats 41av

regeringskansliet.följande beredningenoch den därpå inomi
har särskild utredare, betänkandetFoU-området iInom en

Arbetslivsforskning inriktning, organisation,SOU 1990: 54 -
förslagfinansiering, bl.a. lämnat om:

totala förstärksArbetslivsforskningensO genom sam-resurser
forskningsfinansiärer.verkan mellan flera

plan för långsiktigaArbetsmiljöfonden åläggs upprättaattO en
och högskolor.strategiska vidoch satsningar universitet

verksamhet från grundenArbetslivscentrums omorganiseras0
forskningsorgan ökad gradblir renodlat idetså att ett som

medel.söka konkurrensutsattamåste
för utvecklings-,fårLöntagarorganisationema0 resurseregna

främjandeverksamhet.informations- och
finansieringsmodell.Arbetsmiljöinstitutet får treårigO en ny

del forskningArbetsmiljöinstitutet sinomorienterar mot0 av
produktionsteknik och da-socialpsykologi, arbetsorganisation,

tavetenskap.
har haft möjlighet studeraKommissionen inte närmareatt

förslagen och därför från lämna synpunkter.avstår någraatt
pekasammanhanget vill kommissionen dock vadI på som

från bilagariksrevisionsverket 8 rörandeitagits rapportenupp
ansökningar medellånga handläggningstider samband medi om

arbetsmiljöfonden. Riksrevisionsverket har ock-från i sin rapport
behandlat medel årligen från arbetsmiljöfon-deså avsättssom

för utbildning och information Kommissionen be-den MBL.om
frågeställning ligger utanför den uppgiftdömer dennaatt som

har och lämnar därför kommentar.kommissionen ingen

Uppföljning och årtiondetdettillfällen underutvär- har vid några senasteRegeringen
prestationerdering statligadetområdetav granska enskilda avsnitt inomlåtit t.ex.

effekter arbets-vidverksamhetenocharbetsmiljöinvesteringartillstödet
effekternaförsökensystematiskaDe mätalivscentrum. att av

få.hittills ganskatillsynsverksamhetarbetarskyddsverkets är
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Inom FoU-området det vanligt försökmed analyse-är attmera
resultaten. Ansträngningar har såvälgjorts AMFOra av som

arbetsmiljöinstitutet och arbetslivscentrum. Det har här närmast
handlat med hjälp forskareutomstående granska inne-attom av
håll och kvalitet forskningsprestationerna.i

Kommissionens intryck utvärdering vilka resultatär att av som
insatser arbetsmiljöområdetuppnås hittillspåstatensgenom va-

ganska sporadiska. gällerrit Det såväl analyser prestationerav
effekter.tjänster En utveckling systematiska former försom av

resultatanalys framstår därför mycket angelägen under desom
kommande åren.

En bättre uppföljning och utvärdering myndigheternasav
kan medprestationer viss automatik följa takt mediväntas

införandet treårsbudgeteringen statsförvaltningen.i Det ärav
viktigt tydliga och preciserade krav redovisningarna for-påatt
muleras samband medi regeringens direktiv till de berörda myn-
dighetema.

På motsvarande bör de resursfördelande undersätt organen
ställa skärptaregeringen krav prestationsuppföljning från bi-på

dragsmottagarna.
Svårare, samtidigt likaminst viktigt, förbättraär att stats-men

makternas förunderlag bedöma vilken utsträckningi deatt me-
del framöver kan komma utåtriktadstaten påatt satsasom ar-
betsmiljöverksamhet också resulterar arbetsmiljöförbättringar.i

förstaDet handi de resursfördelandetungasynes vara orga-
fondfördelandeoch deregeringen myndigheterna, harnen, som

för sådana uppföljningar och utvärderingar kommeransvaret att
till ökadstånd utsträckning.i

framstårDet angeläget primärt utvecklapáatt satsa att meto-
der möjligtdet studera effekterprestationernasgör att påsom
arbetsmiljön. effektstudierSådana underlag förger genom-mer

förändringargripande resurstilldelningen och inriktningenav av
myndigheternas verksamhet.

Arbetarskyddsverket8.3

Arbetarskyddsverket den samlade benämningen arbetar-är på
skyddsstyrelsen yrkesinspektionen.och

Finansiering arbetar- Arbetarskyddsverkets totala omslutningav uppgick budgetåret
skyddsverket 198889 till milj. kr. Verksamheten finansierades338 dels över

statsbudgeten milj. kr., dels292 inkomster från avgiftsbe-via
lagd verksamhet milj.26 kr. och dels inkomsterövriga 20via
milj. kr.,

Som framgått kapitelpresentationen i 3 statsbudge-iavsättsav
del arbetarskyddsavgiften finansi-viss 8,7 procent tillten en av
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arbetarskyddsverketering och arbetsmiljöinstitutet. Summanav
för detta ändamål uppgick budgetåret 198889 till 144 milj.kr.

Differensen mellan statsbudgetens bidrag till arbetarskydds-
verket och arbetsmiljöinstitutet och inkomsterna från arbetar-
skyddsavgiften uppgick sålunda till 292-144 148 milj. kr.
budgetåret 1988 89. budgetåretFör 199091 beräknas beloppet
till milj. kr.211 vilket blir det belopp täcks statenssom av
skatteinkomster m.m.

Från flera håll, bl.a. arbetarskyddsstyrelsen, har framförts att
verkets hela finansiering bör Kommissionen delaröver. den-ses

uppfattning. l sådant sammanhang bör möjligheter-ett prövasna
avgiftsbelägga ytterligare verksamheter.attna
föreslagnaDen utbyggnaden yrkesinspektionen se nedanav

får försenasinte till följd verkets totalaöversynen finansi-av av
ering.

Yrkesinspektionen Nya och ändrade krav kommer riktas yrkesinspektionenatt mot
följd framför allt tillövergångensom systeminriktadav en mer

tillsyn. Därtill kommer kraven samordning samarbete medom
aktörerna Ävenrehabiliteringsområdet.på införandet ekono-av
miska styrmedel kan höja kravenväntas inspektionenspå insat-
ser.

tydligareEn tillsynsroll Yrkesinspektionens roll förtydligas förhållandemåste i till företa-
egna förresurser arbetsmiljöarbetet.gens

Yrkesinspektionens harinsatser traditionellt haft in-ett stort
slag rådgivning. Företagshälsovårdens utbyggnad och lagstift-av

utformningningens med tvingande föreskrifter finnsdetgör att
skäl ifrågasätta yrkesinspektionens roll dennaatt i del. Inspektio-

krävamåste arbetsgivarna skaffar den kunskap be-attnen som
hövs och vid behov råd den kan inhämtas. Hittills harge om var
dock den direkt problemlösande konsultrollen förtagit delstor
av resurserna.

För renodla tillsynsuppgiften bör yrkesinspektionenatt agera
konsekventpå företag och förvaltningarett sätt vilketgentemot

innebär dröjsmål vidtart.ex. åtgärderatt utan såman snart ett
brott föreskrifterna upptäcks. Att sådanamot rutiner tilläm-inte

dag berori sannolikt de arbetsformerpå gällde iattpas som
samband med tidigare arbetarskyddslagstiftning överlevt och
gäller vid tillämpning den lagstiftningen.även av nya

Inom yrkesinspektionen finns farhågor poli-att ettom mer
siärt uppträdande kontakternainte företagen.med Den-gagnar

farhåga bedömer kommissionen kan befogad,na vara men anser
ändå starka skäl talar för den tämligen resurskrävandeatt att
konsultverksamheten och s.k. kontaktbesök bör tillbakastå
för renodlad inspektionsverksamhet.en

Yrkesinspektionen bör utveckla och tillsynsmetodi-anpassa
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tillsynsforrnsmäföretagens behov, och välja denefterken, t.ex.
effekt.bästasom ger

framfört rörande prioriteringsynpunkter kommissionenDe av
förändring instruktionenbör föranleda itillsynsverksamheten en

yrkesinspektionen.

ÅrSystemtillsyn betänkande avseende den regionala arbets-lämnades1985 ett
s.k. YKT-utredningen. Konsekvensen be-miljötillsynen, den av

avskaffadesbl.a. den kommunala tillsynen ochtänkandet blev att
tillsynsarbetet påbörjades.inriktning Detpåmotprocess en nyen

arbetsmiljöförordningensockså där det undermarkerades 15i
tillsynen skall bevakaformuleringtillkom1987 ävenatt atten

bedriver verksamhet arbets-planerar ocharbetsgivarna sin så att
tillsynen skall helhetssyn eftersträvas.tillgodoses. Vidmiljön en

internkontroll kommissionen föreslår innebärkravDe på som
och djup yrkesinspektionensökade krav också ianpassningpå

tillsyn.
fri-utvecklar väl fungerande internkontrollföretagenNär en

vid yrkesinspektionen för bredaresikt insatserpågörs resurser
småföretag.avseende prioriterade områden t.ex.

vill kraftigt understryka viktenArbetsmiljökommissionen av
präglas helhetssyn arbetsmiljöntillsynen framöver påatt av en
arbetsorganisatoriska, psykiska ochockså omfattar de soci-som

haftfrån under flertalfrågorna. Erfarenheter Norgeala årettsom
internkontroll tillämpat systemtillsyn denkrav och visarpå att

arbetsmiljöuppfattningen stärkssmala traditionella snarast om
intemkontrollsystemtillsyn bara omfattar det tekniska systemet.

föreslår ställe arbets-Arbetsmiljökommissionen pá annat att
frågor för-bestämmelser arbetsorganisatoriskamiljölagens om
arbetetskall genomslag det lokalatydligas. detta iFör att

såvälkommissionen yrkesinspektionenförutsätter i system-att
följer företagens motsvarandetillsyntillsyn övrig attuppsom

arbetsmiljöarbete omfattar deinternkontroll och i övrigt även
faktorerna.arbetsorganisatoriska

genomförs företrädesvis granskningSystemtillsynen avgenom
skadebild,internkontroll.förarbetsgivarens Företagetssystem

personalomsättning väsentligt under-sjukfrånvaro, utgöretc. ett
internkon-Systemtillsynen underlättasför inspektionen.lag om

trollen dokumenterad.är
inspektioninnefatta stickprovsvisSystemtillsynen måste även

för kontrollera redovisningverksamheten deni attute som ar-
sammanfattasuppmärksammasbetsgivaren bristerDegett. som

inspektionsmeddelande.sedan i ett

Ökade till antaletkommunala tillsynen innebarAvskaffandet den attresurser av
yrkesinspektionen ökadetillsynyrkesinspektionenarbetsställen utövar översom

utveckling hartill 000. Defrån 250100 000 årenssenasteca

122



inneburit yrkesinspektionensatt lägrenumerär föreär ännu
övertagandet den kommunala tillsynen.av

Med den personalram yrkesinspektionen har i dag ca 600
årsarbetskrafter 400 inspekterande kan arbetsplatsvarjevarav
teoretiskt besökas i genomsnitt gång sjätte Denår.vart strategien

utvecklats för verksamheten med prioriteringsom insatserav
företag förvaltningarmot med de arbetsmiljöemasvåraste ställer

kommissionensig bakom. Effekten blir emellertid denatt genom-
snittliga besöksfrekvensen vid arbetsställenövriga sjunker ytter-
ligare.

Kommissionen genomsnittligt besöksintervallatt ettanser om
kaninteår acceptabelt. Med hänsyn ocksåsex till deanses tagen

ändrade uppgifter yrkesinspektionen kommernya ställas in-att
för framtideni föreslår kommissionen yrkesinspektionenatt un-
der treårsperiod tillförs totalt 350 inspektörstjänster.en nya

En sådan förstärkning kombinerad med rationaliseringen av
verksamheten bör inspektionen möjlighet nöjaktigtpåge att ett

både sigsätt sina uppgifterta och prioritera dean nya sämsta
arbetsmiljöema. Samtidigt bör kunna fördubbla denman genom-
snittliga besöksfrekvensen.

Kommissionen vill påpeka besöksintervallen haratt använts
beräkningsmodell för inspektionens kapacitet.som För verksam-

hetsstyrningen finns andra viktigaäven prioriteringsgrunder,
särskilda riskfaktorer,t.ex. arbeten, företagsstorlekutsatta m.fl.

Den föreslagna ökningen antalet inspektörer för med sigav
ökade behov utbildning, lokaler, teknisk utrustning, admini-av
strativt stöd Om de eftersträvade effekternaetc. skall kunna
uppnås måste dessa behoväven tillgodoses.

Resurser för finansiera den föreslagnaatt utbyggnaden drygt
130 milj. kr. årligen vid full utbyggnad bör kunna tillskjutas ur
fonden för arbetsmiljöförbättringar och avgiftsbeläggning för-av
handsbedömningar se nedan omdisponeringsamt genom en av
de medel flyter frånin arbetarskyddsavgiften inom socialför-som
säkringen.

Avgiftsbeläggning yrkesinspektionensav I uppgifter ingår förhandsbedöm-göraattförhandsbedömning ningar lokaler, och utrustning. Verksamhetenav processer ger
möjlighet förebygga arbetsmiljöproblematt i tidigt skede.ett

Antalet förhandsgranskningar uppgick budgetåret 198889 till
drygt 21000. Många granskningama gällde objekt. Ettav stora
ökat deltagande i granskningssammanträden och bättrepå så sätt
samverkan med konsulter, konstruktörer, byggherrar m.fl. har
lett till verksamheten har blivitatt effektivare.

Arbetarskyddsstyrelsen förhandsgranskningargör bl.a.av ma-
skiner och tekniska anordningar. Denna verksamhet avgiftsbe-är
lagd. Kommissionen har funnit styrelsens och yrkesinspektio-att

verksamhet med förhandsbedömningar fyllernens syftensamma
och grundas förutsättningar.på Det finns därför enligtsamma
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avgiftsbelägg-skälstarkamening övervägakommissionens att
förhandsbe-verksamhet medyrkesinspektionensocksåning av

dömningar.
bygglagen PBLplan- ochenligttillståndgällerdetNär som

yrkesinspektionenbyggnadsnämnd harkommunensprövas av
anpassningsfrágor. Förut-ocharbetsmiljö-bevakaattett ansvar

be-inspektionenagerande frånkraftfullt ärförsättningarna ett
ärendena.formellt bara har sig iatt yttragränsade att mangenom

förstärkas.inflytandeyrkesinspektionensbörHär
förhandsbedöm-andelenabsolutden störstaGenom att av

till bygg-anslutninggranskningar iobligatoriskagällerningar
kompletteras medavgiftsbeläggningeventuellnadslov bör en

påverka demöjligheteryrkesinspektionens attregler gör attsom
minskar.arbetsmiljöema intekommande

hänger ihopbehandla frågortidfunnitsharDet inte att som
konstaterarkommissionenavgiftskonstruktionmed m.m. men

nuvarandeskulle medkr.000 ären-2enhetstaxavidatt omen
yrkesinspektionensmedverksamhetendevolym inkomsterna av

milj. kr.till 40komma uppgåförhandsbedömningar att ca

följaföröka insatsernaframtiden attYrkesinspektionens bör iYrkesinspektionen upp
rehabiliterings- frán-arbetet medroll ochrehabiliteringsarbetepd frånerfarenheterhur

området förebyggan-detanvänds iarbetsplatsernaproblematiken påvaro
inspektionensmarkeringtydligareEnarbetsmiljöarbetet.de av

förinstruktionlämpligen regeringensibehöver göras,ansvar
arbetarskyddsverket.

följa derollviktig iha attkommerYrkesinspektionen att en
arbetslivs-från bl.a.medelstödmedsatsningarökade avsom -

arbetsmiljöanpassandefrågaikommerfonden görasatt om- för-arbetsorganisatoriskaochtekniskakräveråtgärder t.ex.som
tillsynsar-för sittvidare inombörInspektionenändringar. ramen

risksituationeninformationhararbetsgivarenbevakabete omatt
arbetsplatsen.sjukfránvaroläget pátillkopplad

kunnaförsäkringskassanfrånsignalerbörsamarbetet ge yr-I
lokala arbetetdetundersöka huranledningkesinspektionen att

Sådana ingripan-arbetsmiljöbättrefrågorbedrivs i m.m.enom
försäkringskas-förstödsamtidigtblirinspektionen ettfrånden

fallen.enskildadeiinsatsersans

Arbetsförmedlingen8.4

tilluppgiftfrämsta attArbetsmarknadsmyndighetemas är att se
anslu-möjligtfår arbete såsnabbt näraarbetssökandede ett som

platserledigaförutsättningarönskemål och attsamttill deraster
ochdärvid hämta inskallMyndigheternasnabbt.tillsattablir

arbetssökandeför debetydelseharinformationsakligsprida som
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och arbetsgivarna. förordning3 § 1987: 405 den arbetsmark-om
nadspolitiska verksamheten.

harDet olikai sammanhang framförts synpunkter attom ar-
betsmarknadsverket motverkar syftet arbetsmiljölagstift-med
ningen sökandeanvisa till arbeten förslitan-att ärgenom som
de. Arbetsförmedlingens roll förhållandei till företag med oro-
ande personalomsättning har redan tidigare föremålstor förvarit
diskussion.

Med anledning utfärdat1969 cirkulärmeddelandeår frånettav
uttaladeAMS justitieombudsmannen arbetsgivarevarje ochatt

arbetssökande kan anspråk frångöra på service arbetsförmed-
Ävenlingen. det finns för prioriteringar denutrymme ärom

allmänna grundsatsen offentlig förvaltningstyr att presta-som
tionsskyldigheten skall fullgöras likformigt.

AMS styrelse har fattat beslut arbetsförmedling-attsenare om
neutralmåste inte kan frånpart avståen attvara en som ge

företagservice högmed personalomsättning.åt De medel för-
medlingen kan tillgripa aktiva, åtgärdsinriktade diskussionerär
med företagen och samverkan, dels med arbetsmarknadens par-

dels yrkesinspektionenmed och andrater, myndigheter. Det
viktigt arbetsförmedlingsnämnderna diskuteraratt dessaanses

arbetsställerelaterade frågor.
bakgrundMot de redovisade förutsättningarna och de åtgär-av

der AMS vidtagit har kommissionen bedömt det finnsinteatt
skäl dettai sammanhang vidare frågan fönned-att ta upp om
lingsorganens arbetssätt.

8.5 Rehabilitering förbättradoch samverkan
mellan samhällsorganen m.m.

Arbetsgivaren skall för det företaget motsvarandepåattansvara
finns rehabiliteringsverksamhet organiserad lämp-är påen som
ligt dettaUtöver behövssätt. också fungerande kontakter med
myndigheter och andra med uppgifter inom rehabilite-organ
ringsområdet. Dessa kommer framtideni ökad efter-mötaatt en
frågan gällerdet råd och bistånd.när Myndigheter och organisa-

därförtioner utvecklamåste kundorienterat ochett samord-mer
agerande förhållandei till arbetsgivarna.nat

Rehabiliteringsverksamheten bör framtideni organiseras så att
myndigheterna renodlar och samordnar sina insatser före-så att
tagensförvaltningamas kontaktvägar blir tydliga.

Försäkringskassan Nya och ändrade krav kommer riktas försäkringskassanatt mot
samordnaresom av följd framför allt den aktiva roll kassan förutsätts isom av merrehabilitering rehabiliteringsarbetet. De uppgifter kommer läggasattnya som

kassan administratörpå försäkringssystem med diffe-ettsom av
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medföra behovavgifter kommer dessutomrentierade att av ny
kompetens.

lagen allmän försäkring,Försäkringskassan har, genom om
saknar emellertidrehabiliteringsansvar. Kassan möjlig-ålagts ett

genomföra rehabilitering och därför beroendesjälvheter äratt av
aktörer. har emellertid förfrån andra Kassaninsatser attansvar

kassan skall kunna fullgörasamordna Förinsatserna. sinatt
nödvändigt arbetsgivare har lagfästuppgift effektivt detär att ett

kassan.samarbeta medattansvar
har riksdagen, med anledningtidigare proposi-Som nämnts av

för aktiv rehabilitering och90: 62 insatser1989tionen ar-om
verksamhet beslutat försäkringskassanbetslivsfondens attm.m.

rehabiliteringstjänster med medel sjuk-skall kunna köpa vissa ur
möjlighet kan öka kassansförsäkringen. Denna väntas avsevärt

Över huvud bör kassans möjligheteroffensiva arbete. taget att
behov öka hämmande regelsys-utifrån den enskildes utanagera

tem.
arbetslivsfondens verksamhet blir för-Försäkringskassans roll i

rehabilite-informera fonden och möjligheterna attutom att om
ringsåtgärder finansierade och pådrivandeinitiativtagareatt vara

akti-skall medverka tillkraft arbetsgivaren. Kassan attgentemot
fråninklusive ansökningar bidragkommer igång,viteter om

arbetsgivaren.
för tillfunktion bör kassan verka ståndsamordnandeI sin att

erbjudamellan företag det möjligtöverenskommelser gör attsom
eller tilleller arbetsprövning hos omplaceringarbetsträning an-

arbetsgivare.nan
kostna-finansieringenmedverkakunna ibör vidareKassan av

rehabiliterandearbetsuppgiftersärskildautforma iförder att
för medelske debör kunna inomsyfte. Finansieringen ramen

sjukförsäkringsanslaget för köpdisponerakassan kommer att ur
rehabiliteringstjänster.av

levertillsyn arbetsgivarebör haFörsäkringskassan över att upp
bli infördaföreslås irehabiliteringbestämmelsertill de somom

rehabiliteringföreskrifterförsäkring och deallmänlagen omom
till denlagen. Med hänsynstödmeddelats med attavsom

framgångsrik, ofta kräverför blirehabiliteringen,individuella att
försäk-viktigtarbetsplatsen detarbetsmiljöni på är attinsatser

kunskap ochdenutnyttjalägger vinnringskassan sig attom
kanyrkesinspektionen. Därigenomfinns hoskompetens som

effektivttillsyn samordnas på sätt.myndigheternas ett

andramedSamordning rehabiliteringgällerkompetens detpersonal medBristen närpå
rehabilite-aktörer pa angläget meddärförDetuppmärksammas.särskiltbehöver är en

ringsomrddet Försäkringskassanplanet.regionaladetsamordningbättre pá -
regionalasamverkan med denbörhuvudansvarig i närasom -

yrkesinspektionenlänsarbetsnämnden,arbetslivsfonden, samt
grovplaneringm.fl.sjukvårdenhälso- och göra gemensamen
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för skall kunna bästautnyttjas påatt sätt.resurserna
Samhalls kunnande rehabiliteringsområdetinom börstora sär-

skilt till det samarbetei utvecklas mellan de olikatas vara som
aktörerna. l sammanhanget det viktigt också framhålla deär att

ochinsatser rygginstituten andra organisationer.görssom av
och okonventionellaMånga rehabiliteringsarbetetmetoder inya

för badenärvarande den offentligainom och denprövas privata
sektorn. angeläget erfarenheternaDet denna verksamhetär att av

till och lyckade understöds.satsningartas attvara
Särskilda samverkans-planeringsgrupper för det exekutiva ar-

finnasbetet bör länsnivå för behandla rehabiliteringsfrågorpå att
samordna och rehabiliteringsarbetet. I dessasamt styra grupper

bör berörda länsmyndigheteringå yrkesinspektionen, för-såsom
säkringskassan och länsarbetsnämnden. Vidare bör företrä-ingå

för landsting, företagshälsovård,dare m.fl.Samhall Försäkrings-
kassan föreslås leda och samordna dessa överlägg-gemensamma

följa fattadeningar beslut genomförs.samt attupp
angeläget socialtjänstensDet betydelse framgångsrikiär att en

rehabilitering lyfts fram. förtidspensioneringarMånga onödiga
har orsak bristandesin i samordning visavi samhällsorganövriga

brister den kommunalai socialtjänsten. Frågor betydel-medsamt
för framgångsrik samordnad rehabilitering bl.a. ledsa-ärse en

bostads- lokalanpassning,garservice, och stöd och hjälp boen-i
det och daglig livsföringi förinsatser uppsökande verksam-samt
het.

Försäkringskassans roll administratör den arbets-som av nya
livsavgiften behandlas kapiteli

Hâlso- och sjukvården förutsättningEn för yrkesinriktad rehabilitering skall lyc-att en
kas för den medicinskamånga rehabiliteringenär klar elleratt är

Gränsdragningen mellan yrkesinriktadpå väg. rehabilitering och
basrehabilitering alltidinte lämplig eller möjligär Redangöra.att

dag hel deli den s.k. yrkesinriktadegörs rehabiliteringenen av
hälso- och sjukvården.inom Särskilt gäller det personer som
harredan arbete.ett

Landstingen skall enligt hälso- och sjukvårdslagen försvara
förebyggandesåväl åtgärder medicinsk behandling, rehabi-som

litering och habilitering.
Den medicinska rehabiliteringen 23 det totalautgör ca av

antalet rehabiliteringsinsatser för nävarande hosnoterassom
försäkringskassan. Primärvården för insat-merpartensvarar av

Den återstående tredjedelen yrkesinriktade och soci-serna. avser
ala rehabiliteringsinsatser.

Hälso- och sjukvården förockså metodutvecklingstår inom
rehabiliteringsområdet och har ofta bärande roll handled-ien

och fortbildningsarbetetnings- olika rehabiliteringsak-gentemot
törer.

För tidigare och effektivareuppnå rehabiliteringatt påen som
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detsamhällsekonomiskt lönsam krävsbliockså kommersikt att
rehabiliteringsverksamheterna.tillomfördelning resurseraven

kommunerlandsting ochskapasbör såStarkare incitament att
och utslagning.sjukfrånvarominskaföråtgärdervidtar att

rehabilitering har varitförbetydelseRehabilitering Arbetsskadeförsäkringens-
arbetsskador Bl.a. har fram-omfattande diskussioner åren.förföremål genom

benägenmindreskadadeden attärkritik påförts går attutsom
anmäld.arbetsskada ärrehabiliteringsprocessen närmedverka i
sjukvår-försäkringskassan,frånkommitkritikenalltFramför har

hållfrånföretagshälsovården t.ex.och även annatden rygg-men
liknande.ochinstitut

diskussioneriakttagelser ochbyggthuvudsak påKritiken har i
styrkerundersökningarbevis ellerskadade. Någramed de som

rehabiliteringenskulle påverkaarbetsskadaanmälanatt omen
redovisats.dockhar intenegativt

riksdagentillförslaghar sittirevisorerRiksdagens
redovisatarbetsskadeförsäkringenangående90: 81989 pro-

arbetsskadefall inteanmäldarehabiliteringmedblemen somav
företagslä-svenskaundersökningframgårDär attavgjorts. enav

försäkrings-ochrehabiliteringsklinikerlandetskarföreningen,
påståendetiinstämmerrehabiliteringsgruppercentralakassornas

omöjligtintillarbetsskadefall sigvisat attnästdetatt i många
föreliggerdetlänge interehabiliteringsarbete ettsåigång ett

arbetsskadefrågan.beslut idefinitivt
arbetsskadeför-hävdatharFackliga tvärtom attrepresentanter

rehabiliteringen.hjälp isäkringen är en
naturligtvis desammanhang orim-problem dettaiEtt ärstort

avgjord.arbetsskadabeslutväntetidernalånga innan ärligt om
försäk-tillutredningsresurseromfattande satsningar påTrots

fortfarande problem. Anta-väntetidernaringskassorna ett stortär
harför försäkringsmässig prövningarbetsskadeärendenlet sta-

ökat.digt
olika slagkartläggningarförsäkringskassor pågårfleraPå avnu

rehabiliterings-sjukfrånvaron,kunskapernaökasyftei att om
arbetsskadorna.ochverksamheten

betydelsenstarkt betonavill attArbetsmiljökommissionen av
åtgärder-känttidigt. Detin är attrehabiliteringsinsatser sätts om

försämrasveckor,fallmånader, i vissabara dröjer t.o.m.någrana
arbete högstsjukskrivneåterföra den iförutsättningarna att avse-

värt.
framtidavid övervägan-Arbetsmiljökommissionen attanser

till dehänsynarbetsskadeförsäkringen måste tasrörande storden
medver-enskildes viljaframkalla denkan på atteffekter systemet

rehabilitering.ka i
medangelägetmeningkommissionensenligtocksåDet enär

arbetsskadeanmälningar.hanteringrationellochsnabb av
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Partssamarbete

arbetsmarknadenArbetarskyddet det omrâde där páär parterna
längsta samarbetstraditionen.utvecklat den

partssamverkan har detArbetsmiljöarbetet sitt ii ursprung
miljön frán olika risker ochintresset att saneragemensamma

Olycksfall, blyförgiftning och stendamms-hälsovádliga inslag.
förhistoriskt bildat utgångspunkt verksamheten. Sena-harlunga

understryker behovet breddat arbetsmiljöbe-avtalárs ettavre
demokrati-, psykiska ochdär också arbetsorganisations-,grepp

traditionella skyddsarbe-sociala frågor inbegrips vid sidan detav
tet.

bedrivs huvudsakligen bransch-arbetsmiljöarbete iPartemas
trettiotal branschorganoch speciella arbetsgrupper. Ettorgan

exempelvis Verkstadsindustrins arbets-förbundsniváfinns pá
arbetsmiljökommittéLivsmedelsbranschemasmiljökommitté,

exempel speciellSjöfartens arbetsmiljönämnd. Somoch pä ar-
Arbetsgruppen för damm- och bullerbe-kanbetsgrupp nämnas

stenindustrin.kämpning inom

Partsorgan9.1

olika samarbetsorgan driverGenom parterna gemensamt en
syfte utveckling arbetet med förbätt-stödjaverksamhet i att attav

och minska arbetsskadorna. Verksamheten be-arbetsmiljönra
förlagsverksamhetutbildning, information, ochfrämstdrivs via

branscher,arbetsmarknadens kommit-till organisationer,service
företag.ochtéer

exempel Arbetarskyddsnämnden med 50-årigaEtt är snart-
för ocharbetsmiljöorgan SAF, LO PTK. Förär ettsomanor -

förbund frannämndens verksamhet 35 SAF,närvarande ingår i
förbund tillfrán och anslutna PTK. Enförbund LO 2223 motsva-

offentligadatum den sidan arbets-righet pá är statensav senare
miljönämnd.

vanligtvis framoch utbildningsmaterialenInformations- tas
projekt-arbetarskyddsnämnden ochiinom partsgemensamma

framgångsrikt ochArbetet har bl.a. resul-arbetsgrupper. visat sig
har erhållit basutbild-Sverige700 000 ii överattterat personer
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fåttarbetsmiljö. har vidareut-dessutomi Bättre Månganing
specialistutbildning arbetsmiljö nämnden.bildning och i via

arbetsmiljöutvecklingen och har alltidtill den lokalaStödet är
arbetsmiljö-verksamhet. nämndenscentralt nämndens Attivarit

samarbete företag och anställdagenomförs mediinsatser nära
verksamhetens höga legitimitet och bredamedverkat tillhar

arbetsmarknaden.genomslag på
SAF, LO och PTKArbetarskyddsnämnden har parternagenom

Trygghetsförsäkring arbetsskadaavtal vidslutit med TFA som
för förebygga arbets-ökade tillnämnden insatser attresurserger

avtalet, tillskall enligt enbart begränsasskador. inteinsatserna
utbildning, andra atgärderinformation och även ut-utan t.ex.

skyddsanordningar.tekniskaveckling av
utveckla verk-skäl för de olika sinfinnsDet partsorganen att

frågor hänger med arbets-omfattasamhet ävenatt som samman
befattningsfömyelse och arbetsvill-rehabilitering,organisation,

koren i stort.
blir naturlig del denarbetsmiljöarbetet iviktigtDet är att en

arbetsmiljö skapas che-goddagliga verksamheten. En attgenom
samverkan med defer alla sittnivåerpå tar ansvar, genom

anställde möjlig-och denfackliga organisationerna attgenom ges
arbetsområde.arbetsmiljöarbetetaktivt delta inom sitthet iatt

möjlighet påverka arbetssituationanställda sindeNär attges
gemenskapefter förutsättningar, kännautvecklasoch sina att

föroch och andrasarbetskamrater sinamed ta egna ar-ansvar
Därförtill god arbetsmiljö. detbetsförhållanden bidrar detta åren

lokala partssamarbetet.utveckla detviktigt att
arbetsmiljöavtalen framhålls betydelsencentraladeI attav

jämställda för arbetsmiljöarbetetsamverkar attparterna som
möjligt. lokala planet det dageffektivt det iskall bli På ärså som

huvuduppgiftsamverkansorganet medskyddskommittén ärsom
handlingsplaner för arbetsmiljöar-mål ochfastställa upprättaatt

arbetsmiljön bör såledesmed organiserasArbetet såbetet. att
slag.behandlar frågor övergripande Deskyddskommittén merav

arbetsledningenfrågorna behandlasvardagliga iav samver-mer
arbets-anställda. AMLA-89skyddsombud och övriga Imedkan

faststatliga sektorn slåsför denmiljöavtalet partsgemen-som
förlokala verkarDevärdering gemensamt attparternaattsam

arbetsmil-för åstadkomma godanställdaalla sitt atttar enansvar
jo.

finns skyddskommitté, kanarbetsställen där det intePå små en
aktivera lokala arbetsmiljöar-hjälp med detarbetstagarna att

skyddsombud.regionalabetet av
företagshälsovården rådgi-Kollektivavtal också ärstyr som en

lokala arbetet med förebyg-för detivande parternaexpertresurs
Företagshälsovården skallochrehabilitering anpassning.gande,

tekniska, medicinska och beteen-helhetssyn därarbeta med en
kartläggningaspekter både viddevetenskapliga integreras av

åtgärdsarbetet.framtagning underlagvid irisker och av
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lokala arbetsmiljöarbetet9.2 Det

Arbetsmiljölagen från skall samverka arbets-utgår iatt parterna
miljöfrågor. förutsättningMen det också arbetsgivare,är atten
arbetstagare och andra aktörer har specifika rollersina dettai
arbete. Genom rollfördelningen klargörs i princip ochvars ens
uppgifter, vilket underlättar förebyggandesystematisktett ar-
betsmiljöarbete. korthet kan olika aktörernasI de roller beskrivas

följandepå sätt.
Arbetsgivaren har kraft beslutsrätt huvudansvareti försin attav

förebyggande arbetsmiljöarbetetdet linjeorganisa-integreras i
arbetsmiljölagen beskrivsI dettationen. generell hand-som en

lingsplikt arbetsgivarendvs. skall vidta alla åtgärder be-som
hövs för förebygga arbetstagare för ohälsa elleratt utsättesatt
olycksfall.

Arbetstagare skall följa instruktioner och föreskriftergivna samt
medverka arbetsmiljöarbetet. Arbetstagarna företrädsi av
skyddsombud uppgift tillse arbetstagarnasär att attvars syn-

blir beaktadepunkter arbetsgivaren. Om detta sker, harinteav
skyddsombudet erforderligt bistånd yrkesinspektio-rätt att av
nen.

skyddsombudet företräder arbetstagarna och skall fungera som
därförpåtryckare och har till information och deltarätt irätt att

Skyddsombudetplaneringen har maktbefogenhetervissam.m.
avbryta arbetet.i vissa situationerrätten attt.ex.

Regionala skyddsombud bundna till arbetsställeinte visstär utan
arbetar De således utifrån kommandeinom region. utgör etten

för personalen företagstöd dei harså små inteär attsom egen
skyddskommitté.

Skyddskommittén samverkansorgan huvuduppgiftär ett ärvars
följa utvecklingen ohälsa och olycksfall och verka föratt noga av

tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden. Skyddskommittén
skall bevaka beslut fattas linjeorganisationeni veder-att tarsom
börlig hänsyn till olika arbetsmiljöaspekter.

Företagshälsovârden skall huvudsakligen arbeta förebyggande
konsultrolloch har rådgivande expertfunktion. harDenen

framför allt till uppgift kartlägga risker och brister arbetsmil-iatt
för erforderligt beslutsunder-jön samt att expertorgansom svara

laâlrbetarskyddsstyrelsen.
skall föreskrifter fastställagenom en ar-

betsmiljömässig Yrkesinspektionenminimistandard. skall bevaka
arbetsgivaren planerar bedriveroch verksamhetsinatt så att

arbetsmiljökraven vid tillgodosesi mening och utifrån en- -
helhetsbedömning främja det lokala arbetsmiljöarbetet.

Rollfördelningen i Nedan konstateranden hur rollfördelningengörs några ut-om
praktiken kristalliserats praktiken.i

Arbetsgivaren förstadvs. hand företags-i eller förvaltnings--
ledningen har behandlat arbetsmiljöfrågomainte prio-som en-
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riterad del produktionsstymingen. stället har funnitsI detav en
förstatendens hand låtai och skyddsorganisationexpertisatt

frågor.dessa Konsekvensensig i har blivit rollför-engagera en
skjutning framfördär allt skyddskommittén, skydds-ävenmen
ombud, företagshälsovård och i viss tillsynsmyndighetermån

aktivitetsplikten.övertagit
Arbetstagarna enligt lagen skall kunna påverka arbets-sinsom

praktikensaknar möjlighetersituation, i detta. kanDelvisgöraatt
följddetta otidsenlig arbetsorganisation. viktigEnvara en av en

delförklaring kan arbetsmiljöfrågoma uppfattasatt ettvara som
förområde lett till arbetstagarnasi sinnågotexperter, tur attsom

erfarenheter och kunskaper kommit skymundan.iegna
det gäller skyddsombudenNär har det de lokalavisat sig att

skyddsombuden kan ha gehör för kravsvårt sina och idéer.att
gällerDetta det psyko-socialainte minst området.på Detta torde

delvis hänga med arbetsgivarföreträdarna arbetsle-attsamman
dama, oklara roll och för arbetsmiljön.sin sitt Oftaär över ansvar
saknar kompetensde dessutom och tillräckliga ekonomiska befo-
genheter för kunna lösa uppkommen fråga direkt arbetet,iatt en

arbetsledaredvs. lokalt skyddsombudnivån arbetstagare.på - -
ellerMer mindre skott mellan fackliga förtroendemänvattentäta
hanterar och skyddsombudMBL ytterligare faktorärsom en som

kan ha bidragit till skyddsombud avvaktandemånga intaratt en
attityd.

Beträffande skyddskommittén har denna utsträckningi viss
kommit tilldelas huvudansvaret för arbetsmiljöfrågoma. Dettaatt
har aldrig avsikten. Problematiken harvarit förstärktsäven attav
detaljfrågor till del till skyddskommitténviss remitterats ställeti
för lösas linjen och företrädesvisdåi arbetsledamivå. Enpåatt

sak för frågorde skall behandlas skydds-är iattannan man som
kommittén bör följa framgår arbetsmiljö-principen §17 isom av
avtalet mellan SAF-LO-PTK. Där arbetsgivarrepre-Avstår att

skall, hinder därför föreligger, minst isentantema om en vara
företagsledande eller därmed jämförlig ställning.

rollförskjutning hos företagshälsovårdenEn relation tilli avta-
lens harintentioner den alltför högvarit i grad arbetar medatt
sjukvård stället för förebyggandei arbete. anledningEn är att
såväl arbetsgivare arbetstagare första hand efterfrågari dessasom

En anledning företagshälsovårdspersona-tjänster. är attannan
lens oftakompetens inriktad lösa individuella problemär på att

genomföra förändringaroch arbetsmiljöinte eller arbets-på iatt
Brister den reguljära,organisation. i sjukvården kanöppna natur-

ligtvis också bidra till förhållande.detta
Utbyggnaden företagshälsovården innebär den utgörattav en

för det lokala arbetsmiljöarbetet.stor resurs
Arbetsmiljökommissionen samtliga aktörers roller behö-attanser

förtydligas förstärkas.och lokalaDet arbetsmiljöarbetet mås-ver
bättre linjeverksamheten,integreras i vilket fråga förte är en

företagsledningen.
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arbets-innebärframförarbetsmiljökommissionen attförslagDeorganisa-fackligaDe
arbetsmiljöarbetetförstärks ochochutvidgastionerna attgivaransvaret

tillocksålederFörslagen attarbetet.löpandedetskall iintegreras
deochförtydligaspartsroll attfackliga organisationemasde an-

utvecklas.arbetsvillkorpåverka sinamöjligheterställdas att
bidraförslagdessakommer attkommissionens synsättEnligt

gäller dedetförbättras. Närarbetsmiljöarbetetlokaladettill att
reglerasmedverkan ochorganisationernasfackliga engagemang
bör denarbetsmiljöarbetetlokalaframtidadetavtal.utifrån Idet

tillförhållandemanifesteras itydligarepartsrollenfackliga ar-
bör koncentreras pådeltagandet attfackligaDetbetsgivaren.

förframmedverka iochfrågorviktiga att ta programinitiera
verk-förbättringarnaföljaförbättringarbetsmiljöns attsamt upp

dynamis-förstärks denuppfattningEnligt kommissionensställs.
förtydligas. Samti-arbetslivetpartsrollema iutvecklingenka om

lokalt,organisationernafackligadeväsentligtdet somdigt attär
partsroll kantydligmedlemmar,förföreträdare sina genom en

påverkakanorganisationenfackligadenmedlemmarnavisa att
arbetsmiljön.förbättringarframdrivaochförändringar av

avtaloch9.3 Lag
arbets-ocharbetsgivarefastslåsarbetsmiljölagenkap. § att3 1I

arbetsmiljögodåstadkommaförsamverkaskall att entagare
ocharbetsgivaremellansamverkanhurreglerarkap.lagens 6och

medel förviktigtalltsåSamverkan attskall ske. är ettarbetstagare
arbetsmiljö.tillfredsställandeåstadkomma en

förutmärkandeockså varitavtal harlag ochmellanSamspelet
Arbetsmiljöavta-arbetsmiljöfrågor.regelverket iutvecklingen av

kapitel 1977för 6 iförebildutgjordeSAF-LO-PTKmellan tlet ex
arbetsmiljölag.års

funktionenreglerande såden attfallAvtal kan vissai överta
Exempelskyddsnät.ochfinnsbara ettlagstiftningen ramsom en
arbetsor-exempel derörarbetstidsfrágoma. Ettdetta annatpå är

förarbeten prop.arbetsmiljölagensfrågorna. Iganisatoriska
departementschef: Jagföredragande229149197677: sägers.

frågorlämpar sigåsiktenligtframhållit mintidigarehar redan att
heller iingårskyddskaraktär och inteomedelbarinte är avsom

förbästarbetsmiljön avgö-fysiskadenbedömningallsidig aven
partssamverkan ärpartema. Härmellan attranden enanges

myndighetsföreskrif-ellerlagstiftningdetaljeradmetodbättre än
arbetsmiljöpro-medtillrätta vissakommagällerdet attnärter

blem.
arbetarskyddssty-inflytande istarktockså ettParterna utövar

föreskrifter.frammedarbeterelsens att ta
arbetsmiljö-fyllssamverkanreglerArbetsmiljölagens ut avom
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avtalen uttrycker framförparternas på alltsom gemensamma syn
samverkanssystemet skyddsombud och skyddskommitté och
företagshälsovårdens verksamhet.

ÄvenSamordning AML MBL medbestämmandelagstiftningen tillämpbarär arbets-på-
miljöområdet. Enligt MBL skall arbetsgivaren förhandla med de
fackliga organisationerna innan han fattar beslut innebärsom
viktigare förändringar verksamheten eller arbets- ellerav av an-
ställningsförhållanden för organisationens medlemmar. Detta
gäller ändring arbetsorganisation,t.ex. val arbetsmetoder,av av

och ombyggnad, arbetstider Här MBL möjlighet förny- m.m. ger
de fackliga organisationerna påverka arbetsgivarenatt arbets-i
miljöfrågor.

AML och MBL gäller vid sidan varandra. Arbetsgivarenav
följa bådamåste regelsystemen. Enligt arbetsdomstolens praxis

räcker det inte ombyggnad skyddskommittén.att ta t.ex. iupp en
Har ingen överenskommelse träffats, arbetgivarenmåsteannan

genomföra MBL-förhandling.även en
ÖverträderArbetsmiljölagen tvingande.är arbetsgivaren de

lagliga förpliktelserna skyddsombud och skyddskommitté,mot
kan han straffas eller drabbas vitesföreläggande. byggerMBLav

tankenpå överenskommelser i avtal och saknar liknandeom
överträdelsersanktionssystem. lagen kan leda till arbets-attav

domstolen dömer allmänt skadestånd.ut ett
I de kommunala och statliga medbestämmandeavtalen Miljö-
och81 AMLA-89 föreskrivs arbetsmiljöfråga falleratt en som

bådaunder regelsystemen endast behöver behandlas skydds-i
kommittén. Motsvarande bestämmelser finns inte SAF-LO-i
PTK-avtalet vilket medför hänvisade tillatt är träffaparterna att
överenskommelse lokalt för undvika arbetsmiljöärendeatt att ett
dubbelbehandlas.

flestaInom de företag har funnit praktiska former förman
tillämpningen MBL och integrerat dem linjeorganisationen.iav
Generellt värderar medbestämmandetparterna positivt. Det har
medfört ökad information för facket och bättre förankring av
besluten för arbetsgivaren. Det fackliga inflytandet anses vara

arbetsmiljö-i ochstörst personalfrågor.
När det gäller arbetsmiljöarbetet allmän uppfattningär atten

formerna har stelnat och skyddsorganisationen delvisatt för-
hindrar effektiv verksamhet. flestaDe är överensen attom
arbetsmiljöarbetet måste integreras bättre i produktionsstyr-

ochningen behandlasinte vid sidan den ordinarie verksam-om
heten. kanMan också konstatera skyddsombud och skydds-att
kommittéer hittills mycketi liten omfattning arbetat med de
arbetsorganisatoriska frågorna otvivelaktigt omfattassom av
AML. Dessa frågor har huvudsaki tagits i MBL-förhandling-upp
ar.

Att skyddskommittéer skall finnas arbetsställenivápå påtalas i
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krav in-Närskyddskommittéer.reglernanuvarandede omom
införsocksåsamverkansorganviktigtinförs detternkontroll attär

policyfrågoma.övergripandeförarbetsstället denivåerpå över
samordning AMLbättreArbetsmiljökommissionen att avanser en

förhållandetanalyssikt.nödvändig Enoch pa närmareMBL är av
allmänförinombör översyndessa lagarmellan göras en merramen

sådanavvaktanregelsystemet. I pdarbetsrättsliga översyndet enav
ochlagarplanet. Gällandelokalautvecklas detsamordningen pafar

ochför sådan integreringhinder iavtal lägger inga vägen en
verksamheten. Detden ordinarieoch MBL iAMLsamordning av

lokalstöderde centralasamhället ochviktigt parternaatt enär
FoU-verk-också önskvärtriktning. Detutveckling denna är atti

inriktning prioriteras.sådanmedsamhet en

Arbetsmiljö-arbetsmiljöarbetet.aktiviteten ilokalaarbets- Den är navetHelhetssyn pa
förutsätterarbetsmiljönmiljön helhetsperspektiv attpåkommissionens

Vidproduktionsstyrningen.ibättre integrerasfrågorna sättpå ett
linjeorganisationenarbetsmiljöfrågorna iökad integrering aven

samverkansmöjligheternasäkerställa attviktigtdet att ar-är -
inflytandefår ochskyddsombud överinsynochbetstagare ar-

betsmiljöarbetet.
portalparagrafen iarbetsmiljökommissionenföreslarDärför att ar-

Arbetsmiljöarbetet utgamastekonkretiseras.kap.betsmiljölagens 2
psyki-sävälfysiska,sambanden mellanhelhetsperspektiv därfran ett

Endastbeaktas.arbetetförhållanden iorganisatoriskaska genomsom
arbetsorganisa-detminstaktivitet inteökad lokal painsikt ochökad

ellerundvikasbundna arbetenstarktexempelvisområdet kantoriska
begränsas.

Övergripande samverkanssystemetutvecklingenkrav på av
arbetsgivarensutgångspunkt idet sinbör att tar ansvarvara

arbetstagar-förreellt inflytandesäkerställerdetsamtidigt ettsom
na.

för stärkaförutsättningarskapakanInternkontrollen i sig att
be-arbetsmiljöarbetetförutsättseftersom detpartssamverkan att
bliroch beslutsprocessenproduktionenmeddrivs integreratmer

dokumentationkravenföreslagna påDeoch entydig.distinkt
sinhelheten. Detta ibättreför turförutsättningarinnebär att se
lokaladetrollfördelning iändradförförutsättningarskapar en

rehabiliteringsarbetet.ocharbetsmiljö-
arbetsmiljöfrå-samverkan ibörmålsättningallmän attEn vara
beslutsproces-totalamed densamordnatskerolika nivåerpågor

arbetsmiljö-aktuellakringlinjensamverkan iPrincipen omsen.
arbets-traditionellasåväl deomfattaböråtgärderförbättrande

frågorarbetsmiljö,fysiskfrågordvs.miljöfrågorna, omsomom
arbetsinnehåll.ocharbetsorganisation

utvecklingsavtalet.tanken medocksåDetta är
linjeorganisa-tydliggöraviktigtdetKommissionen attärattanser

skyldighe-vadskyddskommitténiförhallande tillrolltionens avser
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planera arbetsmiljöarbetet och genomföraten att förbättringar. Kom-
föreslarmissionen därför kap.6 arbetsmiljölagen9 §att andras.

Gemensamma arbets- Partssamverkan arbetsställenpá frågaärgemensamma en annan
ställen behöver belysas. Kravet skyddskommittépá gäller arbets-som

ställen där femtiominst arbetstagare regelbundet sysselsätts
och riktar till demsig omfattas ömsesidigt arbetsgivarettsom av
arbetstagarförhállande. Reglerna omfattar därför inte gemensam-

arbetsställen där det sammanlagda antalet anställda kanma vara
átskilligt fler femtio där det olika företagän bedriverärmen som
verksamhet. finnsDet arbetsställenäven där detgemensamma
finns företagstort har skyddskommitté,ett eller därsom ett
företag motsvarande driver stadigvarande verksamhet, rader

Ävenarbetsstället och har skyddskommitté.över här saknas
regler arbetsgivare och arbetstagare frán andra företagattom
motsvarande skall medverka i skyddskommitté.en gemensam

Kommissionen föreslar samverkansreglernaatt pa gemensamma
arbetsställen beaktas i den föreslagna arbetsrättsöversynen.

Skyddsombudens Skyddsombudens arbete bör underlättas. Som alternativ tillett
ställning skyddsombudsstopp bör AML tydligti alternativetanvisaman

yrkesinspektionen begära besked föreläggandeatt ellerav om
förbud. Detta framför allt viktigt falli där arbetsmiljöriskernaär
inte omedelbara långvarigär kan ledautan exponering tillen mer
skadlig påverkan.

stärkaFör skyddsombudets ställning föreslaratt kommissionen ett
förtydligande arbetsmiljöförordningen§7 och överflyttning tillav en

reglernaAML skyddsombudets begära ingripanderätt attav om av
yrkesinspektionen. Som följd förslaget införa krav intern-paatten av
kontroll kommissionen ocksa det uttryckligen bör iatt 6tasanser
kap. skyddsombudet4 § AML skall bevaka arbetsgivarensatt även
internkontroll.

När det gäller skyddsombuden, företräder de endast personer
anställda hos deras arbetsgivare.är Arbetsmiljön försom egen

m.fl. utför arbete hosentreprenörer andra pá arbetsställensom
deras arbetsgivare inte rader bevakasöver, intesom egna av

skyddsombuden deni stadigvarande verksamheten.
Arbetsmiljökommissionen föreslar ocksa denna fraga skall ingaatt

i arbetsrätten.översynen av
I 198990: 157 regionala fackliga förtroendemän fö-prop. om

reslas ökad för regionala fackliga förtroendemänrätt tillträ-att
till arbetsplatserde där de inte själva anställda ochär rätt att vara

verksamma fragadär. En dock behandlasinte tillträdet tillärsom
rörliga och tillfälliga arbetsställen lokalvárd,t.ex. varudistribu-

byggnadsarbete.tion, Eftersom det regionala skyddsombudet
företräderinte dem arbetar deni stadigvarande verksamhe-som
har han formellingen komma arbetsstället.ten, inrätt påatt

frånStöd regionala skyddsombud ofta mycket viktigt förär
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entreprenadföretag. Därför arbets-arbetardem i småsom anser
lagstiftningen börmiljökommissionen medöver ävenatt ses
skyddsombudens möjlighet få tillträ-till de regionalahänsyn att

tillfälligt arbete utförs.till arbetsställen därde

Företagshälsovård9.4

reform bidragssyste-har gamla EnFöretagshälsovården avanor.
verksamhe-förebyggandesyftade till stärka den1986år attmet
arbetsgruppföremål förReformen har varit översynten. en av en

C.A 1998:
för-del preliminäradeharArbetsmiljökommissionen tagit av

bakom för-ställer sigKommissionenarbetsgruppen.frånslagen
företagshäl-understryka behovetvill samtidigtochslagen attav

förebyggandeframtidensstrategisk isovården resursses som en
understryka FHVvill ocksåarbetsmiljöarbete. Kommissionen att

arbetsgivamasutvecklastödja ochbetydelsefull roll förfår atten
behandlat dekapitelhar 8iKommissionenrehabiliteringsansvar.

uppfattning,kommissionensenligtföretagen. FHV måste,små
framtiden.behovföretagens ideprioritera små

beroendeutbyggnaden FHVframtidaFramför allt denär avav
FHVzsanvändavärdet sigföretagende insersmå attatt avav

och därmedklara arbetsgivaransvarför sitttjänster att egenav
arbetsmiljö-för det förstafordraransluter Dettavilja sig. att
hos arbetsgivareföretagen, såvälhosmedvetandet stärks de små

också FHV sinafordrararbetstagare. detMen att anpassarsom
förblir attraktivoch därmedföretagens behovtill detjänster små

dessa.
översynsutredningenföreslårgäller bidragssystemetdetNär

sänks från till 10anställda 50för antalet närgränsenatt personer
smäföretagstillägget.gäller s.k.det det

väsentligt betyd-kompetens detgäller FHV:sdetNär är att en
särskilt väl-områden inteligt högre prioritet äråt som nuges

arbetsin-arbetsorganisation,gäller områdenutvecklade. Det som
och arbetsorgani-kopplingen teknikfrågor,psyko-socialanehåll,

rehabiliteringarbetsmiljöarbete,förebyggandesation, m.m.
bidragsförordningfinns nuvarandeför bidragvillkor iDe som

finnskollektivavtal. detfinns Sådettillämpliga inte snartär om
Över-bidragsförordningen.stycketandragäller detta 3 §avtal

skallställer FHVsamhälletde krav påattsynsgruppen anser
föreslårföretagshälsovårdsenheter. Gruppenallalika förgälla

bort.nuvarande disposivitetendärför den tasatt
verksamhetenutformningenrörande denFrågor närmare av

sammansättningpersonalens dimensionering, etc. ansersom
lokalauppgift för deförsta handiöversynsgruppen vara en

till behovetochbestämma måsteattparterna avanpassasom
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medlemsföretagen.tjänster i Sådana frågor bör därför lösasinte i
samband med regleringen ersättningen.av

bidragFör skall föreslås villkorutgå med inriktningatt på att
företagshälsovården

rådgivande expertfunktion för0 är arbetsplatserna och i sitten
arbete från helhetssynutgår arbetsmiljön,påen
arbetar förebyggande med de anställdas arbetsförhållanden0

utgångspunkt medverkar vid arbetsanpassning ochsamtsom
rehabilitering,
aktivt medverkar det lokalai arbetsmiljöarbetetO kontakti nära
med linjeorganisationen och samverkar med samhällets olika
organ,

med för arbetsmarknadensO representationstyrs ettav organ
parter,
iden verksamhetenoperativa ledsO ansvarigav en person,
årligen verksamhetsplan och verksamhetsberättelse0 upprättar

fastställs det styrande organet.som av
På initiativ har inom samtliga avtalsområ-översynsgruppenav

förtsden diskussioner bilda centralt föratt ettom organ samver-
kan och utveckling företagshälsovården. Samtliga ärparterav nu

bilda sådantöverens uppgifter skallatt ett att:om organ vars vara
främja samråd och erfarenhetsutbyte mellan avtalsområdena,

till forsknings-initiativ och utvecklingsarbete,ta
samla och informationsprida forskning, utveckling ochom
praktiska erfarenheter,
förmedla tjänster,

förverka kompetensutveckling,
främja och stödja regional samverkan,
överlägga med myndigheter och organisationer samt
bedriva övergripande marknadsföring företagshälsovård.av

skall främstFHV arbeta förebyggande. FHV:s uppgift rehabi-i
literings- och anpassningsverksamheten främstär att expertvara

hur arbete och arbetsplats kanpå till människans förut-anpassas
och behov.sättningar

bör läggaFHV tyngd vid de tidigare stadierna det före-istor
byggande arbetet och medverka företagets förvaltningensi för-
ändringsarbete under såväl planerings- och genomförandefaser-

Information, utbildning och träning personal vid fömyel-na. av
och förändringsarbete viktig del.ärse- en

Lösningar problemen arbetsmiljönpå i allt högreimåste grad
sökas organisatoriska förändringari arbetsinnehåll, lönesys-i-

möjlighet till inflytande, personlig utveckling, sociala kon-tem,
takter vilket behovet brettetc. accentuerar ettav engagemang-
för skapa goda arbetsförhållanden. Detta kommer krävaatt att
helt andra de traditionella ochangreppssätt än även en annan
kompetensprofil hos FHV.

En samverkan mellanmåste FHV och de samhällsor-äga rum
har uppgifter områdeninom betydelsefulla förärgan, som som

138



sjukvården, främstsärskilt hälso- ochgällerverksamheten. Det
också försäkrings-Exempel viktiga kontakterprimärvården. pá är

Yrkesin-arbetsförmedlingen och lånsarbetsnämnden.kassan,
andra viktigayrkesmedicinska klinikernaoch despektionen är

skyddsombudenliksom de regionalakontaktpunkter för FHV
för arbetsmarknadensolika regionalaoch parter.organ

arbetarhur arbetsgivarenpâverkas hög gradarbete iFHV:s av
bedrivaarbetsgivarenarbetsmiljöfrágorna. Kravenmed pá att ett

ocharbetsmiljöarbete linjenátgärdsinriktat i isystematiskt och
Arbetsmiljöarbetetförväntas öka.anställdakontakt med denära

förvaltningar-företagensnaturligt iintegreras pá sättmaste ett
ställerledningen. Dettabli fråga för högstaochstyrsystem ennas

företagshälsovården.och förändrade kravmotsvarande pånya
kontaktarbetsplatsernaaktivt iarbetaFHV pá näramaste ute

personal ochoch med berördmed linjeorganisation mot personer
förändringarinflytande i organisation,avgörandehar páettsom

inköpproduktion, etc.
prelimi-stödjerArbetsmiljökommissionen översynsgruppens

förslag.nära

139



Kunskap

Arbetsmiljökommissionen har under arbete kunnat konstate-sitt
omfattandedet finns kunskap och informationattra en om

arbetsmiljön och problem.dess Samtidigt finns det även stora
brister förhindrar helhetssyn. hellerInte sprids insiktersom en

arbetsmiljöproblem till alla berörda.om
föreslår därförKommissionen nedan rad åtgärder vidtas iatt en

syfte förbättra kunskaperna, utbildningen och informationenatt
kring arbetsmiljön. Det enligt kommissionens uppfattningär an-
geläget fram kunskap områden,inom mångaatt ta attny genom
samordning befintligredan information öka möjligheterna tillav
intensifierade och riktade och slutligeninsatser vissamot grupper

särskilda för spridningåtgärder vidtas kunskap och infor-att av
mation.

Information10.1

Arbetsmiljökommissionen ansluter huvudsak till tanke-sig i de
utvecklats kartläggningsgruppens Arbetengångar i rapportsom

för särskilda hälsorisker Nedan redovisas65-73.utsatta
överväganden och också hänsyn tillpreciseringar tarsom syn-
punkter denna efter förfrågan under handpå rapport som en
inkommit till kommissionen bl.a. från forskningsråd och antalett
myndigheter.

Kartläggningsgruppen har belyst behoveni sin in-rapport av
formation, statistik, och databaser för arbetsmiljöarbeteregister

arbetsmiljöbevakning.och Både de långsiktiga och kort-de mer
siktiga behoven omedelbart åtgärdsinriktad karaktär har beak-av

Med information här statistik eller andra uppgiftertats. menas
kommenterade eller tolkade för skapa kunskap olika för-att om
hållanden, hälsorisker arbetsmiljön.it.ex.

huvudsyften förbättrad informationmedFyra avkart-en anges
läggningsgruppen.

Tillgodose lokala företagensde arbetsställenas behov in-0 av
formation för arbetsmiljöarbete.sitt
Ge lokala och centrala myndigheter och bättreorganisationer0
underlag prioritera sina insatser stöd, råd, anvisningar,att
tillsyn.
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arbetsmiljöförhål-informationallmänhetochriksdagGe om0
utveckling.långsiktigalandenas

arbetslivsforskning.ocharbetsmiljö-förunderlagGe0
skickats påhandunderhar utrapportKartläggningsgruppens

forsk-ochforskningsrådmyndigheter,15-tal olikatillremiss ett
finns iremissvarensammanställningEn ap-ningsinstitut. av

betänkandet.till3pendix

kompliceratmycket attdetoftaFörutsättningar ärvad10.1.1 antasTvärtemot som
svenskproduceradövergripandeför rutinmässigtochdatabasersvenskaanvända

information arbetsmil-hälsorisker ibildövergripandefåförstatistik att aven
yrken.olikaihur äroch utsattjön manav

lindri-ochfärreblivitarbetsolycksfallenhävdasbrukar attDet
problemethuruppfattningsäker stortbilda sigAtt omengare.

dock sig svårt.visathararbetsskadomaallvarliga är,med de
harvilkettiondeungefär årförändrats vartharStatistiksystemen

registreringsrutinerochrapporterings-förändringarinneburit av
jämförelser åren.överförsvåratharsom

för-successivaarbetsskadebegreppetsochUnderrapportering
tidsjämförelser röran-medsvårigheternatillocksábidrarändring

icke-fådetSpeciellt ettsvårt attärarbetsmiljön. omde grepp
skada.orsakadpsykisktoch skador, såsomriskertraditionella

dödligaborde störst,Även kunskapenområde därdet varapá
redovisar.nedanexempletproblem, såsomfinnsolycksfall,

döds-antaletstatistikframhåller i sin attArbetarskyddsstyrelsenExempel
från1950-talet,sedananställdablandkraftigtminskatfall har

antaltillrelateradesiffrorDessa1071988. ärtill1955425 år
exponeradeantaltilloch intearbetslivethelaiarbetade timmar

själv-påverkarandel tjänstemänalltdödsskaderisk. En störreför
utveckling-hurMensysselsatta.antaldödsfallantalfallet serper

arbetenfarligatraditionelltföruten
förskadeutvecklingenöverblick överförsökerOm enman

träin-industriniriskexponeradehögstde grupperna -en av
minskat,hararbetsskadorantaletframgårdustriarbetama att-

tekniskaDenkrymt.sysselsattaantaletmedtaktiinte attmen
brukarvadheller inte tvärtemotverkarutvecklingen som-

dödsskade-förexponeringenrelativaminska denframhållas -
risk.
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iFigur 10.1 Arbetsskador hos träarbetare i Sverige; sjukdom, iinvaliditet och dödsfall mellan 1955 och 1975.
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Källa SCB:s yrkesskadestatistik

De relativa skadetalen under tjugo förår några industriarbe-stora
redovisastargrupper i nedanstående diagram. Anmärkningsvärt

vissaär har högre skadeniváatt 1980ár 1960.grupper än

Figur 10.2 Antal olyckor 1 000 sysselsatta i vissa yrkenutsatta
1960-1980.
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enkelproduktionrutinmässigStatistiksystemen egentligen intefinnsDet ens aven
andelen inomexemplenmed överlikhetstatistik t.ex.i enovan,

sjukfrånvarande,varitunder visst åryrkesgrupp ettviss som
fram sådanaAtttidig ålder.avliditeller i taförtidspensionerats

problem.radmedverket förenatsjälvauppgifter iär en
sjuk-sjukfall ochhar registeri sina överFörsäkringskassoma
yrkeuppgiftbokförthittills någon t.ex.intepensioneringar om

Sta-förtidspensionerade.ellersjukskrivnaför dearbetsställeeller
yrkesuppgiftertilltillgångharSCBcentralbyråntistiska omsom

uppgifterpubliceraochbearbetaförhar rutineravlidna inga att
arbetsskadesta-frånUppgifteryrken.olikadödsrisker it.ex. om

förråkaryrkevisstandelen utinomtistiken ettöver somt.ex.
redovisasinvaliditet,tilllederolyckorellerolyckorsvåra som

fördröjningar.eller medrutinmässigtallsregel storaintesom
haftstatistik har sinmeningsfullframmedProblemen att ta

kartläggningförrädslasekretess,reglerbl.a. attgrund i avenom
kostnader förhögapersonlig integritet,kränkaskallyrkesrisker

låtaregisterhållareobenägenhet hos attoch vissdatauttag en
till data.tillgångfullutomstående

kartläggningkommissionens utsattaskäl blevdessaAv av
kompliceratvisade siggenomföra. Detocksåarbeten svår att vara

statistik.enkelrelativtfram ävenatt
databaserförda inteoffentligtproblem liggerdessaBakom att

statistikuttag intressantaärför denavsedda typ urär somav
sådandatabasernaregel saknar vä-arbetsmiljösynpunkt. Som

yrkenberördauppgifterinformationsentlig personersomsom
uppgiftoch saknarskadefalltill databegränsadeeller omär om

och kön.ålderfördeladeyrket, påantal ipersoner
uppmärksammas.särskiltvärdaproblemennämndaDe är att

kompletteradeskartläggningenviddatabaseranvändaelvaAv
bostadsräkningama, antingenfolk- ochuppgifter frånmedåtta

ochstorlekenellerberördayrke för deuppgiftermed omom
tilltotalt. Tillgångyrkesgruppenálderssammansättningen av

översiktligframnödvändig försåledes varitFoB-data har att
hjälpmedMöjlighetenarbetsmiljön.information att av per-om

yrkes-uppgifterdatabaserbefintligatillföra t.ex. omsonnummer
avidenti-betydelse. Enavgörandedärvid varittillhörighet har av

framti-bostadsräkningarna ifolk- ochfrånuppgifternafiering av
gäller utnyttjasvårigheter detmedföraskulle när attden stora

bliskullearbetsmiljöbevakning. Detfördatabaser t.ex.befintliga
yrkes-förtidig ålderför dödfastställa risken imycket svårt att en

STUPP-
långsiktigaför debehövsinformationallmän t.ex.En mer

ochmyndigheter parteroch regering,riksdagöverväganden som
allmäntocksåbörDet etthararbetsmarknaden göra.attpå vara

yrkenvilkainformationöversiktligmedborgarintresse att om
hälsoproblemolikaförarbetsmiljöer typereller är utsatta avsom

blikunnaskulle vissinformation i månSådanrisker.eller
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styrande både för arbetsmiljöinsatser, teknologiutveckling och
Återkommandeforskning hälsorisker. Översikter skulleom kun-

uppfattning utvecklingstendenser.na ge en om
Ett för långsiktig arbetsmiljöbevakningsystem Sverigei skulle

kunna bestå i periodiska kartläggningar, sjukfrånvaro,t.ex.av
förtidspensioneringar, olycksfall,svåra sjukdomar uppdelade på
viktiga diagnosgrupper, tidiga dödsfall, psykisk belastning och
inflytande det arbetetöver för samtliga yrkesgrupper. Enegna
sådan sammanställning kan även underlag för riksdagensutgöra
folkhälsorapportering. De äldres hälsoförhållanden, bl.a. utifrån
tidigare arbetsförhållanden, bör speciellt uppmärksammas.

I detta sammanhang hänsynmåste även till den personligatas
integriteten och gällande sekretessbestämmelser. En omsorgsfull
avvägning mellan samhällsnytta och integritetsaspekter befo-är
gad. Arbetsmiljökommissionen har dock haftinte möjlighet att

sådan analys.göra Kommissionen kan dock konstateraen att en
offentlig publicering statistik enligt inte skaparav någraovan
integritetsproblem. Vidare har etiska regler för forskning basera-
de register formuleratspå kan underlätta ovannämndasom av-
Vägning.

Kommissionen utifrån sitt uppdrag, folkhälsanser, ettsom
överordnat intresse och vill understryka information frånatt re-
gister och databaser effektivt hjälpmedelär ett kampeni mot
ohälsa och dålig arbetsmiljö. Därför det samhällsintresseär ett att
möjligheterna kartläggningaratt göra och analyser underlättas.

För återkommande rapportering det väsentligtär behållaen att
möjligheten fortlöpande länka yrkesuppgifteratt och in-annan
formation från folk- och bostadsräkningarna till olika medicinska
register och register arbetsskador.över Det vidareär väsentligt att
möjligheterna ökas till fortlöpande dokumenteraatt den fysiska
och psyko-sociala hälsan liksom olika beteendefaktorers inver-

Återkommandekan hälsoriskemapå olikai yrken. efterfrågan på
underlag för kartläggningar skulle också incitament förge en mer
enhetlig statistik.

Arbetsmiljökommissionen det viktigtatt är regelbun-attanser
det undersökningargöra det slag kartläggningsgruppenav ge-
nomfört. förstaEn uppföljande kartläggning bör genomföras år
1994.

Kartläggningen bör redovisa dels
yrken1 med särskilda risker liknandepá tidigaresätt bl.a.som

jämförandei syfte, och dels
2 enstaka undersökningar riktade specifika frågeställningarmot

folkhälso- och forskningssynpunkt bedömssom ur sär-vara
skilt intressanta.

En arbetsgrupp politiker ochsammansatt förrepresentanterav
bland andra arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen, riksförsäk-
ringsverket, SCB och arbetsmarknadenparterna på forskar-samt
världen bör tillsättas för förbereda den kartläggningen.att nya
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Arbetsmiljöns10.1.2 goda förutsättningartidigare har SverigeTrots vad har sagtssom
för-konsekvenser hälsorisker arbetsmiljön. Detta gällerfram kunskap i- att ta ny ommöjligheterbättrade internationell jämförelse. Skälen bl.a. den forsk-vid äräven entill forskning folkbokföringstraditionenfinns landet ochningskompetens isom

årtiondetSverige har under detmed senastepersonnummer.
värdefulla till internationella arbetsmiljö-flera bidrag denlämnat

exempelförutsättningar. Ettdessaforskningen utnyttjaattgenom
cancer-epidemiologiska studier hardetta de mångapå är som

årtiondet.genomförts Sverige under deti senaste
befintligasystematiskt utvecklamöjligheter finnsStora att mer

arbetsmiljön andra områden,för forskningdatabaser påävenom
och fosterpåverkan,gäller risker för missbildningardetnärt.ex.

eller förtidspensione-hjärtinfarkt, belastningsskador, självmord
skulle möjliggörasförstnämnda exemplenDering. två ettav

slutenvår-återinföra centraltpolitiskt beslut register överatt ett
stick-psykiska arbetsmiljön kanstudera dendade. För t.ex.att

befolkningsundersökningar bättre.utnyttjasprovsbaserade
förändra befintliga önskvärd rikt-för iKostnaderna registeratt

information eller förkomplettera medför göraning, attatt ny
ofta mycketdessaokomplicerade registerrelativt äruttag ur

höga.
sambandtankar har fått brett stödKartläggningsgruppens iett

remissbehandlingen Remissinstanser-med rapport.gruppensav
kräver möjligheterfolkhälsoarbetetuppfattningenstöder attna

genomföras med beak-dockregisterstudiertill breda måstesom
flera håll påtalas behovetintegritetsaspekterna. Fråntande avav

för svensk forskning. Sådanaförbättra förutsättningarna stu-att
inriktning.tvärvetenskapligbör ha breddier en

fortlöpandeutvecklingen förbättrasmetodologiskadenGenom
och databaserför med hjälpförutsättningarna registeratt av

slag ohälsa och dess grunder.olikastudera utbredningen avav
folkhälsa.arbetsmiljö och bättretill bättrekan bidraDetta

befolk-ofta följa den studeradeforskning,Sådan måstesom
forskning, förutsätterlång longitudinellunder tidningsgruppen

möjligheter tillavidentifieras och det finnsuppgifter inte attatt
bostadsräkningar-yrkesuppgifter från folk- ochlänkning, t.ex. av

olika medicinskatill register.na

Arbetsmiljö-10.1.3 kartläggningartill förslagen kontinuerligakomplementSom om
rapporter föreslåarbetsmiljökommissionen åtgärderarbetsmiljön vill attav

effekternabredda debatten samhälletför öka och ividtas att om
förebyggande och rehabiliterande åtgärder.dålig arbetsmiljö,av

uppfattning kunskaperna det tradi-kommissionensEnligt är om
kostnader direkta ocharbetsmiljöarbetet och desstionella samt

arbetsskador, förtidspensione-för frånvaro,indirekta kostnader
uppseendeväckande dåliga arbetslivet.iringar

avtalsförsäk-socialförsäkringssystemet ochUtbyggnaden av
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omfattandehar och undervaritringarna så pågått så många år att
uppfattningensannolikt har detdet invaggat i intemånga att

finns arbetsmiljöproblem hantera. Samtidigtnågra större äratt
eller ökande ställsolycksfallsnivån konstant den it.o.m. om-
Arbetsskadeanmälningarnarelation till ökar,exponeringarna.

ökar dramatiskt och fysiska arbets-förtidspensioneringarna den
särsklass starkaste bakomliggande orsakenmiljön den tilliår
fysisk sjuklighet. uppmärksammasklasskillnader Trots dettai

utvecklingen offentliga debattendeninte i på sättett mot-som
betydelsen för samhället och individerna.svarar

Arbetsmiljökommissionen arbetsmiljöproblemenattmenar
delvis handlar brist kunskaper och insikter hur arbets-påom om
miljön hur den utvecklas, vilket mänskligt lidande denut,ser
åsamkar enskilda individer och vilka kostnader barsi övrigt som

företag och samhälle omkring miljarder årligen. Det60 ärav
därför angelägen uppgift öka, förbättra och sprida kunska-atten

och därmed förståelsen problemen till alla medbor-perna om av
utbildningsväsendet, riktad information tillgenomgare genom

anställda massmedia,de via partsorgan, etc.
påpekats länge haft mycket välSverige har tidigareävensom

grundmaterialutvecklat statistiskt områden. denMenpå många
finns risker oftainformation arbetsmiljön och dess inteärsom om

olika ställen ochanvändbar eller den uppsplittrad borså påår
sammanställas till olikadärför bättre ochpå sättett anpassas

gäller både kunskapmålgruppers behov. Det sprida godaatt om
förebilder för hälsovådliga miljöer.och att varna

Insamling hantering information dag fleraoch igörs avav
och forskningsinstitut: ASS,myndigheter, TFA,organisationer

SCB, socialstyrelsen, för socialAMS, RFV, YI, FHV, institutet
forskning, för miljömedicin, arbetsmiljöinstitutet ochinstitutet
arbetslivscentrum, m.fl.

Arbetsmiljökommissionen föreslår uppdrarregeringen åtatt
för systematisk insamling, bearbet-förslagsvis SCB att ansvara en

information centrala variableroch spridningning vissaav om
gäller arbetsmiljön från nämnda organisationer. Kost-som ovan

bör täckas befintliga anslag och delas solidarisktnaderna av
mellan berörda myndigheter.

för kritiskaSCB bör årligen och centralavissarapportavge en
utanförfaktorer samlad bild individerna ochisom ger en av

arbetskraftarbetskraften vad deras respektivestatusavser som
bör bl.a.: arbetslöshet,potentiell sådan. Områden täckas ärsom

arbetsskador, förtidspensio-sjukfrånvaro, långtidssjukskrivning,
personalsammansättning kön, ålder,personalomsáttning,ner,

yrkeskategori utbildning, arbetsorganisation, inflytande,m.m.,
specifika kostnader och totalkostnader for arbetsliv och samhälle.

skall syfta till samlad beskrivning och analysRapporterna en av
och eventuellt förutsätterovanstående områden andra. Detta

självfallet utredningsarbete och samrådSCB i med andraett av
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definieraförochmyndigheter organisationernämnda attovan
kunskapbefintligvariabler och för utnyttjaochbegreppvissa att

information.och

ÅrArbetsskade- olycksfallanmälan10.1.4 angående ikungörelsetillkom1905 omen
arbetsskade-statistik, informationbehovetskulle tillgodoseKungörelsenarbetet. omav

arbets-anmälan och olycksfallsstatistiktill årligmöjlighetolycksfall och bereda enskadeförsäkring arbetsolycksfalls-finns alltsådessSedanmed början 1906.är en
Årotillförlitlig.första tidenframför allt för denstatistik än,om

för arbeteolycksfallsförsäkringobligatorisklagkom1918 omen
och ökat kännedomenanmälningsfrekvensenha höjtvilket antas

olycksfallens följder.om
förändring-radfram till 1955 vidtogstidenUnder smärreår en

gällde skada,både detomfattning,försäkringens näri typ avar
omfattade1929,personkrets och karensdagar. Fr.o.m. år t.ex.,
eller frånva-föranlett läkarvårdolycksfallallaförsäkringen som

anmälda skador.antalutslagförändring isådanVarje gerro.
ochfr.o.m. 1955 vilagstiftningen upphävdes årtidigareDen

yrkesskadeförsäkring. Enligt dennalagfick ställeti sam-omen
sjukförsäkringenmed den allmännaförsäkringenordnades un-

Anmälningspliktenskadetillfället.efterdagarnaförsta 90der de
sjukfrånvarokrävt minstbagatellskador sådana inteför omsom

olycksfallssta-utslagfick klartLagändringen iförsvann.dagen
bara 45anmälda skador 1955Antalettistiken: år procent avvar

utgjordesolycksfallen 1953rapporteradeAv deantalet 1953.år
förkla-kan alltsåBortfallet intebagatellskador.25 procent avca

orsaken tillhel delspekuleradesenbart dessa. Det omenavras
skada-denförklaringentroligastebortfallet. ansågsDen attvara

yrkesska-olycksfalletanmälasjälv brydde sigde inte att somom
sjukförsäkringen. Omfick ersättninghan ändå sinda, då genom

för-underrapporteringsproblem videtdetta stämmer är ett som
med.fortfarande drasmodligen

och reglerarkom 1977 iarbetsskadeförsäkring årLagen om
lag-Dennaarbetsskada skallanmälanvilka falldag göras.i om

anmälningar.antaletmedförde ökningändring aven
förevilka 1977belastningsskadoma,s.k. ärgäller deDetta t.ex.

dagarbetsorsakade ibedömdesutsträckning intei menstor som
arbetsskadean-föranleder flestarbetssjukdomdenär typ somav

mälningar.
arbetsskadeförsäkring-förändring iglidande praxisMed aven

arbetsskadorunderrapporteringkan dettapå sätt ansesavenen
skadligför bedömningde kriteriergenerellt. Medföreligga av
eller sjuk-skadaförsäkradesarbetsmiljön och denfråninverkan

skulle antal inte görtillämpas dagdom i ett som nupersoner,som
fåarbetsskada, kunna ersättning.anmälan om

för förebyggandebetydelse detArbetsskadeförsäkringens ar-
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informations-arbetarskyddsverketsfrämst dåbetarskyddet, via
olikaframhållitshar iarbetsskador ISA,system samman-om

avvecklinghar hävdatsBl.a.riksdagen.ihang, inte minst att en
för benägenhe-konsekvenserskulle få allvarligaförsäkringenav

skulle arbetsskadestatisti-Därmedarbetsskador.anmälaattten
förutsätt-skulle påverkaallvarligtvilketförsämras i sinken tur

arbetarskyddet.förebyggandeför detningarna
arbets-angåendeförslag 1989 90: 8riksdagens revisorersI

arbetsskadeförsäkringen intekonstaterasskadeförsäkringen att
arbetsskadestatistiktillfredsställandeförgrunddenutgör somen

framför allt delsProblemenförvänta sig.har anledning ärattman
karaktäromfattning ochbortfall,oväsentligt närmareinteett vars

främstkraftig eftersläpning,till, delskänneringen sam-somen
kombina-systemuppbyggnad ikompliceradmedmanhänger en

arbetsskadeanmäl-antaletökningförutseddmed intetion aven
ningar.

anledningyttrande medsärskiltTCO konstaterar iLO och ett
detnämndakartläggningsgruppens rapport att nuvaran-ovanav

be-tillfredsställande. Enfungeraranmälningsförfarandet intede
första hand beroendeunderanmälan förekommer i på atttydande

yrkesin-arbetsskador tillanmälaförsummararbetsgivarna att
medverkanföretagshälsovårdenssaknarVidarespektionen. man

förocharbetsskadorinträffadeutredningvid ett systern upp-av
Kartläggnings-arbetsskador åtgärdas.hur anmäldaföljning av

endast medverka-företagshälsovårdenkonstaterade attgruppen
arbetsskadeutredningar.allafjärdedelde i aven

tillangeläget kommadetArbetsmiljökommissionen attanser
informationssystem.finns nuvarandeproblem imed derätta som

rehabilite-roll vad gällerförsäkringskassornasUtvecklingen av
ocharbetsgivaravgifterdifferentieradeoch administrationring av
tillutgångspunkter förlämpligaFAS 90utvecklingen attärav

arbetsskadoroch utredningeffektivare rapporteringstånd aven
arbetsplatserna.på

FAS och ISA10.1.5 90 Försäkringskassornas verksamhet har under de höggångna iåren
förverksamhetsstöd grad präglats uppgiften administrera socialförsäkringen,- attavmyndigheterna dvs. besluta och utbetala olika socialförsäkringsförmáner-deom

sjukpenning, föräldrapenning, folk- och tilläggspension,na,
barnbidrag och bidragsförskott m.m.

kassornaDet ADB-stöd har sedan har utformats främst1973år
för klara registerhållning de uppgifter behövs föratt av som
utbetalningarna för själva utbetalningsfunktionen.samt

förADB-stöd verksamhet utbetalningshanteringänannan
hittillshar saknats kassoma. Alla de uppgifter kassorna behö-på
för hantera utbetalningar hellerinte registrerade iärattver

dataregistren. dagsläget förs uppgifter sjukfall inklusiveI om

148



manuelltyrkearbetsuppgifter páarbetsgivare,diagnoser, m.m.
lokalkontor.kassornas

langunderhardatorstödetförändring utrettsFrågan avom en
Ar datorstö-förändringföreslog RFV regeringen1988tid. aven

kassomasfrämstlokala datorer páinrättandeinnebärdet avsom
1989och under höstenställde positivsigRegeringenlokalkontor.

förslag FAS 9090-utredningensFASgenomförandetinleddes av
90-taletsocialförsäkringen päADB-verksamhet inomFramtida

därefter.och
förstaskalloch i sittnärvarandeför stegGenomförandet pågår

ytterligaresannolikt tváDärefter följer steg.1992.avslutat ärvara
fårlokalkontor430kassomasinnebärförstaDet attsteget egen

uppgifterinnehållande delokalt registerochdatorkapacitet ett
kom-Härisjukpenning.beräknabesluta ochförbehövs attsom

sjukskrivningförsäkradesuppgifter dendeockså ingåatt ommer
manuellt.försdagisom

allaförenklas ochkommerkontorsadministration attKassornas
kommuni-ordbehandling ochtillsikt tillgångfärhandläggare pá

för bl.a. insatser päfrigörsbl.a.innebärkation. Detta att resurser
förebyggande området.och detrehabiliterings-

företagshälso-företagen,yrkesinspektionen,medSamarbetet
ocharbetsförmedling, kommunerlänsarbetsnämnd,vården,

innehålloch iomfattningbetydligt iökakommerlandsting att
förtidspensioneringochsjukskrivningförebyggasökasyfte att

samhällets isamplaneringmöjliggöraför resurserattsamt av
till sjukvården.förhållande

kommerrelationsdatabasteknik attdenGenom somnya --
medoch företagindivider göras ut-sökningkananvändas av

ochsjukskrivnings-arbetsställetsellerindividensgångspunkt i
arbetsskadefrekvens.

ochmöjligheterradinnebärsjukfallsregistrenlokalaDe en
syftet är att

rehabilitering,effektivareunderlag förge-
åtgärder,förebyggandeförstödge-

arbetsmiljöinsatser,uppföljningförunderlag avge-
sjukfallshandläggningen,rationalisera-

förfrigörsutbetalning ersättning sårationalisera att resurserav-
syftena,förstade tre

och kas-verketsstatistik förochinformationförunderlagge-
avgiftsdifferentiering,ochoch utvärderinguppföljningsornas

arbetsgivareyrkesinspektionen,sjukvården,hälso- ochförse-
statistiska under-ochinformationmedandra intressenteroch

lag.
kunna:försäkringskassangenomförts börFAS 90När

sammanställningarmedarbetsgivareförseKontinuerligtO
och förtidspensioneringararbetsskadorsjukfrånvaro,över

arbetsgivaren.anställda hosför de
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Kontinuerligt producera och sammanställa faktaunderlag0 isom
generella belyser sambandet arbetsmiljö och sjukfrån-termer

arbetsskador för yrkesgrupper, socio-ekonomiskavaro grup-
SEI, branscher, olika geografiska områden etc.per

Om försäkringskassan kan förse olika intressenter med denna
information kommer åtgärder kunna vidtas bättrepåatt sättett

olikainom områden. Dessa kommerregister komplettera ochatt
kanske också delar det informationssystemersätta arbe-av som
tarskyddsstyrelsen dag hanterar, Informationssystemeti om ar-
betsskador ISA.

ISA stöd i Årligensom anmäls till Informationssystemet arbetsskador ISAomtillsynsarbetet uppgifter 100 olycksfall000 arbetet.i Till dettaän kom-om mer
information växande antal anmälda arbetssjukdomar.ettmer om

År 1988 anmäldes 70 000 sjukdomstillstånd misstänktärca som
relaterade till arbetsmiljön. Många dessa arbetsskador lederav
till lång sjukfrånvaro och andra allvarliga konsekvenser för såväl
samhälle och företag för individen.som

Det vikt försöka minska dessa konsekvenserär största attav
förebyggandein åtgärder. Genomsättaatt utnyttjaattgenom

informationen arbetsskadorna tillsammans med andraom upp-
gifter avseende sjukfrånvaro, förtidspensioneringar ellert.ex.
personalomsättning kan tillsynsarbetet effektivare. ISAgöras
skulle tillsammanspå så med information,sätt kunnaannan

föranvändas identifiera olika riskgrupper, drabbadeatt t.ex. nä-
ringsgrenar, riskyrken eller arbetsställen med hög arbetsskadef-
rekvens.

Riksrevisionsverket RRV emellertid förstudiei sin dnranger
1989: 188 Informationssystemet arbetsskador ISA tvåom
huvudsakliga problem med ISA, nämligen att:

Systemet används endast begränsadi omfattning för för-att
bättra underlaget för tillsynsarbetet eller underlätta priorite-

mellanringarna olika åtgärder vid yrkesinspektionsdistrikten.
Systemets informationskvalitet har brister gällervad aktuali-

tillgänglighet och relevans för yrkesinspektionens verk-tet,
samhet.

RRV påpekar vidare samlat systemtänkandeatt måsteett växa
fram arbetsskadestatistiken i samhälleligasittsom ser samman-
hang.

Men detta fråga sikt. ISA-systemet har problemär páen som
behöver åtgärdas dag.i För närvarande sker utvecklingsarbeteett
där framför allt yrkesinspektionsdistrikten initiativtagare. Det-är

spegling det där problemenär med ISAta äratt sigtaren av som
tydligastesitt uttryck bl.a. arbetsbelastning, prioriterings-genom

problem, arbetsfördelning m.m.
utvecklingsarbeteDet sker byggeri dag förbättringarpåsom av

den befintliga lösningen. Både inom ASS framför allt påmen
yrkesinspektionsdistrikten har förhoppningar och för-storaman

inför framtiden.väntningar
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utvecklingsarbetedetbör bygga vidareASS påRRV attanser
lösningar.persondatorbaserademednärvarande bedrivsförsom

långsiktig lösningförskapa hinderfår inteSamtidigt somenman
försäkrings-arbetsskadestatistik förinnebärakan gemensamen

arbetarskyddsverket.ochkassoma
angelägetdetpåpekats kommissionen ärtidigareSom attanser

medförknippadeproblemdetill medkomma ärrättaatt som
utvecklingentill Vidare måsteunderrapportering systemet. av

uppgifterpraktiska användningen påtill denleda attsystemet av
underlättas.arbetsstället

möjlig-har ISA godameningarbetsmiljökommissionensEnligt
tillkan liggatill informationssystemutvecklasheter ettatt som

arbetet.förebyggandeför detgrund

infor- förbättraBehov med10.1.6 arbetetoch utvärderakunna planera attFörav att
skadeföre-förmation företagshälso-facket,lokalaarbetsgivaren,behöverarbetsmiljön

byggande arbete gällerförsta handinformation.till Itillgångm.fl. ha vissvården
Jfrföretaget.detarbetsskadorsjukfrånvaro, pådet egnam.m.

verksamhet.förebyggandeArbetsgivarensavsnitt 7.1
möjligaomfattning,problemensuppfattningFör att aven

till-bransch,relaterat tilloch konsekvenserkostnaderlösningar,
lättillgäng-konkretaerfordrasverkningsmetod, utrustning m.m.

betydelseavgörandeocksådatajämförelsedata. Sådanaliga är av
struktureradeochenkäterriskanalyser,resultatför deatt som

fram ochtillbli användbara,skallintervjuer att tat.ex. ge-ger
åtgärdsprogram.nomföra

Information arbets- omfattning och rela-uppgifter skadeproblemensbättreMedom om
sjukfrånvaroskador och aktiviteter ochdelbranscher, yrkesgrupper,allvar förtiva vissa

skadeförebyggandetkan prioriteras.maskiner
riskinforrnationrimlig statistik ochhurFrågan annanenom
kanBl.a.skall fram behöver övervä-övervägas närmare.tas man

basstatistik.förse företagen med vissattga
SAF, LO ochför finns dag. Parternabra detta inte iEtt system

ska-Trygghetsförsäkring vid arbetsskadahar TFAPTK genom
uppbygg-efterskadeinforrnationssystem, TSI,pat ett ensom

för arbets-branschkommittéer stödbörjat olikanadsperiod nu ge
fullt utbyggtkommer detmiljösatsningar. Systemet när är att

olikakonsekvensernaanalysermycketmedge avavnoggranna
arbetsskador.

avgifter tänktdifferentieradeförslagKommissionens är attom
Försäk-och sjukfrånvarouppgifter skadorkopplas till m.m.om

socialförsäkringsavgifter tillsam-ringskassans administration av
bra förutsättning-sjukfallsregistren innebärmed de attnyamans

skadefö-fram uppgifter detfinnas för dekommer att taatt somar
uppgifterEfterfrågankräver.rebyggande arbetet på systemetur
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kan också öka ochi med införandet differentieradeväntas av
avgifter.

Arbetsmiljökommissionen föreslår likhet med riksdagensi
revisorer alla möjligheter till rationell samordning mellanatt
arbetarskyddsstyrelsens arbetsskadestatistik och försäkringskas-

kommande ADB-register till dvs. FAS 90tas attsornas vara,
tillsammans med ISA utvecklas till det rehabiliterandeien resurs
och skadeförebyggande arbetet företagen.i

Analys riskfaktorerav En analys redan inträffade olyckor och skador ofta inteav gerdirekt i arbetsmiljön tillräckligt underlag för de bedömningar ochgöra prioritering-att
effektivt skadeförebyggande arbete kräver. Genomettar som

analys riskfaktorer direkt arbetsmiljöni möjligheter tillav attges
förutse hälso- och säkerhetsproblem, innan skada haren upp-
kommit riskanalys. Olika förmetoder riskanalys har utvecklats

längstoch har utvecklingen kommit vid analys olycksfall. Enav
breddad tillämpning riskanalys områden berör be-motav som
lastningsskador, organisatoriska och sociala frågor nödvändigär
för komplettera riskbilden.att

Statistik arbetsskador regelöver visar i inte tillräckligt snabbt
eller nyupptäckta hälsoriskerpå arbetsmiljön.i Nya riskernya

följer med teknik, metoder, kemiska ellerämnensom ny nya nya
arbetsformer bör kunna upptäckas och åtgärdas snabbare med
moderna analysmetoder. Sjukfrånvaro, arbetsskador, förtidspen-

naturligtvissionering viktiga bakgrundsdataär dessa behö-men
ofta kompletteras med signaler från de anställda dvs. hurver -

självade uppfattar riskerna arbetsmiljön fysiskti såväl som-
psykiskt.

Arbetsmiljökommissionen det viktigtäratt attanser resurser
för vidareutveckla olika riskanalysmetoderavsätts till ef-att ett

fektivt arbetsmiljöarbetet.instrument i

Information praktiska Frågan effektivtom skadeförebyggande handlar bara till delom entillämpningar, skydds- förbättrat prioriteringsunderlag. Kunskapen hurettom om manoch faktablad m.m. bästa löser arbetsmiljöproblemenpå naturligtvissätt viktigare.är
Uppslag till konkreta lösningar finns ofta hos dem utsättssom

för riskerna. Brist från arbetsledningpå och arbets-uppmuntran
kamrater oförmågaoch formulera och beskriva lösningaratt ut-

emellertid ofta förhinder förändringarförbättringar.gör
skadeproblemenLösningarna på belastningsskadort.ex. är

ofta kombination tekniska förändringar, ändrad arbetsorga-en av
ochnisation inflytande för de anställda arbetetsstörreett över

uppläggning och utförande. Standardlösningar sällan direktär
tillämpbara. länkarna kanHur förbättras mellan individer med
goda idéer och forskare och utvecklare kan precisera, ut-som

och skapa tillämpade lösningar diskuteras dettaiprova senare
kapitel arbetsorganisationsgruppensse även rapport.

Arbetsmiljökommissionen vill understryka vikten kun-attav
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exemplen, till ochbra lösningar, de godaskaper tas varaom
kunskapscentra 10.4.systematiskt sprids, se avsnittviat.ex.

företagenolika karaktär behövsoch vägledning iRåd uteav -
produktion och utformning arbetsorganisa-från planering avav

underhållsäkerhetsutrustning ochtill enkla rådtion av ma-om
lokalt tillgång till Vägledningarhandlarskiner. Det att somom

frånoch erfarenheter hante-lättillgänglig form idéeri exponerar
exempel Miljöbankenliknande problem. Ett dettaring pä ärav
praktiska lösningar ochinnehåller mängdstorensom

kommer första hand från deMaterialet bankenskyddsblad. i i
Verkstadsföreningen kontakt-1 600företag via4 000 inom som

information.banken medförsermän

Arbetsmiljöutbildning10.2

arbetsmiljöutbildningDe satsningar underpå gjortsstora som
1970-talet och främsthar skyddsombud ochnått i visssenare

Övrigaomfattning arbetsledare. chefer olika harnivåeräven på
fåttbara undantagsvis arbetsmiljöutbildning. Kursen Bättre ar-

betsmiljö grundstommen i den spridning och utvecklingutgör
skett arbetsmiljökunnandet. harUppåt 700 000som av personer

den utbildningssatsningimponerandenåtts Bättreav som ar-
betsmiljö för.står

brett upplagda utbildningenDen har det möjligt förgjort de
anställda bevaka grundläggande arbetsmiljöfrågor. Utbild-att

har skapat medvetenhetningen arbetsmiljöns betydelseen om
och vikten förbättra finnsden. Behov emellertidattom av av
specifikt inriktad utbildning särskilda yrkesgrupper, fackligamot
funktionärer cheferoch olika nivåer.pá

Utbildningsbehoven arbetsmiljöområdet förstärkspå attav ar-
betsmiljöfrågoma utvecklas till angelägenhet för samtli-måste en

anställda. Behovet arbetsmiljökunskap olikaintegreras iattga av
kurser och utbildning ökar och samarbetet mellantyper av ar-

betsliv och skola förbättras alla utbildningsnivåer.måste Ut-på
bildningen också viktig strategisk målin-investering iutgör etten
riktat långsiktigt arbetsmiljöarbete.

teknik ställer krav kunskapsförnyelse ochNy på åter-stora
kommande utbildning personalen. Rätt utnyttjad denav ger nya
tekniken möjligheter till bättre arbetsmiljö förbättratochstora ett
arbetsinnehåll. teknik har också skapat bl.a.Ny risker vidnya
löpande band, monteringsarbete, robotunderhåll, bildskärrnsar-
bete, halvledarindustrin, ensamarbetei kraftigaDenetc.genom
ökningen belastningsskador sammanhänger utsträck-i storav

med hård produktionsstyming, liten möjlighet till egenkon-ning
troll och dåliga människa-maskintillämpningar.

153



Arbetsmiljöutbildning diskussioner gäller utbildningsbehoven harKommissionens vad
ochför civilingenjörer civilingenjörer och tekniker.främst avsett gruppernatekniker fokuseras diskussionen förhållanden fördetta dessaI avsnitt på

eftersom de särskilt hög grad kunnande ochsittigrupper genom
yrkesroll påverkar andras arbetsmiljö. kanResonemangetsin

föremellertid allmängiltigt högre utbildning och kansägas vara
således vad utbildning och yrkes-med viss anpassning avser

formgivare,gälla arkitekter, administratörer, ekono-ävengrupp
m.fl.mer

arbetsmiljöundervisning behövs högre naturvetenskapligAtt i
länge ostridigt. har, anvisadeutbildning har varit Det trots exter-

införa arbetsmiljökunskapanslag, emellertid visat sig svårt attna
teknisk fakultet.obligatoriskt vidämnesom

arbetsska-Uppmärksamheten de riktatsårensenaste motsom
deproblemens omfattning och samhällsekonomiska konsekven-

inneburit märkbar utveckling kurser medhar inte någonser av
arbetsmiljöinriktning eller arbetsmiljöinslag. finns såledesDet

enkel omedelbar koppling mellan samhällets behovochingen av
arbetsmiljökunniga tekniker och planeringen högre tekniskav
utbildning.

arbetsmiljöaspektema den tekniska högskole-Att inte itas upp
linjenämndema fråganutbildningen och prioriterarinte är ettatt

för faktiska högskolanuttryck de värderingar gör.
från tekniska fakulteten utöka eller föränd-Motståndet den att

ingenjörsutbildningen plats för arbetsvetenska-attgenom gera
förmodligen flera orsaker. viktig orsak arbetsve-har En är attpen

tenskapen till alla delar utvecklad till den harnivåinte är man
skäl fakulteten. Med den sektorstymingbegära inomatt som

och bristen arbetsmiljöäm-ämnesområdet har integrationpå av
högskoleutbildningen och forskningen har utveck-i i ämnetnet

traditionella vetenskapliga områden.lats på sätt änannat
Utbildningens kvalitet och kvantitet har mycket starka relatio-

till forskningens kvalitet och kvantitet. gäller kanskeDetta iner
förutsätt-speciellt hög grad arbetsmiljöområdet. nödvändigEn

utbildning arbetsmiljöområdetför till stånd vidning inomatt
finns ordentlig kunskapsbasteknisk fakultet det inomär att en
kan åstadkommashögskolesystemet. Denna endast genom en

förkraftfull forskning och forskarutbildning inomsatsning på
arbetsmiljöområdet relevanta ämnesområden.

Utbildningens innehåll arbetsmiljöutbildning för civilingenjörerDen behövs måstesom
och omfattning kopplas och framtidens produktionsteknikdels till dagens och

helhetssyn människan blandekonomi och dessutom depåge en
faktorer från konstruktion drifttekniken vid ochmåste utgåsom

industriella system.av
civilingenjörsutbildningen bör grundutbildning arbets-I ien

miljö omfattande obligatorisk till10 och 7-8poäng,ca vara
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ligga samlat början ochi 2-3 sluteti utbildning-poäng poäng av
och helst inkluderas det avslutandei examensarbetet.en
den högskoleutbildningenl 80 bör motsvarandepoängnya

omfattautbildning 5 2 samband med deipoäng poängvarav
avslutande tillämpande kurserna och examensarbetet.

allmännaDe ämnesomrädena bör framför alltingä deärsom
förtecknade. allmängiltiganedan Den delen bör kompletteras

tillämpningar gällermed de respektive linje eller specialise-som
ring.

exemplifieras allmännaNedan de ämnesomrádena vilka till
storlek och kan beroende inriktning.sammansättning variera av

Filosofi för tekniker politik, moral, etik, och teknik.0 ansvar-
Undersökningsmetodik och vetenskapsteori samhälls- och0 -
beteendevetenskaplig mätmetodik.
Teknikhistoria arbetets och produktionssystemens villkor0 -

utveckling.och
Folkhälsan historiskt perspektiv mortalitet, morbiditet,i0 ar--

förvärvsintensitet,bets- och social-medicinska aspekter och
internationella jämförelser.
Juridiska aspekter arbetets villkor arbetsrätt, social- ochpá0 -
arbetsskadeförsäkring och produktansvar.
Människa maskinsystem arbetsmiljö och ekono-ergonomi,-
m1.
Tillämpad och arbetsplatsutforrnning.ergonomi
Fysikalisk och kemisk miljöpåverkan.
Arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar.
Riskanalys kvantitativa och kvalitativa metoder.-
Kvalitetsstyrning, underhállsteknik, riskexponering drift ochi
underhåll.

psyko-sociala faktorer,Arbetsorganisation modeller för-
samarbete och ledarskap.
Arbetsmiljölagstiftning och arbetarskydd.0

miljö ekologi, luft-, mark- ochYttre Vattenvård industri-i0 - -
ell planering.

Arbetsmiljöutbildning för Huvudansvaret för arbetsmiljön och för bestämmelser iatt ar-
chefer, beslutsfattare, betsmiljölagstiftningen följs, ligger arbetsgivaren. kun-Förpá attadministratörer m.fl. fullgöra skyldigheter emellertid arbetsgivaren beroen-sina ärna

kunniga medarbetare. Eftersomde arbetsmiljön utformasav ge-
chefers beslut och verksamhet hos konstruktörer,nom genom

m.fl.inköpare det viktigt dessa bättre arbets-är att grupper ges
miljökunskaper.

.verksamhet kan tekniskt, ekonomiskt ellerEn inte rentses
arbetsmiljömässigt. Problem skall lösas och förändringar genom-

medföras beaktande alla aspekter.av
Arbetsmiljöarbetet behöver bättreintegreras verksamheteni
arbetsplatserna betraktas förete-det inte isoleradsäpå att som en

else skall dagliga arbetetdet linjeor-något ingä i iutan som som
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krävafortsättningenbetyder måsteDetta iganisationen. att man
antal personalkategorier.arbetsmiljökunskaper hos störreettmer

fåttyrkesgrupper hapåpekats tidigare dessaHelst bör som
arbetsmiljöfrågor redan den ordina-utbildning igrundläggande i

sällan fallet.mycket PåSå emellertidyrkesutbildningen.rie är
arbets-teknik ochsnabba utvecklingendengrund nyaav nyav

företag ochmyndigheter,för skälformer finns det övrigt inomatt
för dessavidareutbildningbehovetorganisationer över avse

grupper.
arbetarskydds-utbildningsdelegationen vidRedan 1981år gav

arbetsmiljöutbild-angåenderekommendationstyrelsen ut en
m.fl. Arbetarskydds-konstruktörer, administratörerförning

arbetsmiljöut-förrekommendationernämnden 1984år utgav
mellannivá.personalbildning påav

mellanutbildningsavtalet LO-förhandlingsprotokollet tillI
harverka för anställda,atthar SAF åtagit sigSAF-PTK att som

arbetsmiljöförhállanden fö-påverkarbeslutsbefogenheter isom
utbildning.erhäller erforderligretaget,

rekommendationernavill framhållaArbetsmiljökommissionen att
med arbetsmiljöut-behövs för komma igånginnehåller allt attsom

viktigabildning för dessa grupper.
här, liksomkan konstateraslångt efteråt påSå här ävenatt

förklaring till detta kanmycket litet Enhögskoleområdet, gjort.är
mycket varierande ocholikabehoven för är attatt gruppervara
därför utveckla.och kursmaterialstudieforrner, kurser svåraär att

ochöverdrivasProblemen bör emellertid inte inte större änär att
haftbordechefsutvecklingskurs under de 10 årenvarje senaste

arbetsmiljö schemat.på
ligger samtligautbildningsinsatsema iutvecklingEn somav

berördaoch aktivt drivasbörintresse prioriteras parter.parters av

Forskning och utveckling10.3

forskningFörutsättningarna för arbetsmiljöns hälsorisker harom
berörts Nedan ytterligarei avsnitt 10.1.2. principiellanågrages
synpunkter.

det gäller FoU-verksamhet det enligt kommissionensNär är
uppfattning väsentligt skilja mellanatt

forskningsverksamhet1
utvecklingsverksamhet2

forskningsresultat3 spridning av
tillämpning forskningsresultaten.4 av

ideala föreställningenI den kunskapsutveckling finns detom
bild hur dessa aktiviteter hand hand för förändringi ochgåren av

förbättring. praktiken dock dessa aktiviteter förI uttryck skildaär
professioner och intressen alltidinteäven gränserna ärom-
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samhälletsvikt blandavarför det inteklara är att sammanav-
enda háll.och rikta demolika krav resultatpå mot ett

åtanke det totaltväsentligt också ha inomiDet år att att
naturvetenskapkliga, tekniska,medicinska,fakultetersamtliga -
humanistiska och sektor-samhällsvetenskapliga-filosofiska, -
disputerade forskare000-taletfinns drygt lforskningen som ar-

arbets-arbetsmedicinsk, arbetslivs- ocharbetsmiljö-,medbetar
anställdafinns 000 inommarknadsforskning. Samtidigt det 12ca

företagshälsovårdeninklusivefinansierade områdetstatligtdet -
Och det finnsutåtriktat arbetsmiljöarbete.medarbetarsom-

försäkringskassoma.anställda inom18 000
uppfattning finns det dagiarbetsmiljökommissionensEnligt

och det traditio-kunskap från forskningenmed inomtillräckligt
sjuk-,väsentligt nedbringaarbetsmiljöarbetet för högstnella att

förtidspensioneringstalen.arbetsskade- och
pekat möjlighetenkunskap finns, haravseenden inte vide påI

systematisk användningbl.a.förbättra forskningen,att avgenom
registerhåll-folkbokföringsstatistiken,svenska fördelar, som

forskningskompetens.ochning
arbetsmiljö-, arbetslivs-Fördelningen FoU-resurser inomav

traditionella arbetsmiljö-speglar detarbetsmarknadsområdetoch
gäller exempelvisarbetsmiljöarbetet. detoch Närtänkandet ar-

förFoU-medel budgetåret 199192betsmiljöfondens prognos
fysiska arbetsmiljön,för denfjärdedelar FoUanvänds tre om

psyko-sociala, arbets-fjärdedel denendastmedan avserenm.m.
jämställdhet, deinflytandefrågor, För årenorganisation, sexosv.

förmilj. kr.har 459mellan och 1990 651984 använtsprocent
miljön drygt 246fysiska medan 30forskning den procentom

forskning.förmilj. kr. använts annan
medelstilldel-uppfattningArbetsmiljökommissionens är att

arbetslivets villkor;och utvecklingför forskningningen omom
fårutvecklingsmöjligheter,och inteutslagningsmekanismer

forsk-samtidigt väsentligt omprioriteringminska. Det är att aven
arbetslivets villkorforskningningsmedlen isåäger att omrum

arbetsmiljöaspekterpsyko-social arbetsmiljö, jäm-påtermer av
arbetsorganisationsutveckling, kompe-mellan könen,ställdhet

andelfår väsentligtinflytandetensutveckling, större av resur-en
serna.

uppfattningen detvidare denKommissionen ärär att enav
sektorsforskning-slå vaktforskningspolitisk frågacentral att om

för arbets-ochområde. Utbyggnadendetta intressetinom aven
och högskolorarbetslivsfrågor vid intemiljö- och universitet är

ocksåfrågomas vikt. Detbakgrundtillfredsställande ärmot av
arbetsmarknadens möj-fortsättningen beredaviktigt i parteratt

utvecklingenforskningsinriktningen och deltapåverka ilighet att
forsknings-arbetsplatsinriktadeoch denforskningsprogramav

fördärförverksamheten. Kommissionen att resursernamenar
liggaarbetsmiljöomrádenasektorsforskningen minstinom måste

kvar dagens nivå.pá
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Sektorsforskningen bör tillsammans med de delar universi-av
högskoleväsendet arbetslivsvetenskapligaoch har ellertets- som

eller hamotsvarande kompetens, det nationellainstitutioner an-
för forskning och utbildning arbetslivs-, arbetsmiljö-inomsvaret

arbetsmarknadsområdena föroch det internationellasamt ansvar
forskningssamarbetet. i

Spridning och tillämpning FoU-resultat10.4 av

utsträckning bristenI det kunskap detviss inte påär ärsom
problemet, bristerdet spridning och tillämpningprimära iärutan

befintlig kunskap. Parallellen med teknikspridning har vissav
giltighet. företag fårPå svårigheter överlevasätt attsamma som

teknikde bör bra arbetsmiljö bidra tillinteom anammar ny en
företagmotsvarande med dålig arbetsmiljö.utsortering Detav

därför för informationkrävs åtgärder sprida goda arbets-att om
miljöer, förebyggande arbete, rehabilitering, arbetsorganisation,

föreslår därför utveckling lokala kun-Kommissionenm.m. av
skapscentra.

kunskapscentra bör, enligt kommissionens uppfattning,Dessa
nödvändiga komplement till centrala forskningsin-ses som som

uppgift skall nationell kunnastitut nivåpåattvars vara ge en
samlad bild kunskapen områden förinom sina samtav ansvara

internationella forskningssamarbetet.det Enligt kommissionens
oftauppfattning kan de centralt placerade forskarnainte sigvare

professionella eller skäl för lokalaresursmässiga denav svara
spridningen och tillämpningen forskningsresultaten. Detta ärav

uppgift för de 30 000 människor landeti irunten ca som om
form effekterarbetar med arbetsmiljö och arbetsmiljö.någon av

till kunskapGrundorsaken sprids det saknasinte äratt att
efterfrågan från bäst behöverdem kunskapen, dvs. desom en-
skilda individer befinner dålig arbetsmiljösituationsig isom en

för förebyggandeoch de har åtgärder praktiskasom ansvar
tillämpningar.

saknas arbetsmiljöpolitikenDet i tydlig vilja föratt taen ansvar
och kunskap efterfråganspridning användning och påav en

kunskap för praktisk tillämpning. krävs därförDet särskilda in-
för användarnas arbetsgivarna, de fackliga organisatio-satser att
och anställda efterfrågande kunskap god arbets-pånerna om

skall öka. viktigt forskarnamiljö Det själva inteär att notera att
kan lösa detta problem.

Spridning kunskap ofta självklart ochnågotantasav vara
enkelt. enkelt förutsätterSá och den enskildeatt tror attman
forskaren möjligheterhar och detta. självaIgöraattresurser
verket kunskapsspridning komplicerad kräverär en process som

erfarenhetsärskild kunskap och flera faktorer skallsamt att sam-
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finnas efterfråganverka tiden. Det kunskap fråni måste någon på
har relativtanvändare aktuellt behov kunskap ochetten som av

har det gäller kunskapNär spridning bör det isom resurser. av
första hand ske har mycket kännedomgodgenom personer som

arbetslivets arbetsplatsens problem och kan tillgodogö-om som
erfarenhetresultat och från FoU-verksamhet, utredningar,sigra

konsultationer och liknande. Behovet kunskapsbanker ellerav
know how kan öka. synnerhet behoven bliIväntas väntas

erfarenheterkunskaper bl.a. arbetsorganisation,stora av om ar-
betsledning och hur arbetssituationen tekniskt och soci-anpassas
alt.

Framför allt företagende här tillgång till kompe-små måste
och stöd. Resurssituationen företagi sådansmå intetens annat är

kan avdela särskild personal för andra frågor sådanaatt änman
direkt relaterade till produktionen. Små företag kan därförärsom

behöva medassistans
ritningsgranskning och bedömning samband med nybyggnadi-

anskaffningoch utrustning,av
undersökning ochkonkret kartläggning arbetsmiljöpro-av-

blem,
förslag till lösningar reella problem och då komplette-gärnaav-
rade med ekonomiska beräkningar,

föreslagnagenomförande åtgärder,av-
utbildninginformation och miljöområdet,inom-

myndighetskontakter beträffande bestämmelser, tillståndsgiv--
ning etc.

bör företagshälsovården.Till del kunnaviss assistans ges av
kunna erbjudaDen den och de småfö-service tjänstermåste som

efterfrågar och behoviärretagen av.
form informationscentralDessutom behövs ellernågon av

småföretagen kantolkningsinstans dit och fåringa sinapåsvar
frågor arbetsmiljöförbättrande åtgärder också lagar,om men om
föreskrifter, avtal En sådan kan enkelinrättningm.m. som ge
information småföretagaren binda sig i övrigtmåsteutan att
skulle troligen till hjälp och kunna bra komple-stor ettvara vara

företagshälsovården.tillment
föreslår därför särskilda förKommissionen insatser görsatt att

kunskap lokalasprida kontakt- och kun-upprättaattgenom
skapscentra.

kommun eller fleraInom kommuner samverkanvarje i- -
bör lokalt kontakt- och kunskapscentrum. länetDe iupprättas ett
befintliga form företagshälsovården, försäkrings-iresurserna av
kassan, yrkesinspektionen kan konstituera huvudmannaskapet
för dessa möjlighetEn de regionala arbets-ärcentra. attannan
livsfondema verksamheten ochinitierar till lämplignågonattser
aktör det enskilda huvudansvaret.i området, Till organisatio-tar

bör anslutas andra befintliga kan finnas forminen resurser som
högskoleinstitutioner, yrkesmedicinska kliniker, yrkestekni-av
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företag, m.fl.skolor, forskningsinstitut,ska intressenter.större
kunskapscentra börför uppbyggande dessa underResurser av

frigöras frán arbetslivsfonden varefter lo-uppbyggnadsskedet de
själva bör finna finansierings-kala huvudmännen gemensamen

form.
för lokala kunskapscentra bör samla ochUppgifterna attvara

erfarenheter och resultat frán FoU-verksamhetkunskaper,sprida
tillämpning. kan skeoch praktisk Detta

kändauppsökande verksamhet arbetsplatser medpågenom-
arbetsmiljöproblem,

arbetsmiljöforskningen,löpande kontakt medgenom-
konferenser, utbildningsverk-kurser, seminarier, egengenom-

utbildningsverk-och deltagande andra huvudmänssamhet i
arbetsmiljöfrägorna diskuteras,samhet de viktigastedär

kunskaper alternativa produktionsformerspridaatt omgenom-
ellerm.m.

underhålla lokala nätverk kontakterbygga ochatt avgenom-
för arbetslivs- och arbetsmiljö-harmed som ansvarpersoner

frågor.
kan verksamhet denlokala kunskapscentraDe singenom vara

för kunskaper och resultat helahar sprids ilänk attansvaretsom
grundforskning till praktiskt tillämpning.kunskapskedjan frán

kunskapscentra knyter tillske exempelvis sigkanDet attgenom
utredningspersonal, konsulter ochutvecklings- ochforskare,

andra.
lokalaangelägetdetArbetsmiljökommissionen är attattanser

kommissionenintebyggs Däremotkunskapscentra attanserupp.
modell för hur dettaorganisatoriskfinnas givendet mäste en

lokaltbör Varjeförutsättningarnalokalaskall ske. De avgöra.
ochförutsättningarnautifrån aktuellabör dekunskapscentrum

bransch-kontakter med olikaskapa fastaefterbehoven sträva att
finnsarbetsmiljöarbete. Däroch derasoch organisationerorgan

exempel kanerfarenhet. Somkunskap ochomfattande näm-en
Verkstadsföreningens miljöbank,arbetarskyddsnämnden,nas

m.fl.
talas behovet bygga s.k.sammanhangI manga attom av

för kunna demonstrera hur godreferensarbetsplatser att en ar-
Arbetsmiljökom-arbetsorganisationbetsmiljö eller god ut.seren

endast fårdel referensarbetsplatserför sinmissionen attanser
faktiskspridningseffekter de byggs delpositiva som en av enom

sidan normal produk-löpande verksamhet och vidoch inte av
ofta föräld-referensarbetsplatser deProblemet medtion. är äratt

begrän-färdigställda eller haråtminstonerade redan de ärnär en
snabbtdärför utvecklingen inomsad livslängd sågäratt pass

efter åtgärdadärför bättreolika områden. Det strävaär att att
finns.problemen där de
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Personalekonornisk redovisning10.5

slitet uttryckviktigaste resursPersonalen ärvår ettär som
verksamhetsberättelserverksamhetsplaner och iförekommit i

Hittills docksammanhang. har det varit svårtoändligt attmånga
realitetenpolicy-uttalandevad sådant iuppfattning ettomen

material och kapi-produktionsutrustning,för. Investeringar istår
kostnaderoch imycket tydligare investeringartal redovisas än

personalomsättning börfrånvaro ochförpersonalen. Kostnader
aktivauppkommerkostnaderockså sats-vägas mot genomsom
synliga kankostnadernaanställda. Genomde göraningar på att

och förvalt-företagensoch uppmärksammasde prioriteras av
ledningar.ningamas

linjechefer ochpersonalansvarigaOrganisationsledningar,
diskuteraofta inför problemställsfackliga företrädare att perso-

resultaträkningföretagsenhetsutifrån företagsnalåtgärder ett
utifrånekonomiska redovisning. Attmyndighetseller t.ex.en

mellandiskutera sambandresultaträkningnedanstående perso-
enkelt.alldelesverksamhetsresultatoch intenalåtgärder är

Mkr
504Intäkter

:ÃZRörelsekostnader-
avskr. 92Rörelseresultat före

;llAvskrivningar-
avskr. 18Rörelseresultat efter --

Ompersonalkostnadema. viexempel kan intedettaI seman
sannolikheten förpersonalfrågor, ökar åt-kan synliggörabättre

gärder.
anställdaför synliggöra deenkel åtgärdrelativt ärEn attatt

kostnadssammanställningenresultaträkningenomstrukturera
rörelsekostnademaalla personalkostnaderbrytaatt ut urgenom

följandepá sätt:t.ex.

Mkr
Intäkter 504

Leverantörskostnader :lä-
Bruttoförädl. värde 408
Avskrivningar :gg-
Nettoförädl. värde 298

kostnaderrekryt. 471 -
fránvarokostnader 472 -

kostnader 173 perssoc. -
utbildningskostnader 74 -
direkt lön i98 ;Lö5

efterRörelseresultat avskriv. 18-

1616-10-0987.SOU:49-v



Posterna till1 4 innehåller dels faktiska dels lön tillexpenser,
de anställda har arbetat med tagit del detavsom posten avser.
Posten 5 framkommerär restpost organisationensnären som
hela lönesumma reduceras med lönedelarna i 1 till 4.posterna

Med ovanstående struktur borde förutsättningarna bättrevara
diskutera personalåtgärder och läraatt sambandsig mellanatt

personalátgärder och verksamhetsresultat. Dessutom torde det
öka trycket organisationerpå redovisa sina prestationer. Omatt
de redovisas finns det bara kostnadssida relatera eventuellaatten

Ävenpersonalåtgärder till. andra delposter jämställd-t.ex.som
hetskostnader eller personalutvecklingskostnader kan föras in.

Vad personal-är Den personalekonomiska redovisningen viktig för synlig-är attekonomisk redovisning möjligheter till åtgärder,göra dvs. varje redovisningsenhetatt
inom organisation stimuleras vidta olika slags personalát-atten
gärder.

Den personalekonomiska redovisningens viktigaste funktion
kontinuerligtär månads- eller kvartalsvisaatt t.ex.genom rap-

rikta uppmärksamhet dessa frågorporter, på och öka kunskaper-
Den personalekonomiska redovisningen föreslås här beståna. av

fyra delar.
Personalberáttelse,-
Personalresultaträkningpersonalkostnadssammanställning,-
Personalnyckeltal,-
Personalfotnoter.-
Personalberüttelsen jfr förvaltningsberáttelsen verbal be-är en

skrivning viktiga händelser och åtgärder under inomáretav t.ex.
personalutveckling, frånvaro, personalomsättning och det perso-
nalsociala området.

Därigenom skapas grund för i personalresultaträkningenatten
avsläsa eventuella ekonomiska effekter åtgärder, eller iav perso-
nalfotnoterna avläsa de reala effekterna åtgärderna t.ex. mins-av
kade frånvarokostnader respektive frånvarominskning i procent.
Självfallet det inte nödvändigtär personalberättelsenatt ingår

i sammanfattande ársberättelse.änmer en
Personalresultaträkningen beskriver hela verksamheten, dess

intäkter anslag och dess kostnader. kostnaderHär vanligiavses
ordning för lokaler, också kostnader fört.ex. personalut-men
veckling, personalomsáttning, frånvaro och personalsociala kost-
nader.

Personalnyckeltal, dvs. relationstal mellan olika storheter, är ett
underlätta jämförelsersätt mellan olika enheteratt och år, att se

hur personalutvecklingskostnadernat.ex. stora relationi till deär
totala personalkostnaderna eller anställd.per

Personalfotnoter möjlighetutgör inom områdenatten samma
med viktig kvalitativ tilläggsinformation, sannoliktsom ovan

viktigare för åtgärder den kostnadsredovisningen.än Somrena
fotnot till frånvarokostnader kan frånvaroomfattning ocht.ex.en
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eventuellt uppdelad könredovisas,fránvarotyp i procent pa
arbetsskador och olycksfall.antaleller yrkeskategori, samt

fyra delarna tillSammanfattningsvis korresponderar de var-
följandeandra pá sätt:

Skiss samverkan mellan de olika delarna i denFigur 10.3 över
personalekonomiska redovisningen.

Personal-
resultat-
räkning
för beskrivaatt

Personal- ekonomiska Personal-
berättelse konsekvenser nyckeltal
för 1990 1989 för ökaatt attav-

7läsa effekter jämförbarheten
jfg vpersonal- mellan perioderav

åtgärder eller enheter1f--f 2

I

Personal-
fnlnmer
för köttatt ge

de ekono-
miska benen

personalekonomiska bokslutetIan-Erik Gröijer, 1990Källa: Det

personalekonomiska utfor-Exempel hur redovisningar harpá
för företag, delar kommunal- respektive lands-ettmats av en

för framgårtingsförvaltning myndighet bilaga till10samt en av
betänkande.detta

Värdet personal- personalekonomisk redovisning,systematiskt användandeEttav av
ekonomisk redovisning följande och effekter:tänkas leda till negativakan positiva

fararbetar organisationAlla inom ut-gemensam+ en ensom
personalfrágorgångspunkt för diskuteraatt m.m.

personalfrágor naturlig och väsentlig delblirAtt ta+ en avupp
verksamheten.

enheter skapasjämföra mellan olika ochGenom åratt+ en
för fram effektivaför och sålla personalát-grund inlärning, att

gärder.
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Ett personalekonomiskt bokslut ytterligare+ förutgör motivett
prestationsmätningar ickei vinstdrivande organisationer föratt
också intäktssida relatera personalåtgärderatt till.en
Den skärpta uppmärksamheten arbetsmiljö- ochpå+ personal-
frågor kan skapa ökad efterfråganväntas hos bl.a. tekniker och
ekonomer kunskap hurpå människor fungerar.om -
Den personalekonomiska redovisningen värdefullt+ utgör ett
komplement till det vanliga bokslutetresultaträkningen vid
bedömningar företag förvaltningar.av
All slags redovisning kräver för inforrnationshante-resurser-

Omring. dock redovisnings- och precisionskraven inte ställs
alltför högt vad gäller ingående data och kostnadsredovisning,
behöver själva bokslutsarbetetinte bli alltför omfattande
t.ex. använda standardkostnader stället föratt i verkli-genom

för svärfángade rekryteringskostnader.posterga som
Det sociala riskerar äfflilireducerat till kortsiktigansvaret en-

fråga.penningmässig Den risken motverkasmåste på samma
kontroll sker företagsenhetsätt också investerarattsom av en

för framtiden, barainte kortsiktigt producerar.

Reglering personal-av Kommissionen har anordnat hearing företrädaremed fören ar-ekonomisk redovisning betstagare och arbetsgivare i organisationer tilläm-prövat attsom
personalekonomisk redovisning. Det sammanfattande intryc-pa

ket de redogörelser lämnades användningenattav som var av
personalekonomisk redovisning hade bidragit positivt till intres-

för och hanteringen arbetsmiljö- ochset personalfrágoma.av
Efter ytterligare överväganden har kommissionen funnit att

personalekonomisk redovisning effektivt instrument förär ett att
allai organisationer starkare rikta uppmärksamheten fragormot

personalen.rörsom
Kommissionen föreslår därför alla arbetsgivare haratt som

redovisningsskyldighet enligt aktiebolagslagen eller lagarna om
ekonomisk förening, handelsbolag och kommanditbolag och har

offentligaanställda alla statliga, och sekundär-samt primär--
kommuner motsvarande arbetsgivare skyldighet att görages-
personalekonomiska redovisningar huvudsaki enligt ovanståen-
de skiss. Denna skyldighet bör regleras ändringargenom av

lagarnämnda och lagarde författningar reglerar offentligsom
verksamhet.

Redovisningarna bör regelbundet ochgöras tillgängligavara
inom organisationen behöver allainte i delar offentliga.men vara

de företagenFör mindre kan integritetsskälav
särreglervissa behöva formuleras.

hänsynMed till den korta tid kommissionen haft till förfogan-
de har det inte möjligtvarit utarbeta lag- författningsför-ochatt
slag för regleringen personalekonomisk redovisning. Därförav
föreslår kommissionen ytterligare beredning de förändring-en av

lagar och författningari nödvändiga.ärar som
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förslagKommissionens

lagändringarförslag tillframkommissionenkapitel läggerdettaI
sammanfat-Vidaretidigare avsnitt.redovisats iöversiktligtsom

kapitel 1-10.ikommissionenförslag presenteratövrigatas som
fram-rekommendationerochövervägandenallmännaDe som

avslutandedennakapitel, iinteförts tidigarei tas samman-upp
fattning.

lagändringartillFörslag11.1

11.1l1 Arbetsmiljö- § AMLlydelse kap. 11Föreslagen a
arbetsmiljö-ochlagen tillämpningsområdeochändamålkap. Lagensl

förordningen §1
Mdlsüttningsparagraf ändamålLagens är:

arbets-förhindrararbetsmiljösäkerställa attatt somen
ohälsarisk förellerpåverkanför skadligutsättestagare

med hänsyntillfredsställandeolycksfall ocheller ärsom
utveck-tekniskaochsocialaoch denarbetetstill natur

samhället ochlingen i
förgrundarbetstagareoch attarbetsgivareatt enge

arbetsmiljö.godåstadkommakunnagemensamt en

ändamålsbeståmmel-uttryckligdagsaknarArbetsmiljölagen i en
verkatillsyftarförsta handramlag, i attkaraktärDess somavse.

innebärarbetsmarknadens atthandlingsdirigerande parter,på
före-till denFörebildenuttryckas klarare.behöverändamåldetta

arbetsmiljö-norskafrån dendels hämtadparagrafenslagna är
överförtsstycket AML,första ifrån kap. §dels 2 1lagen, som

ordagrant.
förhindrararbetsmiljösäkerställamåletförstaDet är att somen

ohälsarisk förellerpåverkanskadligförarbetstagare utsättsatt
huvudmålsättninglagensalltidhar varitolycksfall. Dettaeller

medsambanduttrycktill ikommitendasttidigareharmen
infö-Genomkap. 2 §.jfr 3arbetsgivaransvaretregleringen av

skapaskap.bestämmelse i 1motsvaranderandet sym-enav en
ändamål och arbetsgivaransvaret.lagensmellanmetri
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Vidare antyder ordet säkerställa, saknar tidigare mot-som
svarighet, det handlaratt systematiskt förebyggandeett arbe-om

vilket välte stämmer med den föreslagnaöverens paragrafen om
internkontroll kap.3 2 §.a

Andra delen förstaden punkten flyttad frånär 2 kap. §1av
första stycket AML och uttrycker tanken arbetsmiljön skallatt
förbättras takti med den sociala och tekniska utvecklingen.

Vår uppfattning denna bestämmelseär att inte in underpassar
kap.,2 behandlar arbetsmiljöns beskaffenhet. Noteras kansom

den norska lagen haratt motsvarande skrivning i målsätt-sin
ningsparagraf.

Den punkten,sista lagens ändamålsäger att ärsom att ge
arbetsgivare och arbetstagare grund för kunnaatten gemensamt
åstadkomma god arbetsmiljö, nyhet där denär norskaen en
lagen i viss fåttmån tjäna förebild.som

Eftersom arbetsmiljökommissionens uppfattning godär att en
arbetsmiljö förutsätter ökad lokal aktivitet vi dennaen attanser
del har pedagogiskt värde. Visserligenett stort betonas samver-
kan mellan i AML den föreslagna skrivningenparterna harmen

vidare innehåll. Den betonarett nämligen lagen och indirektatt
med stöd lagenäven utfärdade föreskrifter och allmänna rådav

skall hjälpmedel förparternas åstadkom-ses attsom gemensamt
god arbetsmiljö. De arbetsorganisatoriska frágornasma en

komplexa karaktär förstärker detta behov. Det bör framhållas att
denna del målsättningsparagrafen självklart påverkarinteav vare

samhälletssig eller den rollfördelning föreskrivs i 3ansvar som
kap. AML.

I paragrafens första punkt används begreppet arbetstagare.
Avsikten begreppet skallär omfattaatt även de igrupper som
lagens kap.1 likställs2 § med arbetstagare.

Arbetsorganisatoriska Föreslagen lydelse
frågor kap.2 1 § AML

Arbetsförhållandena skall till människans förut-anpassas
fysisktsättningar i och psykiskt avseende.

Arbetstagare skall möjlighet medverka utform-iattges
ningen den arbetssituationen förändrings-iav samtegna
och utvecklingsarbete det arbetet.rörsom egna

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utfor-
arbetstagarensá förinte fysiskaatt ellerutsätts psykis-mas

ka belastningar kan medföra ohälsa eller olycksfall.som
Löneformer och förläggning arbetstider innebärav som
påtaglig förrisk ohälsa eller olycksfall skall inte användas.
Starkt eller bundet arbete skallstyrt undvikas eller begrän-
sas.

skallDet eftersträvas arbetet möjligheter tillatt varia-ger
tion, social kontakt, samarbete och sammanhang mellan
enskilda arbetsuppgifter.
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arbetsförhållandenaeftersträvasskall vidareDet att ger
lik-utvecklingoch yrkesmässigpersonligtillmöjligheter

yrkesmässigtochsjälvbestämmandetill ansvar.som

bestäm-denportalparagraf, kap. 12s.k. ärArbetsmiljölagens
ramlag.karaktärdesslagenförsta handmelse, i avgersom

konkretiseringerhåller regelmässigt sinlagDenna genomtyp av
myndigheter.råd frånallmännaföreskrifter och

arbetsorganisatoriska aspekterna påpsyko-sociala ochDe ar-
helhetsper-betydelse. Detväxandehar sigbetsmiljön visat

fångas ilåterpåkallar sig intedettaarbetsmiljönspektiv på som
därför syfta tillLagstiftningendetaljreglering. måste attökaden

identifi-gällerdetaktivitetberörda när attöka de parternas egen
kommerlösning. Dettautforma deras synsättochproblemera

kap.3kompletteringenförordadeuttryck dentill ifrämst av
erforderligtdockdetsyfteförverkliga detta attFörAML. att synes

lokalaför detydliggörlagen parternakonkretisera på sättett som
be-utgångspunkter ibörgenerella kriteriervilka envarasom

arbetsmil-till godlederaktivitethuruvida dennadömning enav
]0.

funktion i sittDessbibehållits från tidigare.stycket harFörsta
portaldeklaration,förutomsammanhang attär, att vara ennya

olikheterindividuella iskall tillalltidhänsynmarkera tasatt
Andrapsykiska belastningar.ochfysiskatålighetfråga motom
ochutvecklingsavtalet § 53frånhar hämtatsstycket mom.

kap.bestämmelsen 2inuvarandedenkonkretiseringutgör aven
anord-arbeteteftersträvasskalldetstycket 2andra att§1 att

arbetssituation.påverkakan sinsjälvarbetstagareså, attnas
har denstyckena 3-5,dvs.delar lagrummet,resterandeTill av

förebild.arbetsmiljölagens 12 § tjänatnorska som
enskildebehandlar denstycket,andraBeträffande det som

denutformningenmedverka imöjlighetarbetstagarens att av
framhållas,inledningsvisbör attarbetssituationen etc., ar-egna

fråndeltagandeaktivtförarbeten betonarbetsmiljölagens att ett
syftet medförverkligaföravgörandeanställdas sidade attär

från denmarkantskiljerStadgandet sig intearbetsmiljölagen.
möjlighetendockskillnadbestämmelsen. En attärföreslagna att

utvecklingsarbeteochförändrings-medverka utformningeni av
ochförändrings-Forskningen visarstarkare betoning.får atten

medverka negativfårberördade inteutvecklingsarbete där ger
förändringsar-involverasenskilde idenbelastning. Närpsykisk

arbetsrnil-psyko-socialaförbättra denoftast tilldetbidrarbete att
kvalitet.jöns

bestämmelse delsvill med dennaArbetsmiljökommissionen
tillskallmarkera dendels nåstimuleras,aktivitet utlokal attatt

framhållasslutligenböranställd. Det attoch envarengagera
tidiga-stödtill lag har visst iavtalsbestämmelseröverföringen av

samverkanska-exempelEttarbetsmiljöområdet. ärpraxis påre
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pitlet AMLi hämtat föreblidsin SAF-LO-PTK-avtalet.isom
Beträffande det tredje stycket kan först konstateras arbetsor-att

ganisatoriska frågor otvetydigt omfattas lagen dessi gällandeav
lydelse. Detta framgår redan förarbetena till första stycket.av
Den föreslagna konkretiseringen tidigare nämntsavser som att
öka den lokala aktiviteten dettapå område grundsamt att ge en
för konstruktiva dialoger mellan de lokala aktörerna.

En fråga inställer sig i vadär yrkesinspektionenmånsom kan
ingripa med tvångsåtgärder dettai sammanhang och vilka förhål-
landen då skall råda. Som tidigare konstaterats harsom yrkesin-
spektionen principiellt vidsträckta befogenhetersett att- -
meddela förelägganden och förbud. Enligt kap.7 7 § AML kan ett
föreläggande meddelas den har skyddsansvarmot enligt 3som
kap. det behövs för lag t.ex. 2 kap.att 1 § eller föreskrifterom
skall efterlevas. Samtidigt bör det antaletnoteras, att tvångsingri-
panden dettapå område mycketär och yrkesinspektionenatt
för närvarande färdi medår utveckla tillsynsmetoderatt för
psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer varvid syftet finnaär att
lämpliga former för myndighetsutövningen området.på

Föreslagen bestämmelse arbetsorganisationen innebärom att
yrkesinspektionen skall ingripa med förbud och föreläggande
riktade arbetsmiljöns beskaffenhetmot endast fysiska ellerom
psykiska belastningar kan medföra ohälsa eller olycksfall. Detta
innebär vid bedömningatt den aktuella situationenman en av
skall ha grundad anledning arbetetatt elleranta kommeratt ger

upphov till ohälsa.att Ett exempel på situation därge yrkesin-en
spektionen kan ingripa och redan ingripit med stöd gällandeav-

deträtt är gjortsnär trovärdigt arbetsuppgifteratt monotona-
medför förhöjd risk för belastningsskador. Detta kanen även
uttryckas så ingripanden kan skeatt arbeten typisktmot sett,som

erfarenheter från arbetsplatser, kangenom innebärasägas skad-
lig belastning. Andra fall där ingripanden med stöd dennaav
bestämmelse kan ske är arbetsplatsennär på kunnat kartläg-man

omständigheter typiskt indikationerga ärsett arbetetspåsom att
belastningar akut ellerutgör ackumulerande fara för ohälsa.en

Beträffande löneforrner och arbetstidsordningar kan konstate-
dessa stadgandenatt utgör utvidgning jämförtras, med gäl-en

lande Visserligen finnsrätt. vissa uttalanden förarbetenai som
möjlighet ingripaatt prestationslönesystemger mot dessanär

medför höjd säkerhetsrisk eller fara för säkerhet. Beträf-annans
fande arbetstidsfonner finns vissa generella uttalanden beto-som

arbetstidsfrågoratt i vissa situationer kan bedömasnar som en
skyddsfråga. Dessa förarbeten har dock i praktiken inte medfört

tillsynsmyndighetemaatt agerat.
Motivet till dessa frågor förslagetatt itas de forsknings-ärupp

resultat visar prestationslönesystematt respektivesom vissa ar-
betstidsformer övertidsamt under längre tidsperiodsom varar en

framför allt kombinationi med andra arbetsmiljöfaktorer- -
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inskjutas,börrisk för ohälsa. Samtidigtmedförakan att presta-
uppfattasoftaarbetstagarenden enskildetionslönesystem av

ochfrån löne-bortsesoaktat kanDetta intepositivt. attsom
arbetsmiljönhelhetsbedömningarbetstidsformer iingår aven

för förhindrasamhället har detoch attansvaret attytterstaatt
framhållasbör ocksåför ohälsa. Detarbetstagare attutsätts par-

praktiken bevaka dessahittills haft iansvaret attterna som-
lagregleringochrollhaft klara dennafrågor svårt attatt enav-

insiktarbetstagarnasöka såväl arbetsgivarenskunnaskulle som
arbetsmiljöaspekter.harfaktorerdessa ävenattom

arbetstiderlöneformer och förläggningförslagetI sägs, att av
börskall användas. Detohälsa ipåtaglig risk för inteinnebärsom
detkap. AMLdet 1 §sammanhanget i 1erinras sägs attattom

till arbetets Dettaskall hänsyntillämpninglagensvid natur.tas
generellt fårarbetstidsförläggningarinnebär settt.ex. att som

får god-nattarbete,belastning,hälsomässig t.ex.utgöra enanses
AMLhelhetssynarbetets Denföljd natur.tas gersomavsom en

innehåll, bemanning,arbetetsfallinnebär sådanauttryck iåt att
hänsyn tillutformas medledningsformer skallochorganisation

belastningsfaktorinnebärförläggningarbetstidens i sigatt aven
betydelse.

olycksfallellerpåtaglig risk för ohälsaUttrycket attavser
löneformer och arbets-bestämmelsen riktar sigmarkera motatt

betydelseriskökande faktor i sitttidsordningar utgör avsom en
samban-till komplexiteten iMed hänsynsammanhang.aktuella

löneform sidanrespektivearbetstidsförläggning åmellandet ena
medingripandenyrkesinspektionenssidan börhälsa andraoch å

generell kun-grundas enbartbestämmelsedenna inte påstöd av
dessutombör ingripandetklara fall. I övrigtskap iänannat

frågafalletaktuellaindikatorer det detistödjas på äratt om enav
anvisadereduceras denväsentligenpåtaglig risk genomsom

ofta harlöneformenbör vidare tilläggasåtgärden. Det att t.ex.
och detarbetsmiljönfaktorersamspel med andra ibetydelse i att

första hand riktar signaturligt idärför kan insatserna motattvara
andrasjälva arbetet ochförbundna medrisker omstän-de ärsom

arbetsmiljön.digheter i
förhållandenstyckena förslaget vissaoch femteFjärde i upptar

förkriteriergrundläggandeflesta bedömsde envarasom av
uttalandenhar stöd dearbetsmiljö. krav itillfredsställande Dessa
ochförsta stycket haranslutning tillförarbetena gjorts ii som

Ävenforskningsresultat. dettaibrett stödvidare i årsett senare
tolfte paragraf.lagensdelar den norskaåterfinns väsentliga ifall

markeratill syfteeftersträvas harordetAnvändandet attattav
förbättra arbetsmiljön dessaför ilagen kräver görsansatser attatt

förobjektivför skull fastställadenavseenden utan att normen
beskaffenhet.arbetsmiljöns
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Intemkontroll Föreslagen lydelse
kap.3 2 § AMLa

En arbetsgivare skall systematiskt planera, leda och kon-
trollera verksamheten pá säkerställersätt arbets-ett attsom
miljön uppfyller kraven dennai lag och med stöd lagenav
utfärdade föreskrifter. Han skall fortlöpande undersöka ris-
kerna i verksamheten, handlingsplanerupprätta och vidta

Åtgärderde åtgärder, föranleds därav. kanintesom som
vidtas omedelbart skall tidsplaneras.

Arbetsgivaren skall dokumentera arbetsmiljön och arbe-
med den deni utsträckningtet verksamheten kräver.

Skyddskommitténs del- Föreslagen lydelse
tagande i planering av kap.6 9 § 1 AMLp.arbetsmiljö och rehabili- Skyddskommittén skall delta planeringeni arbetsmiljö-avteringsarbete

arbetet arbetsställetpá följa dess genomförande.samt

kap.6 9 §4 AMLp.
Skyddskommitté skall vidare delta planeringeni arbets-av
anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten följasamt
dess genomförande.

Ovannämnda förslag har, i den del arbetsmiljöarbetet,rörsom
utarbetats arbetarskyddsstyrelsen i till arbetsmiljö-av rapporten
kommissionen 1990-02-15 med rubriken Regeringsuppdrag an-
gáende styrmedel det förebyggandei arbetsmiljöarbetet. Försla-

till paragraf 3 kap.i gäller s.k.get internkontroll. Beträffandeny
den fårnärmare motiveringen hänvisas till arbetarskyddsstyrel-

Arbetsmiljökommissionen ställerrapport. bakomsig försla-sens
För ytterligare öka den lokalaget. aktivitetenatt har kommissio-
utökat arbetarskyddsstyrelsens förslag med tilläggnen ett att

handlingsplaner skall detta föranledsupprättas konstate-när av
bristerrade arbetsmiljön.i

Styrelsens förslag till ändring kap.i 6 9 där nuvarande
lydelse Skyddskommittén skall planeraatt skyddsarbetet före-
släs ändrad till Skyddskommittén skall deltaatt planeringeni av
skyddsarbete, förtydliga huvudansvaretatt för arbets-attavser
miljöarbetet ligger arbetsgivarensi linjeorganisation.

Arbetstagarrollen Föreslagen lydelse
kap.3 §4 AML

Arbetstagare skall medverka arbetsmiljöarbeteti och delta i
genomförandet de åtgärder beslutats för åstad-attav som
komma god arbetsmiljö. Han skall utföra arbetet enlig-ien
het med gällande föreskrifter föreskrivnaanvändasamt
skyddsanordningar, aktsamhetvisa och i övrigt medverka
till förhindra ohälsa eller olycksfall.att
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arbets-eller riskerupptäcker brister iarbetstagareOm en
arbetsgivaren.förpåtala dettaskall hanmiljön

omedelbar ochinnebärarbetetarbetstagareFinner att
skall underrättahälsa, hanför liv ellerallvarlig fara snarast

följdskada tillskyddsombud.eller För attarbetsgivaren av
avvaktanutföra arbetet páunderlåter iarbetstagaren att

ersättningsskyl-fri frånhanskall fortsättadetbesked ärom
dighet.

arbetsta-förtydligandeinnebärföreslagna ändringenDen ett av
aktivitetsplikt.garens

ochlokal aktivitetökadArbetsmiljökomrnissionen att enanser
förutsätter denarbetsmiljöarbeteförebyggande atteffektivareett

arbetetoch ierfarenheterarbetstagarensenskilde engagemang
arbetstagareFörslagetfår ökatarbetsmiljönoch atti utrymme.

utformningen denmedverka imöjlighetskall att egnaavges
syfte.har dettaredovisatstidigarearbetssituationen etc., som

stadgandestycketförstapunkten attiFörsta upptar ett om
deltaarbetsmiljöarbetet och imedverkaskall iarbetstagare ge-

åstadkommaförbeslutatsåtgärderdenomförandet att ensomav
tydliga-punkt,Avsikten med denna påarbetsmilj är ettgod attö.

funktionviktig ihararbetstagaremarkerasätt att enenvarre
skyldighetsåledesAlla arbetstagarearbetsmiljöarbetet. attenges

vilketarbetsmiljöarbetet, inne-medverka i ävenaktivtpå sättett
hand-genomförandeochutarbetandedeltafattar i t.ex.att av

arbetsmiljön.förbättrasyftelingsplaner i att
skyldighetarbetstagarensstycketförstapunkten attAndra i om
jämfört medförändringarinnebär sakföreskrifter ingaifölja etc.

förspråkliga gjortsjusteringarhar vissaDäremot attgällande rått.
förebyggauttrycketAttskall bli tydligare. ersättsstadgandet

skyldighe-markera arbetstagarensförhindramed attattavser
hararbetsgivarenoch detbegränsadenaturligtvis ärattär somter

olycksfall jfr lydelsen i 3ochohälsaförebyggaför attansvaret
allaskall vidtagaarbetsgivaren åtgär-stadgasdär detkap. 1 att

förarbetstagareförebyggaför utsättsbehövsder attattsom
arbetstagarnasbörolycksfall. Samtidigtohälsa eller attnoteras,

tillför kommabetydelse, minst rättaintemedverkan attär storav
arbetsorgani-psyko-sociala ocharbetsmiljöproblem detpåmed

området.satoriska
arbetsrniljöavtaletfränförebildhämtatstycket har sinAndra

tidigareha stöd ikanSAF-LO-PTKmellan sägasävenmen
arbets-stycket innebärandraStadgandetförarbetsuttalande. i att

haneller riskerpåtala bristerskall till arbetsgivarentagare som
dennaåsidosättandeprocedurregel ochupptäcker. Detta är aven

Syftet medenskilde.straffansvar för denmedföraregel kan inte
dvs.hänvändelseordningen,s.k.tydliggöra den attregeln är att

bör gällahandläggningsordningförsta dendet isteget somange
arbetsmiljönriskerellerupptäcker brister iarbetstagareom en
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och dessa kräver formnågon frånåtgärd arbetsgivarens sida.av
Denna regel innebär inte arbetstagaren beskärsatt sin rätt att ta
kontakt med skyddsombud.sitt

Skyddsombttdetsfått att Föreslagen lydelse
begäraingripandeav kap6 4 g AML
yrkesinspektionen mm Skyddsombud företräder arbetstagarna arbetsmiljöfrågori

och skall verka för tillfredsställande arbetsmiljö. dettaIen
syfte skall ombudet inom Skyddsområdesitt vaka över
skyddet ohälsa och olycksfallmot arbetsgivarensamt att
uppfyller kraven 3 kap.i 2 a

Skyddsombud skall delta vid planering eller änd-av nya
rade lokaler och anordningar, arbetsprocesser, arbetsmeto-
der och arbetsorganisation liksom vid planering av an-
vändning kan medföraämnen risk för ohälsa ellerav som
olycksfall.

Arbetsgivare skall underrätta skyddsombud föränd-om
betydelseringar för arbetsmiljöförhållandena inomav om-

budets område.
Arbetsgivare och arbetstagare för skyddsom-attsvarar

bud får erforderlig utbildning.

Föreslagen lydelse
kap.6 6 § AMLa

Om skyddsombud åtgärder behöver vidtas förattanser att
tillfredsställandeuppnå arbetsmiljö, skall skyddsombu-en

det vända till arbetsgivaren.sig Skyddsombud kan också
begära viss undersökning skall för kontrollatt göras av
förhållandena inom skyddsområdet. begäranPå skall ar-
betsgivaren lämna skyddsombudet skriftligt bevis den-på

framställning. Arbetsgivare skall dröjsmål lämnautannes
besked frågan.i Sker dettainte eller beaktas framställ-inte

skäligningen inom hartid, skyddsombud begärarätt att att
yrkesinspektionen ställning till föreläggande ellertar om
förbud enligt kap.7 skall7 § meddelas.

Där skyddskommitté enligt kap.6 8 finns,§ kan skydds-
ombud direkt begära kommittén behandlar skydds-att en
fråga.

Föreslagen lydelse
§ arbetsmiljöförordningen7

Vid arbetsställe börvarje regelbunden skeöversyn genom
skyddsrond. skyddsrond skallI företrädare för arbetsgivare
och skyddsombud delta.

Ovannämnda paragrafer till delen uppdelningutgör största en
och förtydligande 7 § arbetsmiljöförordningen.ett Flertaletav
regler denna bestämmelsei enligt uppfattningär sådanvår av
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föreslårViarbetsmiljölagen.bör ide ingåbetydelseprincipiell att
undantagmedförordningen§7 ibestämmelserna idärför att -

tillöverförs deskyddsrondhandlarstycketför sista omsom -
konsekvensbehandlas. Somhär avparagrafer lageni ensom

justeras.arbetsmiljöförordningen7 §förslaget måste
skyddsom-tilläggetdethar gjorts attstycketförsta§kap. 4I 6

in-arbetsgivarensbeträffandebevakningsansvarfåttbudet ett
ternkontroll.

skyddsombud, inteuttryckligenstadgas att som§kap. 66I a
harskälig tid,beaktad inomtill arbetsgivarenframställningfår en

föreläg-tillställningyrkesinspektionen tar ombegära atträtt att
Gällan-meddelas.skallAMLkap. 7enligt 7förbudellergande

dockharingripandebegäranAMF7 §lydelse ide omom
hu-iändringenföreslagnavarför deninnebördrättsligasamma

gällandeförtydligande rätt.innebärvudsak ett av
stärkadelsförändringar attovannämnda ärtillMotivet

delsintemkontroll,införandetvidställningskyddsombudets av
långtidseffektervid t.ex.uttryckligskyddsombudet rätt attatt ge

tillställningyrkesinspektionen tarinitierabelastningsskador att
vidtagitintearbetsgivarenmeddelasskalltvångsmedel omom

åtgärder.erforderliga

AMLstycketArbetsanpassning första§kap. 23
medutvidgas ut-paragrafen måste enKommissionen attanser
vidta deskyldighet attarbetsgivarens an-markeringtrycklig av

underlät-förkrävsrehabiliteringsåtgärder attoch sompassnings-
iåtergåsjukskrivna attlångvarigtarbetstagare ärförta som

arbete.

AMLstycket 1andra§kap. 33 p.
skyldig-förtydligabehovfinnsdet attKommissionen att avanser

denarbetsmiljön så attochförändringarvidtaheten anpassaatt
behöveroch sär-utför arbeteenskilda somsompersonerpassar

utföra sinakunnaförarbetsförhållanden att ar-anpassadeskilt
betsuppgifter.

framflyttaviktigtdet attärArbetsmiljökommissionen attLagen11.1.2 anserom
försäkring rehabiliteringsarbetet.allmän gällerdetpositionerna när

försäk-allmänlagenreglering iföreslårKommissionen omen
attför arbetsgivaransvaret samtfastslåsyftemedring att ramarna

rehabilite-rättigheter iarbetstagarensenskildedenförtydliga
förslagliggandemedtillsammansDetta,ringssammanhang.

bidramöjligheterarbetslivsfondens attoch62198990:prop.
snabbtillledabörrehabiliteringsområdet, entill inominsatser

området.utveckling på
rehabiliterings-definitionavgränsandeocksåbehövs avDet en
avgränsningenmedöverensstämmerarbetslivetibegreppet som
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arbetsgivaransvaret. Arbetsmiljökommissionenav defi-attanser
nitionen dettai sammanhang måste smalare rehabilite-änvara
ringsberedningens förslag bredaremotsvarar behovsom ett och
täcker fält. Förett större markeraatt avgränsningen till arbetslivet
har i nedanstående förslag också arbetsgivaretennema och ar-betstagare i ställetanvänts för den försäkrade.

Arbetsmiljökommissionen medvetenär den följandeattom
principskissen till lagtext behöver viss ytterligare juridisk bear-
betning. Den tidsram till kommissionensstått förfogandesom har
inte räckt för detta.

Arbetsgivaransvaret Arbetsgivare skall för arbetstagarensatt behovsvara av
rehabiliteringsåtgärder klarläggs medverka tillsamt deatt
åtgärder vidtas behövssnarast för effektiv rehabili-som en
tering arbetstagaren.av

Om det framstårinte obehövligt skall arbetsgivarensom
genomföra arbetsplatsutredningen

arbetstagarensnär arbete ofta har avbrutits sjukledig-av
hetsperioder eller hannär under längre tid har variten
deltidssjukledig, eller

arbetstagarennär har heltvarit sjukledig längre tid än
fyra veckor följd,i eller

arbetstagarennär begär det.
Utredningen skall genomföras efter samråd med arbets-

med hanstagaren arbetstagarorganisation,samt arbets-om
medger det.tagaren

Försäkringskassan skall underrättas resultatetom av ar-
betsplatsutredningen.

Arbetsgivarens direkta åtgärdsansvar omfattar åtgärder
för yrkesinriktad rehabilitering kan vidtas inom eller isom
anslutning till verksamheten.

Vid arbetsställevarje där det finns skyddskommittéen
skall det finnas kontaktperson rehabiliteringsfrågor.ien

Arbetsgivaransvaret för rehabilitering omfattar alla arbetstagare,
oberoende vad orsakenär till derasav nedsattasom arbetsförmå-

Arbetsgivaren skall aktivt följaga. rehabiliteringsärendet och
medverka till åtgärder för yrkesinriktadatt rehabilitering snarast
vidtas. Vid behov försäkringskassanmåste samhälletsärsom
samordnande funktion kontaktas för aktiveraatt övriga aktörer.

En grundläggande utgångspunkt rehabiliteringsåtgärderär att
förutsätter samtycke från den enskilde. Detta medför också en
motsvarande begränsning arbetsgivarensav ansvar.

Utredningsansvaret Kommissionen föreslår arbetsgivarensatt kartläggaattansvar
rehabiliteringsbehov entydigt fastslås. Det skall helt klart attvara
arbetsgivaren för den enskildesatt rehabiliteringsbehovansvarar
och behovet arbetsmiljöförändringar arbetsplatsenav utreds. Iav
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förkompetenstillräckligfinnsföretag, intefall, i småvissa t ex
arbetsgivaransvaretkommissionenfall attsådanaIdetta. anser

och kommerinitiativförvaltningenföretaget taruppfyllts om
utredning-utföraskalldeförsäkringskassanmed attöverens om

h
en.

rehabilite-förmålfinnasskallförvaltningarochföretagInom
fram,åtgärdsplanerför hur tasringsarbetet genom-systemsamt

ochför tidigfungerande rutinerfinnasbörDetföljsochförs upp.
ruti-sjukskrivnaanställda samtkontakt med ärkontinuerlig som

och pla-rehabiliteringsinsatserbehovenundersökaför att avner
Dennarehabilitering.behoventillgodoseföråtgärder att avnera

verk-efterrehabiliteringsarbetet måsteorganisation anpassasav
storlek.förvaltningensoch företagetssamhetens art

rehabilite-yrkesinriktadetill deGenomförandeansvar avgränsasArbetsgivarens ansvar
företagetarbete inomtill fortsattledakanringsinsatser som

förvaltningen.
rehabi-tillskyldighet attinnebär attArbetsgivaransvaret seen

rehabilite-övrigafortgåroch samt attinitierasliteringsprocessen
behövs.detdenkopplas månin iringsaktörer
rehabiliteringsfrågor be-ochanpassnings-skallEnligt AML

finnsdär detarbetsställenPåskyddskommittén.handlas i
finnsdetkrävanaturligtdärför attdet attskyddskommitté enär

Även mindrerehabiliteringsfrågor. påkontaktperson isärskild
detkontaktperson närnaturligt utsesdetarbetsställen attär en

rehabiliteringsärenden.medaktuelltblir
anställningsförhållandetupphör närArbetsgivaransvaret upp-

tilleller övergångålderspensionförtidspension,vidhör, t.ex.
åtgärdsansvaretkanditkommitanställning. Innan manannan

förutsätter ärDettaförsäkringskassan. atttillöverlämnas man
förvaltningensföretagetsdetkassanmed attöverens egnaom

börbedömningarför sådanauttömda. Kriteriermöjligheter är
RFV.utvecklas av

begäraarbetsgivare attsinenskilde harDen Arbetstagare rätt att av
genomförs.arbetsplatsutredning

arbetsta-kangenomförsrehabiliteringsåtgärder inteOm
påskyn-och begäraförsäkringskassantillvända siggare

tillsynsmyndigheten.fråningripandedande

arbetsplatsutredningbegäraarbetstagarens rättenskilde attDen
utredning påsådangenomförapliktarbetsgivarens attframgår av

ikanfram dettalyfta ettFörarbetstagare. attbegäran manav
kanDettarättigheter.enskildesdensamlatsärskilt lagrum ta upp

aktivitetsmöjligheterochenskildes initiativ-dentillbidra att
stimuleras.

huvuddeneller överrehabiliteringsprocessenStannar omupp
försäk-tillvända sigarbetstagarenkankommer i gångintetaget
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ringskassan i dess egenskap tillsynsmyndighet och påkallaav
ingripande för aktiveraatt processen.

På arbetsgivaransvaretsätt enligtsamma som arbetsmiljölagen
kopplatär till skyddsansvarett för arbetstagaren bör rehabili-ett

teringsansvar för arbetsgivaren motsvaras förettav ansvar ar-betstagaren medverkaatt i aktiv rehabilitering. Naturligtvisen
detmåste individuella relateras tillansvaret individens allmänna

sjukdomsbild.förutsättningar eller Huvudprincipen måste dock
den s.k. arbetslinjenvara innebär aktivtatt stödjandesom åtgär-

der måste föresättas passiva kontantutbetalningar.
Sanktioner de enskilda finnsmot redan i dag i 20 kap. 3 lagen§

allmän försäkring. Sjukersättningom kan dras in ellerm.m.
nedsättas uppsåtligen drarom på sig sjukdomman eller skada, är

oaktsam hälsosynpunkt,grovt vägrar underkastaur att läkar-sig
undersökning eller följa läkares föreskrifteratt eller lämnar orik-
tig eller vilseledande uppgift angående förhållanden ärsom avbetydelse för ärendet.

De fackliga De fackliga organisationerna kan vända sig till försäkrings-organisationerna kassan och begära ingripande från tillsynsmyndigheten om
rehabiliteringsverksamheten fungerar,inte-
medlem begär stöd i enskilt rehabiliteringsärende.-

På motsvarande detsätt i förebyggande arbetsmiljöarbetetsom
föreslås de fackliga organisationerna få pådrivande och beva-en
kande funktion. Detta kan bidra till påskynda denatt breda
kraftsamling rehabiliteringsfrågori kommissionens förslagsom
syftar till.

De fackliga organisationerna bör begärarätt ingripandeatt
från försäkringskassan rehabiliteringsverksamhetenom inom fö-

förvaltningenretaget inte fungerar.
I rehabiliteringsärenden kan den enskilde medlemmen också

ha behov stöd eller avlastning kontakteniav med tillsynsmyn-
digheten försäkringskassan. Därför bör de fackliga organisatio-

rätt enskildaäven iatt rehabiliteringsärendennerna ges påkalla
försäkringskassans ingripande efter begäran den enskilde. Iav
förhållande till arbetsgivaren har de fackliga organisationerna
redan dagi möjlighet med stödatt MBL förhandla förhål-av om
landen enskildarör medlemmar.som

Försäkringskassan Försäkringskassan samhälletsär för samordning ochresurs
tillsyn rehabiliteringsarbetet.av

När arbetstagare varit sjukledig helten eller delvis i två
månader och arbetsgivaren inte redovisatom rehabiliteran-
de insatser eller arbetsplatsutredning, skall försäkringskas-

aktivera rehabiliteringsprocessen.san
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Kommissionen understryker vikten rehabiliteringsinsatserattav
tidigt.in Detta uttrycks reglernai arbetsgivaransvaret.sätts om

säkerställa rehabiliteringFör verkligen kommer till stånd,att att
föreslås kompletterande skyldighet för försäkringskassan atten

behovvid aktivitetingripa ingen kommit till efterstånd tvåom
månader. Försäkringskassans kompletterande skyldighet avser
dock arbetsgivaransvaret.inte ersättaatt

arbetsgivarenOm försummar arbetsplatsutredning el-göraatt
ler genomföra rehabiliteringsinsatser bör kassan diskus-ta upp

med arbetsgivaren hansioner skall bekosta utredning ellerattom
kassan arbetsgivarensinsatser i ställe genomföra.måstesom

Kassan bör samverkan företageti med och den enskilde arbetsta-
vilka åtgärder lämpliga vidta.avgöra är attgaren som

11.1.3 Personalekono- Arbetsmiljökommissionen föreslår företag och förvaltningaratt
misk redovisning får lagstadgad skyldighet ha löpande personalekono-atten en

misk redovisning valda delar, årligen offentliggörs.i ävensom,
Regler detta bör lagfästas för hela arbetsmarknaden.om

för1.2 Frågor vidare beredning1

Ekonomiska styrmedel principförslag för differentieradeEtt med avgifter redo-ett system
kapitel förslagDetta utgångspunktervisas i är utgöraavsett att

för vidare beredning.
här vilka möjliga krav förändringarVi inte in detgår på närom

gäller lagstiftning, myndighetsuppgifter blikan följdenetc. som
förslaget hänvisar till finnsde kapiteliutan texterav som

Översyn arbetsrätten Arbetsmiljökommissionesn bättreav samordningattanser en av
AML och nödvändig sikt. analysMBL Enpáär närmare av
förhållandet mellan dessa lagar bör förinomgöras ramen en mer
allmän det arbetsrättsliga regelsystemet. Möjlighetenöversyn av

öka inflytandet för den enskilde arbetstagaren böratt övervägas
Ävenför denna kommande arbetsrätten.inom översynramen av

samverkansreglema arbetsställen och skydds-på gemensamma
arbeteombudens sådana arbetsställen bör ingå sådanpå i en

översyn.

Ytterligare översyn föreslårKommissionen också arbetsmiljölagensav översynen av
delar arbetsmiljö-av regler församordningsansvar och den råder överom ansvar somlagstiftningen arbetsställe, upplåter lokaler Syftet med böröversynenett m.m.

arbetsmiljöansvaretmotverka praktikeni såatt att tunnas utvara
arbetsmiljöförhållandena och möjligheterna påverka för-att att

för dem arbetar arbetsställe ellerpåsämras ett gemensamtsom
arbetsställe den arbetsgivaren råderpå inte över.ett som egna
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Översynen bör också omfatta frågan arbetsställebegreppetom
för arbetsgivaransvaretavgränsing och för lokalsom ramen

partssamverkan.

Översyn sekretess-av En huvudprincip all sekretesslagstiftningi det denär äratt personlagstiftningen till förmån sekretesskyddet gäller, förfogar sekre-övervars som
Sekretessbestämmelser till skydd för uppgiftertessen. denom

enskildes hälsotillstånd och andra personliga förhållanden skall
gälla för alla aktörer rehabiliteringsarbetet.i Lagstiftningen bör
ha utformning underlättar samverkan mellan dessa aktö-en som

åstadkommaFör detta bör kretsenatt omfattasrer. tyst-som av
nadsplikt tillvidgas omfatta alla yrkesmässigt elleratt som som
förtroendevalda rehabiliteringsarbete.i Kommissionenengageras
föreslår samlad behovetatt översyn görs ändraatten av av
nuvarande sekretessbestämmelser syftemed undanröja hin-att
der för smidig samverkan mellan rehabiliteringsaktörema.en

Sanktionssystemet Kommissionens grundsyn dagens komplexa arbetsmiljö-är att
problem kräver ökad lokal aktivitet präglasmåsteen som av en
helhetssyn. Därför också sanktionssytemetmåste demotsvara
delvis utgångspunktema. Tidsramen för kommissionensnya
uppdrag har medgivitinte fördjupad analys behoveten av av nya
eller ändrade sanktioner det förebyggandei och rehabiliterande
arbetet. Kommissionen därför, redovisats kapitelianser som

sanktionsfrågoma behöver ytterligare.att överses
börFrågor uppmärksammas i bl.a. sank-översynen ärsom

tioner åtgärdsplaner inte eller dessa planerupprättas inteom om
följs; användning sanktionsavgifter vid överträdelse arbe-av av
tarskyddsstyrelsens föreskrifter; hur möjligheterna användaatt

företagsbotochviten tillämpas praktiken.i

Rehabiliteringslag Kommissionen har behandlat frågan samla all lagstiftningattom
rörande rehabilitering särskildi lag. I nuvarande skede be-en
döms emellertid frågan bör avvakta till dess erfarenheteratt

de förslagvunnits kommissionen och rehabiliteringsbe-av som
redningen lagt fram. Behovet samlad rehabiliteringslag kanav en
dock i vidare sammanhang.övervägas ett

11.3 Myndigheter och andra aktörer

Riksdagen bör kunna överlåta fortsättningsvisåt regeringen att
disponera medel fonden för arbetsmiljöförbättringar.ur

aktörerKrav pâ instruktionernaI för arbetarskyddsverket, arbetsmiljöfonden, ar-
betsmiljöinstitutet arbetslivscentrum finns inskrivna kravsamt
med olika styrka samråd,pá samordning och samverkan med
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myndigheter. bör renodlas ochoch Kravenorganisationer av-
bör kraven samverkan ochtydligare. Samtidigt págränsas sam-

olika ställas högre.ordning mellan de institutionerna
bättre uppfölj-bör ställa krav institutionernaRegeringen pá om

och utvärdering prestationer.ning av
resursfördelande undermotsvarande bör dePå sätt organen

prestationsuppföljning frånställa skärpta kravregeringen pá
bidragsmottagama.

Arbetarskyddsverket arbetarskyddsverket bör IFinansieringen över. samman-sesav
möjligheterna avgiftsbelägga ytterligarebörhanget prövas att

tjänster.
till före-roll förtydligas förhållandeYrkesinspektionens imåste

för arbetsmiljöarbete. Hittills har yrkesin-resurseregnatagens
betydelse.konsult haft för Kon-spektionens roll storsom

tillbaka förs.k. kontaktbesök bör fåsultverksamheten och stå en
inspektionsverksamhet.renodladmer

framfört rörandesynpunkter kommissionen prioriteringDe av
förföranleda instruktionentillsynsverksamheten bör ändring ien

arbetarskyddsverket.
arbetsplatsYrkesinspektionens personalram medger varjeatt

Medteoretiskt kan besökas i genomsnitt sjättegäng är.varten
yrkesinspektionen kom-till förändrade uppgifterhänsyn de nya

föreslårinför och besöksintervallet bör halverasställasatt attmer
till-yrkesinspektionen under treársperiodkommissionen att en

inspektörstjänster.förs totalt 350 nya
utbyggnaden drygtför finansiera den föreslagnaResurser att

fonden för arbetsmiljöför-bör kunna tillskjutasmilj. kr.130 ur
förhandsbedömningaravgiftsbeläggningbättringar, avgenom

fránmedel flyteromdisponering de insamt av somgenom en
arbetarskyddsavgiften socialförsäkringen.inom

för följabör framtiden ökaYrkesinspektionen insatsernai att
och arbetet mederfarenheter från rehabiliteringsarbetehurupp

arbetsplatserna används det förebyg-fránvaroproblematiken ipá
markering inspektio-arbetsmiljöarbetet. En tydligaregande av

för arbetar-lämpligen instruktionenbehöver igöras,nens ansvar
skyddsverket.

Arbetslivsfonden fonden bl.a. bör stödjaKommissionen attanser
lokala kontakt- och kunskapscentra nedanseFinansiering av-

till kom-arbetsorganisationer möjlighetUtveckling gerav som-
läran-personlig utveckling, delaktighet ochpetensutveckling,
syftarutveckling löneforrner. Projektarbetetde i samt somav

eller blir kvarrationalisering motverka det skapastill vid attatt
arbeten börenkla, utarmande prioriteras.repetitiva,
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Företagshalsovürden Översynen 1986 företagshälsovårdsreformårs behandlarav en
frågorrad betydelse för utvecklingen företagshälsovården.av av

företagshälsovårdenFör effektivt skall kunnaatt pá ett sätt
fungera brygga mellan företagets och samhällets insatsersom en

den såväl det förebyggandeimåste arbetet rehabilite-isom-
ringsarbetet arbeta resultatinriktat och utveckla konsul-ettmer-

arbetssätt.tativt FHV också heltmåste på dagiett sätt änannat
arbeta aktivt arbetsplatserna ochpå harute nivåermot ettsom
avgörande inflytande förändringarpå i organisation, produktion
etc.

viktig uppgiftEn för FHV informera och utbilda chefer,är att
arbetsledare, personalfunktionärer m.fl. deras roll iom anpass-

och rehabiliteringsarbetetnings- och hur tidigt kanom man
och tolkaregistrera signaler behov arbetsanpassning ellerom av

rehabilitering. Att visa de nyttoeffekter arbetsgivarenpå har av
hjälpa drabbad anställd kunna arbeta ocksåatt igenatt ären en

viktig uppgift. Kommissionen stöder översynsutredningens för-
slag.

Kunskap11.4 och utbildning
Det angeläget fram kunskapär inom områden ochatt ta mångany

samordning redan befintlig information ökaatt möjlig-genom av
heterna till intensifierade och riktade insatser vissamot grupper
och slutligen särskilda åtgärder vidtas för spridning kun-att av
skap och information.

Periodiskt återkommande Det viktigt regelbundet genomföra undersökningarär detatt avkartläggningar slag arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp gjort. En
första uppföljande kartläggning bör 1994.årgöras

arbetsgruppEn politiker och försammansatt representanterav
bland andra arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen, riksförsäk-
ringsverket, statitistiska centralbyrån och arbets-påparterna
marknaden forskarvärlden bör tillsättes för förberedasamt att
den kartläggningen.nya

Förbättrade möjligheter Stora möjligheter finns systematiskt befintligautvecklaatt mertill forskning databaser för förbättra förutsättningarna för forskningatt om
arbetsmiljön.

Forskning, följa denmåste studerade befolkningsgruppensom
under läng tid longitudinell forskning förutsätter uppgifteratt

avidentifierasinte och finnsdet möjligheter till länkningatt t.ex.
yrkesuppgifter från folk- och bostadsräkningarna till olikaav

medicinska register.
Behoven och möjligheterna modifiera befintliga databaseratt

bör utredas med utgångspunkt förutsättningarnanärmare i för
arbetsmiljöforskning.
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l
rl Arbetsmiljörapporter vissabör årligencentralbyrånStatistiska överrapportavge enl
i samlad bildförhållandencentralakritiska och avger ensoml
t derasarbetskraften vadutanförochindividerna i statusavseryy arbetslöshet,bl.a.bör täckasarbetskraft. Områden ärsomsom

förtidspensio-arbetsskador,långtidssjukskrivna,sjukfrånvaro,
kön, ålder,personalsammansättningpersonalomsättning,ner,

specifika kostnaderinflytande,utbildning,yrkeskategori m.m.,
samhälle,för arbetsliv ochtotalkostnaderoch m.m.

arbets- arbetarskydds-Information mellanrationell samordningtillmöjligheterAllaom
sjukfrånvaroskador och försäkringskassornasISA ocharbetsskadestatistikstyrelsens

tillsjukfallsregister FAS 90 måstelokalakommande tas vara.
detutvecklas till iISAmedbör tillsammansFAS 90 resursen

företagen.arbetetskadeförebyggande iochrehabiliterande

Riskanalys Detbli effektivariskanalyser instrument.kanarbetsmiljöarbetetl
olikavidareutvecklafördärför viktigt avsätts attattär resurser

riskanalys.förmetoder

Arbetsmiljöutbildning arbetsmiljöutbildninginriktadspecifiktbehov motfinnsDet av
olikayrkesgrupperoch rad på sättolikachefer nivåerpå somen

arbetsmiljöförhållandena.påverkar
högsko-arbetsmiljöfrågor inomutbildningtill stånd iFör att

barakankunskapsbas. sådanordentlig Enfordraslesystemet en
fors-ochforskningkraftfull satsning pååstadkommas genom en

arbetsmiljöområ-relevanta förkarutbildning inom ärämnen som
det.

börlinjenämnderochhögskoleledningarMyndigheter, snarast
arbetsmiljöom-utbildningen inomförstärkningtill ståndfå aven

för civilingenjörerarbetsmiljöutbildningenExempel hurrådet. på
10.2.lämnasoch innehåll i avsnittomfattningtillbör utse
uttrycktarbetsmarknadenmålsättning påDen parternasom

personal mellannivå iochcheferutbildning pågällervad av
uppfyllts.utbildningsavtalet har inte1984medsamband år

samtligaligger iutbildningsinsatsernautveckling partersEn av
berördaaktivtoch drivasoch bör prioriterasintressen avmer

parter.

och särskil-kontakt- utifrån deLokala bildasböroch kunskapscentrakontakt-Lokala
kunskapscentra kommuner.enskildafinns iförutsättningarda som

fi-bidra tillarbetslivsfondenkanuppbyggnadsskedetUnder
finnabörlokala huvudmännenvarefter denansieringen ge-en

finansieringsform.mensam

arbets-och rörandeForskning utvecklingforskning ochförMedelstilldelningen
utveckling utvecklings-utslagningsmekanismer ochvillkor ochlivets om

börForskningsmedlen omprioriterasminska.fårmöjligheter inte
psyko-socialvillkorarbetslivets iforskning termerså att avom

181



arbetsmiljö, arbetsmiljöaspekter jämställdhetpá mellan könen,
arbetsorganisationsutveckling, kompetensutveckling och infly-
tande fár väsentligt andelstörreen av resurserna.

Det central forskningspolitiskär fråga slá vakt sek-en att om
torsforskningen inom detta omrâde. Utbyggnaden och intres-av

för arbetsmiljö- och arbetslivsfragorset vid universitet och hög-
skolor tillfredsställandeintear bakgrund frágomasmot vikt.av
Det bör till riktaträttas stöd. Det också viktigtär igenom att
fortsättningen bereda arbetsmarknadens möjlighetparter pä-att
verka forskningsinriktningen och delta i utvecklingen forsk-av
ningsprogram och den arbetsplatsinriktade forskningsverksam-
heten. Kommissionen därför för sektors-attmenar resurserna
forskningen inom arbetsmiljöomrádena minst ligga kvarmäste

dagenspá niva.
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Reservationer

Reservation
respekti-LOoch Christer ForsAnderssonToreledamöternaav

FabriksarbetareförbundetSvenskave

föråtgärderolikaföreslagithar attArbetsmiljökommissionen
förocharbetsmiljönför ettarbetsgivarensförstärka meransvar

Ekonomiskaarbetsplatserna.arbetsmiljöarbetesystematiskt på
arbetsskaderapporteringförbättradochåtgârdsplanerstyrmedel,

arbetsmiljön.intemkontrollskärptinslag iviktigaår aven
arbetsrnil-kontrollenför den internaförutsättningviktigEn av

inflytande.fackligtförbättratocksåenligt meningvår ettjön år
tillämpningeffektivareföreslårArbetsmiljökommissionen aven
skyddsombu-förinnebär§7 råttarbetsmiljöförordningens som

föreläggandeeventuelltföryrkesinspektionentillkalla ettden att
hararbetsmiljölagen. LO ilyfts idenna införbud,eller attgenom

utvidgadföreslagitdärutöverarbetsmiljökommissionen en
nödvändigtdet attskyddsombuden. Vi årför attstopprätt anser

åtgärderoch iför rapporteringarbetsgivarensöka sam-ansvar
behovetskada åtgär-Vid varje måstearbetsskador.medband av

Arbetsgivarenvidtas.åtgärdernödvändigaochbedömasder
yrkesinspektionenochåtgärdsuppföljningförhamåste ett ansvar

fullgör sittarbetsgivarentillsestickprovskontrollskall attgenom
ansvar.

yrkesinspektio-ochåtgärdvidtarinte någonarbetsgivarenOm
skyddsombudetviingriperinte attpåstötningartrots ansernen

tillupphovsiktarbeten påskall ha även stopparätt att gersom
Dettayrkesinspektionen. ärfråningripandeavvaktan påskador i

ändringartill dekomplementviktigtochnödåtgärd sometten
ochkap.arbetsmiljölagen 6föreslår iarbetsmiljökommissionen

arbetsska-rapporteringvidkontrollansvaryrkesinspektionens av
dor.

kravskyddsombuden påförutvidgad utanEn stopprätt ome-
åtgärderförhindraföråtgärdangelägen attdelbar fara attär en

kandagarbetsskador. Ikonstateradesamband medförsummas i
arbete ochvarandrafå avlösa påtidunder lång ettarbetstagare

arbetsgi-åtgärdatsarbetsplatsenhälsaliv ochriskera attutan av
kanyrkesinspektionen. Dettaskettingripandeeller att avvaren

skydds-förmöjligheterökadebl.a.förhindrasoch måste genom
ombuden ingripa.att
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Reservation

ledamoten Lars-Gunnar Albáge SAFav

Arbetsmiljökommissionen har åtskilligapå punkter framfört för-
slag lagstiftningsátgärder. Sådana åtgärder i fallär mångaom en
nödvändig förutsättning för kommissionens förslag skallatt kun-

genomföras. Detta gäller det viktiga förslagett.ex. ekono-na om
miska styrmedel. Jag stöder givetvis kommissionens lagstift-
ningsförslag långt.så

frågaI lagstiftningsförslag har emellertidtre jagom svårt att
ansluta tillmig den uppfattning kommissionens majoritetsom
intagit.

1 Arbetsmiljölagen och arbetsrniljöförordningen
Jag avstyrker denna lagstiftning ändras enbartatt grundvalpå av
de överväganden kommissionen föreslagnaDe lagänd-gör.som
ringarna inte nödvändiga förär kommissionens förslagövrigaatt
skall kunna genomföras och de skulle karaktären lappverk.av

Som kommissionen själv de lagar arbetsmark-är röranger som
naden, kanske främst MBL och AML, inte samstämda och de har
olika principiella utgångspunkter. Härtill kommer utveckling-att

arbetsmarknadenpå riktningigårsnarasten överens-en som
med denstämmer utvecklingsavtalet SAF-LO-PTK ochsom öv-

medbestämmandeavtalriga uttryck för. Detta för övrigtärger en
utveckling kommissionen eftersträvansvärd. Ickesom anser
nödvändiga ändringar detaljer i nuvarande lagstiftning börav

till dessanstå total arbetsrättenöversyn Kom-görs.en mera av
missionen hänvisar själv rad problem till sådan översyn.en en

Jag de majoriteten föreslagna lagändringarnaattanser en av av
och föri sig viktig markeringär inför den omedelbara framti-en

den, nämligen kap.AML 6 9 § 1 där skyddskommitténsp. upp-
gifter modernarepå Den modemiseringenett sätt. dockgåranges

efterleva ändrad lagstiftning.att även utan
Ett lagändringsförslagen enligtär min mening principielltav

och praktiskt helt oacceptabelt, nämligen förslaget rörande AML
2 kap. 1 § löneformer förläggningochatt arbetstiderav som
innebär påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall skallinte använ-
das. Både arbetstidsförläggning och val löneform i regelärav
överenskomna mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga 0r-
ganisationen. Att då yrkesinspektionen med stöd bestäm-av en
melse den föreslagna skall kunna med förbud och vitesföre-som
läggande desavouera redan detär stötande. Härtill kom-parterna

det nödvändigt arbetsgivarenäratt har möjlighetattmer att
använda produktiva och resursskapande löneformer liksom en
arbetstidsförläggning alla uppgiftergör arbetsliveti kanattsom
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utföras. arbetsgivarintresse regelDetta i intressemotsvaras ettav
ställa de överenskomna villkoren.hos individen Jagpå äratt upp

uppfattningen både arbetsgivare och fackligaden organisa-attav
löneformhelt varken eller arbetstids-medvetnationer är attom

förförläggning skall användas individ skadligt syfte.i Det ären
skullebevisat ändå ske. Till dess sådan bevisninginte såatt

lagstiftning principielltföreligger bör genomgripandeså artav
föreslagnaden anstå.som

Rehabilitering2

föreslår avseende lagstiftning hu-Kommissionen dettai en som
vudsakligen riktar arbetsgivaren och fastslårsig mot som ramar-

för rehabiliteringsfrågor. uppfattningdennes i Min ärna ansvar
villigarbetsgivaren i sigpåär större änatt att ta ettgemen ansvar

fråga rehabiliteringen och arbetsgivaren ocksådag dåi i attom
realistisk lagstiftning.ställer på enupp

föreslagna lagstiftningen arbets-Vad enligt den kräver avman
utreda orsaken tillhuvudsakligen ting:givaren är att atttre en

rehabiliteringssituation möjligaanställd råkat och vidtai atten
bäraåtgärder arbetsplatsen skadanpå så att att ettupprepas;

ekonomiskt förstahandsansvar för rehabiliteringen;slags samt att
till omplacering ifrågavarande arbetstagaren,medverka denav

erfordras. Arbetsgivarens möjligheter bära sådantså att ettom
emellertid beroende mängd omständigheter, överäransvar av en

vilka arbetsgivaren alls eller bara delvis råder, följande.inte t.ex.
Utformningen beträffande vid sjukdomregelsystemet ersättningO av

arbetsskador.och Enligt uppfattning påverkar denmångas nu-
allmänna arbetsskadeförsäk-varande utformningen denav

TFA-försäkringenoch den avtalsenliga både tidsåtgång-ringen
viljaför arbetstagares rehabilitering och individens attenen

till rehabiliteringen. Lagstiftningen bör tillmedverka anstå
klarhet skall utformas fördess hur dessavunnits i system

framtiden.
Olika myndigheters och samhällsorgans samverkan och vilja0 att

snabba och goda resultat med arbetslinjen minstanå som
förbättras. självKommissionenmåstenämnaregemensamma

Riksförsäkrings-lagt väsentliga förslag dessa avseenden.har i
genomförverket och försäkringskassorna mycket intressanten

framgångsvägarförsöksverksamhet, varvid olikaprövarman
lagstiftning bör tilloch alternativ. blivande dessEn anstå man

försök bedöma vilkakan övergripande utvärdera dessa och
kan arbetsgivaren.utomstående stödjaresurser som

utanfördel rehabiliteringsfallen uppkommer arbetsli-En stor0 av
flesta trafikolycksfall. kan också pekaDetta gäller de Manvet.

fall beroende missbrukkroniska sjukdomar ochvissa påpå av
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alkohol eller narkotika. Psykiska skador och handikapp av
olika slag kan också Gemensamt arbetsgivarennämnas. är att
kan mycket litet för förebygga dem och därförgöra att natur-
ligtvis ställer oförståendesig lagen skulle pålägga honomom

huvudansvar för rehabilitering. kommandeEn lagstiftningett
denna aspekt ochmåste också utformasöverväga måstenoga

incitamenten anställa och sysselsätta ifrågavarandeså att att
människor motverkasinte förstärks.utan snarare

förResurserna ekonomisk hjälp till arbetsgivaren för rehabilitering0
i sin linda. En eventuell blivande lagstiftning börär ännu av-

vakta erfarenheterna från arbetslivsfondens och försäkrings-
kassornas härvidlag.satsningar
Till anfördadet kommer huvuddelen de svenska företa-att av

av SAF:s 000 delägarföretag44 har färreär små. 37 000gen ca ca
anställda; färre25 24 000 har anställda.än S Det sigän sägerca

självt kommande lagstiftning stark hänsyn tillmåsteatt taen
småföretagens begränsade då det gäller utredningar ochresurser
ekonomiskt för rehabiliteringar och då det gäller möjlig-ansvar
heterna till omplacering arbetstagare. Detta någotärav som
kommissionen konstaterar betänkandetsi löpande text men som

framgår bra den föreslagnainte lagtexten.av

Personalekonomisk3 redovisning
Enligt denmin mening personalekonomiska redovisningenär att

mycket effektivt verktygmånga då det gällergångerettse som
arbetsgivarens möjligheter linjeni leva till detatt upp ansvar
för arbetsmiljöfrågoma vidi åvilar honom.mening Att så ärsom
fallet framgick den hearing kommissionen anordnadeav som

personalekonomisk redovisning. framgickDet där också attom
användningen personalekonomisk redovisning blir effektivav
först då den bärs dels ambitiös arbetsgivarsi-strävan påupp av

efterdan produktivitet och arbetsmiljögod delsoch aktivav
och medverkan från den fackliga sidan. Utan detta aktivaaccept

från lokalaintresse de blir den personalekonomiskaparterna
luften.redovisningen slag sak böri I den till respek-ett anpassas

företags förvaltningstive redovisningssystem och till deninte
relativt begränsade del redovisningen hänsynmedav som man
till ekonomiskadet livets krav valt lagfästa. finner därförJagatt

föringa kommissionensmotiv förslag lagstadgadmajoritets om
skyldighet för arbetsgivare ha löpande personalekonomiskatt en
redovisning. stället bör enligtI intensifierad infor-min mening

den personalekonomiskamation redovisningens förtjänsterom
komma till stånd.

186



Appendix 1

författningsförslag och principskiss till lagänd-
ring

Förslag till
ändring i arbetsmiljölagen 1977:1160Lag om

föreskrivs fråga arbetsmiljölagenHärigenom i 1977: 1160om
dels kap. kap. kap.2 1 3 4 6 och 9 rubriken4att samt att
till kap. skall ha följande lydelse, dels lagen skall införas1 iatt tre

paragrafer, kap. kap.1 1 3 2 § och kap.6 6nya a a a

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
kap. Tillämpningsomräde kap. ändamål och1 1 Lagens til-

lämpningsomräde

§1 a
ändamålLagens
säkerställa arbets-att en

förhindrarmiljö arbets-attsom
för skadlig päver-utsattstagare

kan eller risk för ohälsa eller
olycksfall och tillfreds-ärsom
ställande med hänsyn till arbe-

och den sociala ochtets natur
tekniska utvecklingen i samhäl-
let och

arbetsgivare ochatt ge ar-
betstagare grund för atten ge-

kunna åstadkommamensamt en
god arbetsmiljö.

kap2
§1

skall till-Arbetsmiljön vara
tillfredsställande med hänsyn

och den socialaarbetets natur
tekniska utvecklingen ioch

samhället.
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Arbetsförhällandena skall Arbetsförhällandena skall
till människans för- till människans för-anpassas anpassas

fysiskt ochutsättningar i fysisktutsättningar i ochpsy- psy-
kiskt avseende. skall efterDet kiskt avseende.

arbetet anordnas Arbetstagaresträvas sd, skallatt möj-ges
arbetstagare själv kan lighetpâ- medverka utform-att iatt

verka sin arbetssituation. ningen den arbetssi-av egna
tuationen förändrings-isamt
och utvecklingsarbete rörsom
det arbetet.egna

Teknik, arbetsorganisation
och arbetsinneháll skall utfor-

arbetstagarensá inteattmas
för fysiska eller psyki-utsätts

ska belastningar kansom
medföra ohälsa eller olycks-
fall. Löneforrner och förlägg-

arbetstiderning inne-av som
bär påtaglig risk för ohälsa el-
ler olycksfall skall inte använ-
das. Starkt eller bundetstyrt
arbete skall undvikas eller be-
gränsas.

Det skall eftersträvas att ar-
betet möjligheter till varia-ger

social kontakt,tion, samarbete
och sammanhang mellan en-
skilda arbetsuppgifter.

Det skall eftersträvasvidare
arbetsförhållandenaatt ger

möjligheter till personlig och
yrkesmässig utveckling lik-

till självbestämmandesom
och yrkesmässigt ansvar.

kap3
2a§

En arbetsgivare skall systema-
tiskt planera, leda och kontrol-
lera verksamheten pá ett sätt

säkerställer arbetsmil-attsom
jön uppfyller kraven i denna lag
och med stöd lagen utfärdadeav
föreskrifter. Han skall fortlö-
pande undersöka riskerna i
verksamheten, hand-upprätta
lingsplaner och vidta de atgär-
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Åtgär-föranleds därav.der, som
omedel-inte kan vidtasder som

tidsplaneras.bart skall
skall doku-Arbetsgivaren

och arbe-arbetsmiljönmentera
utsträckningmed den i dentet

kräver.verksamheten

Arbetstagare skall medver-skall medver-Arbetstagare
och deltaarbetsmiljöarbetettill- katill åstadkomma ika att en

de atgärdergenomförandetarbetsmiljö. ifredsställande av
beslutas för åstadkom-föreskrif-skall följa givnaHan attsom

god arbetsmiljö.de Hananvända skydds-samtter ma en
enlighetutföra arbetet iskalloch iakttaga denanordningar

gällande föreskrifterbe- medförsiktighet övrigti samtsom
föreskrivna skydds-ohälsa användaförebyggahövs för att

visa aktsamhetanordningar,olycksfall.och
medverka tilloch i övrigt att

olycks-förhindra ohälsa eller
fall.

arbetstagareOm upptäc-en
risker i arbets-ker brister eller

förhan pätala dettamiljön skall
arbetsgivaren.

arbe-arbetstagarearbe- FinnerarbetstagareFinner attatt
ellerinnebär omedelbaroch all-omedelbarinnebär tette

eller hälsa,allvarlig fara för liveller hälsa,fara för livvarlig
skall han underrättaunderrättaskall han snarastsnarast

skyddsom-arbetsgivaren ellerför arbetsgivarenföreträdare
till följdskada bud. skadaskyddsombud. Föreller För attav

underláterarbetstagarenarbetstagarentill följd attattav
avvaktanutföra arbetet utföra arbetet i påunderláter iatt

fortsättasskalldet besked detbeskedavvaktan pá omom
ersättningsskyl-fri frånfri från hanfortsättas hanskall är är

dighet.ersättningsskyldighet.

kap6

Skyddsombud företräderföreträderskyddsombud
arbetsmiljöfrå-skyddsfrágor arbetstagarna iarbetstagarna i

verka för till-och skalltillfreds-verka föroch skall engor
arbetsmiljö.skyddsförhällanden. fredsställande IIställande

ombudetsyfte skallombudet dettasyfte skalldetta
iSkyddsområde vakaSkyddsområde vaka inom sittinom sitt

ochohälsaskyddetohälsa ochskyddet över motöver mot
arbetsgiva-olycksfallOmbudet skall del-olycksfall. attsamt
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kap.vid planering uppfyller kraven ieller 3taga av nya ren
ändrade lokaler, anordningar, 2 a
arbetsprocesser och arbetsme- Skyddsombud skall delta
toder liksom planeringvid vid planering ellerav av nya
användning lokalerändrade ochämnen anord-av som
kan föranleda ohälsa eller arbetsprocesser,ningar, ar-
olycksfall. Arbetsgivare skall betsmetoder och arbetsorgani-
underrätta skyddsombud sation liksom vid planeringom av
förändringar betydelse för användning ämnenav av som
skyddsförhállandena inom kan medföra risk för ohälsa el-
ombudets omrâde. ler olycksfall.

Skyddsombud skall söka vin- Arbetsgivare och arbetsta-
arbetstagarnas medverkan i förgemensamtna attgare svarar

skyddsarbetet. skyddsombud fár erforderlig
utbildning.

Arbetsgivare skall underrät- Arbetsgivare och arbetsta-
skyddsombud föränd- för skyddsom-ta attom gare svarar

betydelse förringar arbets- bud får erforderlig utbildning.av
miljöförhällandena inom orn-
budets omrâde.

6a§
skyddsombudOm at-attanser

gärder behöver vidtas för att
tillfredsställandeuppnå en ar-

betsmiljö, skall skyddsombudet
vända sig till arbetsgivaren.
skyddsombud kan också begära

viss undersökning skallatt gö-
för kontroll förhållandenaras av

inom skyddsområdet. På begä-
skall arbetsgivaren lämnaran

skyddsombudet skriftligt bevis
dennes framställning.på Ar-

betsgivare skall dröjsmålutan
lämna besked frågan.i Sker inte
detta eller beaktas fram-inte
ställningen inom skälig tid, har
skyddsombud begärarätt att att
yrkesinspektionen ställningtar
till föreläggande ellerförbudom
enligt kap. skall meddelas.7§7

skyddskommitté finns,Där
kan skyddsombud direkt begära

kommittén behandlaratt en
skyddsfråga.
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deltaSkyddskommitté skallskall pla-Skyddskommitté
skyddsarbe- planeringen arbetsmiljöar-och övervaka i avnera

följabetet arbetsställetarbetsstället. skallDen pä samtpátet
frå- dess genomförande. skallutvecklingen Denfölja inoga
ohäl- följa utvecklingen frá-skyddet irör mot nogasomgor

skyddet ohäl-olycksfall verkaoch rör motsamt gor somsa
olycksfall verkatillfredsställande skydds- ochför samtsa

tillfredsställande skydds-skyddskom- förförhållanden. I
skyddskom-behandlas frågor förhållanden. Iskallmitté

skall behandlas frågorfrågorföretagshälsovård, mittéom
frågoreller företagshälsovård,planering nya omom av

planering ellerlokaler, anordningar,ändrade nyaom av
lokaler, anordningar,och arbetsme- ändradearbetsprocesser

arbetsmeto-användning arbetsprocesser,toder liksom av
och arbetsorganisation lik-kan föranleda derämnen somav

användningolycksfallohälsa eller ämnensamt av avsom
föranleda ohäla elleroch kanfrågor upplysning ut- somom

olycksfall frågorarbetsmil-bildning rörande samt om
och utbildningskall upplysningSkyddskommitté vi- rö-jön.

lämpligt arbetsmiljön. Skydds-verka för randedare pdatt en
skall vidare deltaorganiserad arbetsanpass- kommitté isätt

arbetsanpass-rehabiliterings- planeringenochnings- av
rehabiliterings-ochverksamhet bedrivs nings-på ar-

följa dessverksamhetbetsstället. samt
genomförande.

tillFörslag
arbetsmiljöförordningen 1977:1166ändring iFörordning om

arbetsmiljöförordningen 1166föreskrivs 1977:Härmed 7 §att
lydelseskall ha följande

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

skall underrättaArbetsgivare
till fram-skyddsombud om vem

skyddsfrä-ställning skall ske i
gor.

skyddsombudFinner ät-att
förvidtagasgärder behöver att

tillfredsställandetill stand
skyddsförhállanden, skall

framställ-skyddsombudet göra
skyddsombuddetta.ning om

viss under-ocksa begärakan att
för kontrollskallsökning göras

skydds-förhållandena inomav
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området. begäranPä skall
skriftligt bevis framställ-om
ningen lämnas tillgenast
skyddsombudet.

Har skyddsombud gjort fram-
ställning viss skyddsatgärd,om
skall besked i frågan lämnas

dröjsmål. Sker detta,utan
skyddsombud päkalla in-äger

gripande yrkesinspektionen.av
Motsvarande gäller fram-om
ställningen icke beaktas inom
skälig tid. skyddskommittéDär
finns, kan skyddsombud direkt
päkalla kommittens behandling

skyddsfraga.av
Vid varje arbetsställe bör Vid arbetsställevarje börre- re-

gelbunden ske gelbundenöversyn skeöversyngenom ge-
skyddsrond. skyddsrond. skydds-Inom

rond skall företrädare för ar-
betsgivare och skyddsombud
delta.

Principskiss
till ändringar i lag allmän försäkring 1962: 381om

Arbetsgivaransvaret
Arbetsgivare skall för arbetstagarens behovatt rehabili-svara av
teringsátgärder klarläggs medverka till desamt åtgärderatt sna-

vidtas behövs förrast effektiv rehabilitering arbetsta-som en av
garen.

Om det inte framstår obehövligt skall arbetsgivarensom ge-
nomföra arbetsplatsutredningen

arbetstagarensnär arbete ofta har avbrutits sjukledighets-av
perioder eller han undernär längre tid har deltidssjvarit uk-en
ledig, eller

arbetstagarennär har heltvarit sjukledig längre fyratid än
veckor följd,i eller

arbetstagaren begärnär det.
Utredningen skall genomföras efter samråd med arbetstagaren

med hans arbetstagarorganisation,samt arbetstagaren med-om
det.ger

Försäkringskassan skall underrättas resultatet arbets-om av
platsutredningen.

Arbetsgivarens direkta átgärdsansvar omfattar föråtgärder yr-
kesinriktad rehabilitering kan vidtas inom eller anslutningisom
till verksamheten.
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skall detskyddskommittéfinnsdetarbetsställe därVid varje en
rehabiliteringsfrágor.kontaktperson ifinnas en

enskildeDen
arbets-begäraarbetsgivare attsinharArbetstagare rätt att av

genomförs.platsutredning
arbetstagarekangenomförsrehabiliteringsátgärder inteOm

páskyndande ingri-begäraochförsäkringskassantillvända sig
tillsynsmyndigheten.fránpande

organisationernafackligaDe
försäkringskassantillvända sigkanorganisationernafackligaDe

tillsynsmyndighetenfråningripandeoch begära om
fungerar,rehabiliteringsverksamheten inte- rehabiliteringsärende.enskiltstödbegär imedlem-

Försäkringskassan
till-ochsamordningförsamhälletsFörsäkringskassan är resurs

rehabiliteringsarbetet.syn av
delviseller i två mána-heltsjukledigvaritarbetstagareNär en

rehabiliterande insatserredovisatintearbetsgivarenochder om
reha-aktiveraförsäkringskassanskallarbetsplatsutredning,eller

biliteringsprocessen.

1937- 10-0987.SOU:49



Appendix 2

Tabell och till kapitel1.1 1.2

Tabell 1.1
Andelen med fysiska respektive psykiska besvär bland ochmän
kvinnor, standardiserat för ålder och klass, förväntad åter-samt
stående livslängd olika åldrar för och kvinnori 1983-1987.män

Hälsomått Män Kvinnor
%Fysiska besvär 30.6 37.0

%Psykiska besvär 8.6 16.5
Återstående livslängd
vid: 0 73.88 79.89år

35 40.54år 45.99
50 26.74år 31.77
65 14.79 18.67år

Källa: Lundberg tabell1990 2.4 och 2.8, SCB 1988.samt

Tabell 1.2
Klasskillnader, efter respektive den hushållet dominerandeiegen
klasspositionen, fysiska respektive psykiska föri besvär kvinnor i
åldrarna 15-75 N 3082, standardiserat för ålder. 1981. 1.00år

genomsnittlig sjuklighet.

Fysisk Psykisk
Klass Egen Domi Egen Domi
Högre tjänstemän 0.53 0.56 0.53 0.56
Tjänstemän mellannivå 0.87 0.81 1.02 0.84på
Lägre tjänstemän 0.92 1.00 1.04 1.20
Egna företagare 1.30 1.18 0.89 0.92
jordbrukare 1.04 1.11 1.06 0.94
Yrkesarbetare 1.25 1.27 1.22 1.17

facklärda arbetare 1.19 1.11 1.24 1.15
Okvalificerade arbetare 1.17 1.21 1.25 1.52
Källa: LNU 1981.
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Appendix 3

Sammanställning underhandssyn unkter påav
kartläggningsgruppens till etsmiljö-rapport ar
kommissionen

februari skickades kartläggningsgruppens slutrapportI påut
underhandsremiss till myndigheter till Arbetsmark-15 samt
nadsförsäkringarTrygghetsförsäkringar. Remissinstansema om-

lämna synpunkter del be-bads andrapåatt rapportens som
handlar informationssystem.

har inkommit från arbetarskyddsstyrelsenSvar ASS, arbets-
marknadsförsäkringartrygghetsförsäkringar AMF, statistiska
centralbyrån riksförsäkringsverketSCB, RFV, socialstyrelsen

för miljömedicin förSoS, IMM, socialinstitutet institutet
humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk-forskning SOFI,

medicinska forskningsrådet forsk-ningsrådet HSFR, MFR,
datainspektionenningsrådsnämnden FRN, och statskonto-DI

har synpunkter inkommit frånStk. Dessutom Gillberg,Björnret
Miljöcentrum.

Sammanställningen uppdelad följande huvuddelar:iär
allmänna synpunkter-
integritetsaspekter och avidentifiering dataav-
behov och ändrade och databaserregister samtav nya rappor--

statistikoch redovisningtering av
kostnader-

mycket till kartlägg-Allmänt alla remissinstanser positivaI ärstort sett
och förslag. berör dock baraDI inte-ningsgruppens resonemang

gritetsaspekterna. Flera de tillfrågade remissinstanserna på-av
förbättringarsynpunkterpekar kartläggningsgruppens intepåatt

förslag, betraktas diskussions-färdigberedda måsteär utan som
vidareutvecklas det kan bli aktuelltunderlag innanmåstesom

slutliga ställningstaganden. Därför har det ocksåmed varit svårt
lämna uttömmande och kommen-för remissinstanserna att svar

tarer.
risker arbetsmiljön kan upphov tillStk de iatt som gemenar

fall kända. saknasskador redan Vadi intemångasvåra är ärsom
ekonomiska juridiskainformation styrsystem.utan

forskningensmellan integritetsskydd och behovAvvägningen
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berörs flera remissorgan. Särskilt DI berör dessa aspekter. DIav
det grundval kartläggningsgruppenssvårt,att är påattanser av

material ställning till förslagen och den erforderligata göra av-
DIVmellan samhällsnyttanvägningen och integritetsaspekterna.

förståelsehar för det finnas effektivamåste hjälpmedelatt i
kampen ohälsosamma arbetsmiljöer. Samtidigt skyd-mot måste
det för arbetstagarnas personliga beaktas.integritet

Forskningsinriktning, MFR kartläggningsgruppens rekommendationer väl-att äranser
kompetens motiverade och böri princip genomföras, att rapportenmen

alltför lite beaktar kraven den kvalificeradepå tvärvetenskapliga
kompetensuppbyggnad krävs för god arbetsmiljöforsk-som en

framförning. MFR också anmärkningsvärdiatt ut-gruppen
sträckning försummat diskutera det stöd och bl.a. de lagmässi-att

förändringar nödvändiga förutsättningarär för register-ga som
epidemiologisk arbetsmiljöforsknifigTii

Enligt bedömning börMFR:s arbetsmiljöforskningen innefatta
studier vidtagna arbetsmiljöförbättrande åtgärder liksom frå-av

hur känd kunskap utnyttjas vilka hinder före-samtgor om som
ligger för dennautnyttja kunskap. Behovet sådan forsk-att av en

kan belysasning historiska exempel den anmärknings-t.ex.av
långa latenstiden innan kunskapenvärt asbestfarlighetenom

resulterade vederbörliga legalai och ekonomiska åtgärder. Detta
breda forskningsperspektiv kräver kvalificerat tvärvetenskapligt
samarbete mellan medicinsk och samhälls-beteendevetenskaplig
forskarkompetens organisatoriskti och lokalmässigt samman-
hållna forskargrupper.

forskningenAtt sambanden mellan arbetsmiljö, arbetsin-om
nehåll och hälsa bör bedrivas mångvetenskapligt, betydan-med
de inslag samhällsvetenskapliga framförsinsatser, ävenav av
SOFI.

påtalar behovetIMM epidemiologisk och yrkesmedicinskav
kompetens för kunna genomföra kartläggningar föresla-medatt

inriktning.gen

Integritet DI från skyddet förutgår den personliga integriteten. En utgångs-
punkt känsliga uppgifterär individnivå endast bör finnasatt på
lokalt och behoven statistik regional respektiveatt påav m.m.
central fårnivå tillgodoses avidentifierade uppgifter. Medgenom
anledning bl.a. RFV:s FAS 90-projekt regeringenssamtav propo-
sition 198990: 62 förinsatser aktiv rehabilitering och arbets-om
livsfondens utveckling har Dlzs styrelse beslutat göraattm.m., en
framställning till regeringen registerlag för socialförsäk-om en
ringens DI konstaterarpersonregister. det för närvarande inteatt

tillåtet för arbetsgivare särskilt tillståndär registreraatt utanen
uppgifter sjukdomsorsak arbetstagaresvid frånvaro grundpåom

sjukdom.av
Kartläggningsgruppens önskemål aktualiserar enligt DI många
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arbetslivet. kunnaintegritetsskyddet Förifrågor göraatt enom
byggasunderlaget behöverpåpekar DIintegritetsbedömning att

uppgifternaskall användas, hurförslag hur registrenmedut om
vilkauppgifter skallvilka ingå,skall inhämtas,till dem som

skall under-skall hur berördabearbetningar göras, personersom
tillskall ske ochhur utlämnandetregistreringen,rättas vem,om

upgiftema skall bevaraslängehur osv.
Även för börgodtagbart skydd individenStk att ettanser

reglerasde berördasäkerställas registrenatt genom engenom
registerlag.särskild

avidentifieringkravdatainspektionensföreslårSOFI påatt av
centrala materialforskningenför omprövas.

förstå.beslut PåDI:sSOFI vissa svåraär attatt avmenar
starktuppgiftslämnarna har intresse attgång ett avsomsamma

rimligenkränks, har de också intresseintederas integritet ett av
meningsfull användning.kommer tilluppgifter de lämnatdeatt

förform skattemedel ochför samhälletkostnader, iDe upp-av
läggsform tid ochgiftslämnama påi attnerengagemang, somav

arbetsförhållanden och hälsa kanindividuppgifter isamla in om
till öka kunskaper-kan bidraenbart försvaras delängden attom

datainspektionen kräverförsvåras falldeområdet. Detta ipåna
undersök-exempel gäller SCB:savidentifieras. Ettmaterialetatt

levnadsförhållanden.ningar om

förändringarAvidentifiering det stöd och lagmässigaMFR deatt somav upp- anser
gifter, länkning arbetsmiljöforskningenregisterepidemiologiskabehövs deni

diskuterasmåste närmare.
framhåller vetenskapliga förutsättningarna fördeMFR att att

skall bidra till bättre arbetsmiljö och bättreregisterepidemiologin
förbättras fortlöpande den metodologiskafolkhälsa ut-genom

Tillvaratagandet dessa vetenskapliga möjlighetervecklingen. av
försvå-förenligt accepterade etiska harväl med principerär men

eller förhindrats olika legal och administrativrats typergenom av
medfört möjligheternanämnda förhållanden harNupraxis. att
försämrats stället för för-till registerepidemiologi ipä årsenare

bättrats.
länkning, yrkes-understryker nödvändighetenSoS t.ex.av av

till olika medicinskauppgifter från folk- och bostadsräkningama
återinföratillstyrker förslagenDeregister. attom personnummer

slutenvárdsregistret komplettering det medicins-i samt om aven
födelseregistret. skulle bidra till väsentligen ökaka Detta att

upptäcka arbetsmiljöns effekter hälsan. Slu-möjligheterna påatt
för hjärtinfarktsregistertenvärdsregistret har grunden detvarit

förutsättning för utvecklafinns vid ochIMM KI är attsom en
synpunkter framförsdetta. Samma IMM.av

förslaget länka sjukfall med 1990RFV 1990 årsatt attmenar
folkräkning sannolikt skulle god tvärsnittsbild sjuk-års ge en av

fördelning olika yrkesgrupper. Förslaget behöverfránvarons på
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dock konsekvensutredas med avseende kostnaderpå och vilken
resultat kan förväntastyp sådan länkning.av RFVsom av en

också förslaget detuppmuntrar speciella materialetatt 1988över
förtidspensionärerårs inte avidentifieras följs denunderutan upp

femársperioden.närmaste
FRN forskningenatt området arbetsmiljöhälsapåmenar i

utsträckning blir longitudinell.stor Därför det viktigtär dataatt
inte avidentifieras. Det krävs dock ansvarsfull avvägningen
mellan allmänhetens krav hälsapå och integritet forskning-samt

behov uppgifter. Dessa frågor utredasmåste ytterligare.ens av
HSFR det mycket angeläget relevanta databaserser attsom

ändras och kompletteras, de kanså användas för forskningatt om
och identifiering hälsorisker arbetsmiljön.i För longitudinellaav
studier det viktigtär materialet inte avidentifieras.att HSFR anser

det värdefulltäratt i 1991 levnadsnivåundersökningarsom man
förbättrar rapporteringen psyko-sociala arbetsvillkor.av

befararAMF konsekvensernegativa för det förebyggande ar-
betsmiljöarbetet FoB-ens uppgifter avidentifieras.om

Björn Gillberg förutsätter kommissionen föreslåratt SCB:satt
ocksåregister skall innehålla uppgifter arbetsplats och yrke,om

dödsrisker kansä analyseras föratt enskilda arbetsplatser och
yrken. Data avlidna individers arbetsplats bör därför läggas inom
i SCB:s nuvarande dödsfallsregister.

Allmänt informa- SoS väl fungerande informationssystemom att ett arbets-anser på
tionsstruktur m.m. miljöområdet mycket värdefulltär folkhälsoarbetet.i SoS stödjer

förslaget inrätta långsiktig arbetsmiljöbevakningattom en -
återkommande kartläggningar formi samordnadav samman--
ställning statistik hälsoutveckling och arbetsmiljö förav om
samtliga yrkesgrupper. En sådan bevakning bör enligt SoS bedri-

i samarbete mellan ASS, RFV, SCB och SoS. En långtgå-vas mer
ende samordning med socialstyrelsens folkhälsorapporter krävs
inte den skulle försvåra arbetet medsnarare rapporterna.-

SCB stöder planmässighetstörre i samordningen mellanen
olika register och registren regelmässigatt uppdateras. Data bor-
de också fortlöpande sammanställas från dessa register och redo-
visas med för sammanhanget nödvändig tolkningshjälp. SCBen

kartläggning 1994 liggeratt väl linjei med derasanser en ny
planer arbetsmiljöstatistiskpå årsbok.en ny

Stk instämmer kartläggningsgruppensi bedömning in-att en
forrnationsstruktur arbetsmiljöområdetinom bör tillvarata data
och information skapas olikainom inom området. Ensystemsom
samordning bör inhämtandei ochgöras registrering grundda-av

Det den minstaärta. nämnaren deängemensamma snarare
högsta kraven bör styrande vid samordningen. Stk harsom vara
den principiella inställningen information den offentligaiatt
sektorns databaser bör bättreutnyttjas och tillgängliggöras mer
för användare. Framför alltexterna det gränssnittenär mellan
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standardiserade.skallinforrnationsdatabaserrelevanta varasom
informationsförsörjningen inomutvecklingStk finner att aven

främstövervägandenytterligareförutsätterarbetsmiljöområdet
ochgenerellt iinformationutnyttjande settochbehovrörande av

ochFörutsättningarsekretess.ochintegritettill kravenrelation på
tillgänglighetochaktualitetkvalitet,gällervadkonsekvenser

förändringarna.föreslagnaför dekostnaderliksombelysasmåste
kunnaarbetsskaderisker ochöverblick attBehovet över avav

finnsDärförlångsiktigt.indikatorerolikautvecklingen via ärfölja
prioriteradochdetaljeradskälStkenligt göradet att en mer

fråninformationsservicenlöpandedenkravspecifikation på
delaskan in ispecifikationsådanregisterkällor. Enolika en

behöverförhållandeninformationsdel vilkaellerinnehålls- som
kvalitetskrav m.m.nyckelbegrepp, samtstrukturering,belysas,

villkor föroch register,databaserdel kravteknisk-praktisk påen
m..distributionsformerinformationsutnyttjandet, m.

arbetsskadeinforrnationheltäckandeviktenbetonarASS av en
skadorinkluderarförvärvsarbetandealla ävenavseende som

sjukskrivningstid.med kortare
sambandeninformationsnabbviktenframhållerRFV omav

framfördadearbetsförhållanden. Mångaochohälsamellan av
sjukfallsre-lokaladetillkomstenuppfyllsönskemålen avgenom

hälsorela-s.k.förekommerdetbakgrundBl.a. attgistren. mot av
individensstatistikenenligt RFVyrkesrörlighet börterad om

förlongitudinellmöjligtarbetsplatser attoch görasyrken om
yrkesin-Registersamverkan medanalysmöjligheter.godamedge

för tidig avgöra.och ISA-systemetspektionen är att
skall föreslå,kommissionen attGillberg förutsätter,Björn att

yrkesdödlighet åtmins-färska datapublicerarframledesSCB om
är.vart annattone

adekvatuppgifterbehovetunderstrykeroch AMFASSGrunddata om enav
förde-ASSenligtUppgifternabakgrundspopulation. måste vara

arbetsställe näringsgrenochålder, yrkekön,lade åtminstone på
infor-hel-deltid. Dennaarbetad tidmöjligtochoch region om

årligen.korrekt och uppdaterastillgänglig,mation måste vara
och harrelevantainsamlade dataviktenpåpekar ärFRN attav

kvalitet.god
och bostads-folk-användsyrkeskod idenIMM att sommenar

individeridentifierasyftemedtillkommitharinte atträkningarna
optimal dessalångtifrån ioch därförarbetsmiljölikartad ärmed

sammanhang.
vadkomplicerat änframhåller det avsevärtIMM äratt sommer

systematisktkartläggningsgmppens attframkommer rapportav
för-arbetsskador,sjukfrånvaro,sammanställa information om

personalsamman-ochpersonalomsättningtidspensioneringar,
materialetkvalitetskontrollkrävsBl.a.sättning. avnoggrannen

tolkassammanställas och påbearbetas, ettocksådetoch måste
korrekt sätt.
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MFR och SOFI påpekar det otillfredsställandeatt är kart-att
läggningsgruppen inte åtskillnadgör någon mellan beslutsregis-

och forskningsregister eftersom villkorenter och målen för såda-
register skiljer mycket,sig åt det gäller kompetensbe-närt.ex.na

hov.

Information för lokala Stk ifrågasätter arbetsgivaren behöver information frånom exter-
arbetsmiljöförbâttringar databaser frånvaro, arbetsskador Sådana uppgifterna om m.m.

bör återfinnas det reguljärai personaladministrativa arbetet. Ar-
betsgivarens, arbetstagarnas och företagshälsovårdens behov av
jämförelsedata, torde enligt Stk bäst tillgodoses spridninggenom

redan bearbetad och sammanställd information.av
SCB sådana jämförelsetal försäger arbetsskador dag kanatt i

fås från ISA. När det gäller sjukfrånvaro och personalomsáttning
krävs statistiska kompletteringar.göratt man

det gällerNär enkät- och intervjufrågor, används t.ex.som av
företagshälsovården, SCB kvaliteten ofta mindre bra.att äranser
Värdet denna information ökar har möjlighettypav av om man

jämföra med riksrepresentativa genomsnittssiffror.att SCB har
under följd arbetat med utvecklaär intervju- och enkätfrå-atten

arbetsmiljöförhållanden syfte förbättrai arbetsmiljö-attgor om
statistiken.

Stk förutsätter de särskilda med samladregister arbetsmiljö-att
information arbetsgivarna åläggs hålla tillgängliga intesom avses
innehålla individrelaterade uppgifter.några

Stk eventuell reglering personalekonomi-att t.ex.anser en av
ska bokslut nedremåste vad gäller företagsstorlek.gränsange en

Översiktlig beskrivning fåFör fullständig bild arbetsskade-att och arbetsmiljö-en mer av
arbetsmiljöför-av förhållanden, SCB ISA-statistiken behöver kompletterasattanserhållanden med t.ex.

intervjuundersökningar sjukfrånvaron kan igörasav som-
SCB:s arbetskraftsundersökning
yrkessammanställningar från register sjuklighet och död-över-
lighet
information beskriver faktiska arbetsmiljöförhållandensom-
från ochintervju- enkätundersökningar, SCB:s undersök-t.ex.

levnadsförhållandenning och SOFI:s levnadsnivåunderök-om
ningar.
IMM alternativ med riktade ad hoc-under-att ansatsanser en

sökningar bör både företaginom och regionalprövas ochpå
nationell nivå. Dessa undersökningar skulle utifråninitieras
speciella frågeställningar, ske utifrån frågeställningen lämpli-på

arbetsplatser och genomföras samverkani med expertis inomga
epidemiologi och yrkesmedicin.

Stk har principiella farhågor det gäller kvaliteten indatanär i i
FAS-90. Ambitionen det gäller bl.a. förfiningsgradnär i registre-

diagnosring och yrke bådeöverstiger vad försäkringskassansav
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Attochkompetensoch derasbehovharlokalkontor resurser.av
för-aktuella för allauppgifternaskulle hållaförsäkringskassan

socialför-frånkan motiverastilläggskrav intesäkrade, är ett som
leda tillvilket kanbehovnuvarandesäkringsadministrationens

uppgifterna.för inmotivationlåg taatt
hos sjukvårds-slutenvårdsregistretgäller förfarhågorSamma

uppgifternärvarandeinnehåller för inteDethuvudmännen. om
till kvalitetentveksam i så-Stkskadeorsaker.och ärsjukdoms-

Stkbehövs vården.den itillmed hänsyn inteinformationdan att
eventuell regionalsekretesskraven,tillhänsynförutsätter, attav
sjukfallsregistrenlokalaoch deslutenvárdsregistrenstatistik ur

försäkrings-respektivesjukvårdshuvudmannenproduceras av
kassan.

regional nivå,uppgifterytterligarebehovet påStk att avmenar
ochISA,finns måste vägasredan i prövasdeutöver nogasom

Även kostnadernauppgifterna.för hämta inkostnaden attmot
beaktas.böruppgiftslämnamaför

inforrna-övergripandenationellbehovetbehöverStkEnligt av
ochtillgänglighetFrågornaytterligaretion övervägas. ansvar,om
kravtillkommandeeventuelladeochfinansiering somomom

börvbelysas.registerhållarnaolikaderiktas mot
arbetsmiljö-okändainformationstatistikSCB omsom gerser

bör undanröjas.vilkaåtskilliga bristermedområderisker ettsom
kostnaderarbetsskadomasstatistikocksåpåpekar överDe att

idag.fram regelmässigtinte tas

yrkesuppgif-dödsorsaksstatistiken och deförbl.a.SCBKostnader ansvarar
registersammanställningar.för olikautnyttjasFoB:amaiter som

ochdödsfallsstatistikenyrkesrelateraochförbättrakunnaFör att
behöveroch förtidspensioneringar,långtidssjukauppgifter om

Även arbetsmiljöstatistiskeventuelltSCB nyenresurser.mer
finansieras.behöverårsbok

grundmaterial frånfåförkostnadernapekarSOFI utpå attatt
vilketmycket höga institutet oaccepta-har varitSCB varaanser

tilltillgångforskareviktigtdetbelt. SOFI är attatt gesanser
betydligttillstatliga myndigheteroch andramaterial från SCB en

inrättandetnärvarande,förkostnadlägre t.ex.än enavgenom
vårdandeochupprättandebetala sär-kansärskild fond avsom

forskar-Ettdatabaser.kostnadskrävande ärsätt attskilt annat ge
efterundersökningargenomföramöjlighet att sammaegnana

ocksåföreslårSOFIlevnadsniváundersökningen. attmodell som
levnadsnivåundersökning 1991.tillmedel ges en

kartläggningsgruppeninkommit tillFörslag som

frånantal förslag deharKartläggningsgruppen tagit emot ett
föränd-gällertill kartläggningen detforskare bidragit närsom

databaser. redovisasbefintligaoch utnyttjande Härringar av
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förslagennågra inbördes prioritering.utan För genomförandetav
torde fall krävasi vissa lagändring. Argumentationen för försla-

återfmns delvis de olikai forskarrapportema utgjordegen som
underlag till kartläggningen. I samband med och efter deras
publicering har ytterligare synpunkter och förslag inkommit.
Bland de förslag framförts märks.som

Att 1990 sjukfrånvarofall,O års eller stickprov därav, länkasett
med folkräkning1990 syfteårs i beskriva sjukfrånvaron föratt
yrkesgrupper med precision hittills.större än
Att materialet 1988 förtidspensionärer0 över års avidentifi-

följstvärtom under denutan femårsperi-närmasteeras upp
oden, bl.a. med avseende rehabilitering,på sjukdomshistoria
och dödlighet.

forskningsregistretAtt hjärtinfarkt0 över utvidgas bade tideni
och geografiskt.
Att socialstyrelsens centrala0 patientregister individrelate-åter
ras.
Att sådan information bevarasO möjliggör psykiskaattsom sena
effekter fosterpåverkan kan studeras.av
Att redovisning0 samtliga dödsfallgörs inträffaten av som

olyckor arbetsplatsenpå under den tioársperio-genom senaste
den.
Att avidentifieringen efter0 10 SCB:sår undersökningav av
levnadsförhållanden upphör syftei möjliggöra forskningatt

arbetsmiljöns långsiktiga konsekvenser.om
levnadsniváundersökningenAtt0 1991 genomförs med ut-en

vidgad och förbättrad rapportering psyko-sociala arbets-om
villkor.
Att databas hörselskador0 till följdöver buller tillskapas.en av
Att de yrkesderrnatologiskaO enheterna Sverigei tillsammans
utvecklar systematisk bevakning inom hudskadeområ-en mer
det.

iAtt uppgifter antalet0 olikai yrken, fördelade påom personer
kön och ålder, tillgängliga basdata, förgörs arbetsskadere-som

ochgister andra databaser.
Att uppgifter inträffadeO dödsfall regelbundet sammanförsom

folkräkningsuppgiftermed sådantpå arbetsmiljönsett sätt att
bidrag till tidig död kan analyseras.
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Appendix 4

direktivKommissionens

Arbetsmiljökommission

1988:63Dir.

1988-11-24regeringssammanträdevidBeslut

anför:statsrådet Thalén,arbetsmarknadsdepartementet,förChefen

förslagMitt

fram förslagläggamed uppgiftkommission tillkallas attföreslårJag att en
skador ocharbetsförhållanden, skaparsådanaändraföråtgärdertill somatt

ohälsa.
förhållanden ikartläggakommissionenskallförslagenförunderlagSom

bör inriktasKartläggningenarbetsskador.upphov tillarbetsmiljön, som ger
också sådant, kanarbetena,depå identifiera utsattamest sommenatt

arbetsmiljön.hälsorisker iinnebära nya

Skadeutveckling2. oroar

sin avsiktuttalade regeringenoktober 1988den 4regeringsförklaringenl
berörda myndigheterarbetsmarknaden ochpåorganisationernainbjudaatt

särskilda insatseruppgiftarbetsmiljökommission med göraattdelta iatt en
arbetena.400000för de mest utsatta

oroande utveck-denställningstagande ärregeringensBakgrunden till
och för-långtidssjukskrivningararbetsskador,antaletgällerdetlingen när

tidspensioneringar.
lidandenochmänskliga problemdöljer sigutvecklingdennaBakom som

ska-Människorfrån arbetsmarknaden.utslagningtillmånga lederfalli som
arbetslivet itvingas lämnasjukskrivna ochgår långvarigtdas i arbetet, som

arbetsgemenskapen, iso-förlorarnedvärderade. Deoftasigförtid, känner
förstörda.livfår år sinaochsiglerar av

från år153000har ökatarbetsskadestatistikentillanmälningarAntalet
Ökningen medanarbetssjukdomama,främstgällerår 1987.180000till1980

deden andelSamtidigt harbegränsad.olycksfallenökningen är avmerav
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anmälda arbetssjukdomarna, godkänts arbetsskador enligt arbets-som som
skadeförsäkringens regler, ökat. Detta gäller främst skador och sjukdomar
till följd olika belastningsfaktorer.av

Också förtidspensioner och sjukbidrag ökar. Särskilt markant utveck-är
lingen förtidspensioner och sjukbidrag för kvinnor åldrarnai 45-59 år.av

ÅrDe offentliga utgifterna för försäkringsskyddet stiger. 1987 kostade ar-
betsskadorna, långade sjukskrivningarna och förtidspensionerna 37 mil-ca
jarder årenkr. För 1988 och 1989 väntas utgifterna öka till 45 53ca resp.
miljarder kr. Till detta kommer effekterna för och kommun minskadestat av
skatteinkomster. För företag och förvaltningar medför sjukfrånvaron kost-

förnader stillestånd, driftsstörningar, överdimensionering personalstyr-av
kan, vikarieanskaffning m m.

Denna utveckling skall inte teckentas arbetsmiljöernaett attsom gene-
rellt skulle ha försämrats. Så harsett exempelvis antalet svåra skador och
olyckor med dödlig utgång minskat betydligt. Också övriga olycksfall har
minskat i längre tidsperspektiv,sett ett minskningenäven om avstannat un-
der de åren.femsenaste

3. Kraftfulla insatser behövs

Utvecklingen i arbetslivet visar således på allvarliga brister i välfärden.
Såväl individuella och sociala ekonomiska skäl talar därför för detsom att
behövs kraftfulla insatser från många hållolika för vända denna utveck-att
ling och skapa säkrare och arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetettryggare måste
inriktas på hindra människor drabbasatt skadoratt och ohälsa i arbetsli-av

Det gäller ändra på sådana förhållandenvet. iatt arbetslivet, orsakarsom
mänskligt lidande försämradochstort livskvalité i det vardagliga livet och
såi utsträckning också leder till förtidspensioneringar.stor Detsom gäller

också öka möjligheterna för de drabbadeatt komma tillbaka till lämp-att ett
ligt arbete.

Den politik under de åren har drivits på arbetsmarknadsom-senastesom
rådet brukar karakteriseras arbetslinjen. Innebörden aktiva åtgär-ärsom att
der för arbetslösa arbete, utbildning elleratt andra förberedande åtgär-ge
der, kan leda tillväntas arbete, skall prioriteras framför passiva utbetal-som
ningar kontantstöd. Inte minst det ökande antalet arbetsskadorav ärgenom
situationen sådan, ersättningar från socialförsäkringarnaatt betalas inu ut
ökande omfattning. Det finns skäl tillämpa detatt synsätt, arbetslinjensom

uttryck för, också i rehabiliteringsverksamheten, så åtgärderaktivager att
vidtas återföraför människor i arbete snabbareatt än fallet.ärsom nu

Behovet sådan inriktning understryks läget och den förväntadeav en av
utvecklingen på arbetsmarknaden. svårigheterna inom olika sektoreratt
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1990-delarbestå underkan komma storaarbetskraft att avbehovenfylla av
arbeta,och villkanalla,betydelse attDet kommer stor somtalet. att avvara

det.möjlighet görahar att
förinsatsernaförsåledesÄven talat attskälarbetsmarknadspolitiska att

roll.måste störreohälsaocharbetsskadorförebygga enges

arbetsmiljöarbeteti4. Resurserna

arbetsgiva-enskildapå denhandförstavilar iarbetsmiljönförAnsvaret
ren.

omfattandevidarearbetsmiljöområdet präglas ettpåVerksamheten av
självklartdetDärför är attarbetsmarknadens par-mellan parter.samarbete
med förbättraarbetetroll icentral attharockså fortsättningeniterna en

riskernaminskadärmedochorganisationarbetetsförändraarbetsmiljön och
arbetslivet.ioch hälsaför liv

70 %arbetsmiljöarbetet. Mer änibetydelseFöretagshälsovården har stor
företagshälsovård.tilltillgånghararbetstagarealla nuav

inomochhar,institutionerochmyndigheterstatligaolika enantal varEtt
exempelvis arbetar-arbetsmiljöområdet,påuppgifterområde, särskildasitt

arbetsmiljö-arbetsmiljöinstitutet,yrkesinspektionen,ochskyddsstyrelsen
arbetslivscentrum.ochfonden

försäk-riksförsäkringsverket,arbetsmarknadsmyndigheterna,Också
vik-socialtjänsten harsjukvård ochochhälso-landstingensringskassorna,
ibristerföljdernanegativademinskagällerdet ar-uppgifter när att avtiga

betsmiljön.
bedrivaförutsättningargodaoch ettattsålundafinnsDet stora resurser

måstearbetearbetsmiljö. Dettabättreförarbeteåtgärdsinriktataktivt, en
effektivitet.kraft ochmedfortsätta stor

uppgifterArbetsmiljökommissionens5.

åtgär-tillförslagframför läggatillsättaskommission börsärskild attEn
Somohälsa.skador ochskapararbetsmiljöerpå deändrar un-der, somsom

arbetsmil-förhållanden ikartläggakommissionenskallförslagenförderlag
Kartläggningen inriktasbörarbetsskador. atttillupphovjön, gersom

frånutgåinte baraskallKommissionenarbetena.deidentifiera utsattamest
skador elleridentifieraderelativt lätttillupphovfaktorersådanan som ger

kanDetförhållanden natur.till sammansattsjukdomar även merutan av
ochorganisationarbetsmiljö. arbetetsfysiskkombinationhandla avenom

inflytande denotillräckligt överelleri arbetetinslagpåfrestandepsykiskt om
arbetssituationen.egna
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Målet för kommissionens arbete skall minska denatt arbetsrelate-vara
rade sjukfrånvaron och utslagningen även förebyggaatt uppkomstenmen av

hälsorisker i arbetsmiljön.nya
Kommissionen bör överväga ekonomiska styrmedelom arbets-gentemot

givare bör skapas för åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.att Den bör
också föreslå åtgärder,andra behövs för ytterligaresom att markera det an-

arbetsgivarna har enligt arbetsmiljölagen.svar som
Kommissionen bör huröver skadortex och tillbud följsse arbets-upp

platserna och de leder till arbetsgivarna vidtar åtgärderom att för minskaatt
riskerna för skador. Kommissionen bör ocksånya pröva hur behovet av
snabbt tillgänglig och aktuell information arbetsskadornas utvecklingom
skall kunna tillgodoses.

Kommissionen bör belysa hur det lokala arbetsmiljöarbetet och särskilt
arbetstagarinflytandet i arbetsmiljöfrågor fungerar. I detta bör bla ingå att

detöver lokala skyddsarbetets ställningse och organisation. Exempelvis
uppfattas skyddskommittéerna ofta spela sidoordnad roll i förhållande tillen
de former för arbetstagarinflytandenya lagstiftningen medbestäm-som om
mande har medfört.

Arbetsmiljörisker skall i första hand mötas med tidiga och förebyggande
insatser. Men för dem ändå drabbas, bör aktiva rehabiliterings-som och an-
passningsåtgärder vidtas, så de kan kvaratt i arbetslivet. Detvara är ange-
läget anpassnings- och rehabiliteringsverksamhetenatt arbetsplatserna
utvecklas och det byggs kunskapatt och kompetens för sådanupp verksam-
het. Kommissionen bör överväga särskilda åtgärder bör vidtasom för fåatt
till stånd bättre fungerande verksamhet.en

Arbetsmiljökommissionen bör överväga effektiviteten i samordningen
mellan olika samhällsorgan centralt och regionalt. Mot bakgrund erfaren-av
heterna från kommissionens kartläggning skall den lämna förslag inrikt-om
ning och organisation arbetsmiljöarbetet och samhälletsav insatser.

Kommissionen bör överväga, det finns anledning förändringarom göraatt
eller förtydliganden i arbetsmiljölagen eller lagstiftning.annan

Kommissionen skall också under arbetets gång kunna lämna förslag till
regeringen uppdrag till myndigheter ochom sådana särskilda utred-om
ningar kommissionens arbete kansom anledning till.ge

Kommissionen ska slutligen belysaäven företagsekonomiska, samhälls-
ekonomiska och statsfinansiella kostnader intäkter för de åtgärder,samt

föreslås. Om kommissionen läggersom fram kostnadskrävande förslag skall
den också åtgärdernahur skall finansieras.ange
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Samråd6. mm
ochutredningar översyner,sådanamedsamrådaskall somKommissionen

arbete.dessberör
Tidig och1988:41SOUbetänkanderehabiliteringsberedningens sam-I

rehabiliteringsinriktadochSamverkansmetoder er-rehabiliteringordnad - arbetsmiljö-förrelevantagradi hög ärfrågorflerabehandlassättning som- förunderlagviktigtdärmedblirutredningsarbete ettDettakommissionen.
kommissionen.

bidrags-främstgällerf Detföretagshälsovårdsreform överårs1986 n.ses
och före-personalutbildninglagstiftning,ocksåutformning,systemets men

Kommissio-anpassningsarbete.ochrehabiliterings-irolltagshälsovårdens
översynsarbetet.följabörnen

pågående kam-arbetarskyddsstyrelsensföljaocksåskallKommissionen
belast-arbetsmiljöfondens motochbelastningsskador programpanj mot

ningsskador.

Arbetsformer7. mm
verka förbörDenhandlingsberedskap. atthögbör haKommissionen en

Kommis-dröjsmål.möjligaminstamedgenomfördabliråtgärderönskvärda
departement.till berörtöverlämnasfortlöpandedärförskallförslagsionens

förslagenframskall läggakommissionensåledes inte sam-Avsikten attär
redo-arbeteefter avslutatkommissionenskallställetlslut.vid arbetetslat

därutöver.börvadoch görasvidtagitsharåtgärder,devisa somsom
arbetsformer,sinabestämmagivnafår inom ex-Kommissionen omramar

särskildaförinrättasbörspecialgrupperandraellerregionalaempelvis om
motsvarande,ochspecialgrupper,Sådana experteruppgifter.frågor eller

ochuppdragettid,denföranlitas tarfall kunnaförekommandei sombör
pågår.arbetekommissionenstidsperioddenhelaförsåledes inte som

juni 1990.30denslutförtbörarbete senastKommissionens vara
föreskrivitharregeringenvadgällaskallarbete omkommissionensFör

1984:5dir.direktiven1988:43,dir.EG-aspekten samt an-beaktande av
inriktning.utredningsförslagensgående

Hemställan8.

bemyndi-regeringenjaghemställeranförtvad jag atttillhänvisningMed
arbetsmarknadsdepartementetförchefengar

kommittéförordningenomfattadarbetsmiljökommissiontillkalla avatt en
ledamöter.sjumed1976:119 högst

207



ledamöternaatt utse ordförande,atten av vara
besluta sakkunniga,att sekreterareexperter, ochom biträde tillannat

kommissionen.
Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna skallatt betalas
medel från fonden för arbetsmiljöförbättringar.av

9. Beslut

Regeringen anslutersig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.
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Appendix 5

Förteckning arbetsmiljökommissionensöver
ledamöter, sekretariat, arbetsgrupper och
experter

Ledamöter Anna-Greta f.d.Leijon, riksdagsledamot, ordförandes,
Lars-Gunnar Albáge, direktör, SAF
Tore Andersson, avtalssekreterare, LO
Christer Fors, avdelningsordförande, Svenska Fabriksarbetare-
förbundet
Inger Ohlsson, förbundsordförande, TCO SHSTF
Verna Rydén, landstingsråd, Bohuslandstinget
Ingela Tuvegran, f.d. kommunalråd, Göteborgs stad

sekretariatet Carl-Göran Högás, huvudsekreterare
Anders Broström, sekreterare
Olle Bráfelt, sekreterare
Mari-Ann Levin Pölde, sekreterare
Anne bitr.Baxter, sekreterare
Lena Freij, assistent

GD-gruppen Sivert Andersson, generaldirektör, arbetarskyddsstyrelsen
Allan Larsson, generaldirektör, arbetsmarknadsstyrelsen
Karl Gustaf Scherman, generaldirektör, riksförsäkringsverket

Kartläggningsgruppen Inga-Britt Törnell, justitierád, ordförande
Denny Vágerö, docent, sekreterare
Bjarne Almström, avdelningschef, riksförsäkringsverket

Eriksson,Birger sekreterare, Svenska kommunförbundet
Rolf Kindborg, förhandlingsdirektör, arbetsgivarverkstatens
Tore Larsson, föreståndare, IPSO
Hans Malker, avdelningsdirektör, arbetarskyddsstyrelsen
Carina Nilsson, utredare, LO
Carl Oldertz, f.d. direktör, Skandia
Jan Parke, företagsläkare, Täby Företagshälsovárdscentral AB
Lars-Åke Sandqvist, ombudsman, TCO
Ola Schönning, direktör, Skandia
Gunilla Strand, sekreterare,1:e landstingsförbundet
Ian-Erik Synnerman, 1:e sekreterare, landstingsförbundet
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socialstyrelsenavdelningsdirektör,Swenson,Dag
centralbyrånstatistiskaavdelningsdirektör,Wikman,Anders

direktör, FolksamWännström,Torgny
läkare, SAFYllner, leg.Sven

metallindustriarbetareförbun-klubbordförande,Johnsson,GöranArbetsorganisations-
ordförandedet,gruppen

sekreteraredocent,Aronsson,Gunnar
expeditionschef, arbetsmarknadsdepartementet,Ekman,Dag se-

kreterare
sekre-Volvofilosofie doktor, Personvagnar,Thomas Nordström,

terare

direktör, SAFStefan Agurén,
psykolog, SACOBraathen,Tommy

ombudsman, TCOBreidensjö,Monica
träindustriarbetareför-Svenskaombudsman,Bertil Elgstrand,

bundet
verkstadsföreningSAF Sverigesdirektör,Hjälm,Ingemar

LOombudsman,Janérus,Inge
LOombudsman,Rolf Lindh,

arbetsgivarverkutredningschef,Nilsson,Tord W. statens
kansliTCO, KTK:sombudsman,Christina Pettersson,

kommunförbundetSvenskaRoswall, sekreterare,Lars
professor, SAFSandberg,GustafCarl

ordförandearbetsmiljökommissionen,Ingela Tuvegran,ochVdrd- omsorgs-
sekre-kommunalarbetareförbundet,utr.sekreterare,Lööf,Hansgruppen

terare
sjuksköterska, TCO SHSTFGunilla Edlund,

kommunförbundetSvenskasekreterare,Granqvist,Hans
ombudsman, SACOI-lildingsson,Kerstin

kommunalarbetareförbun-ombudsman,Lundby-Wedin,Wanja
det

landstingsförbundetpersonaldirektör,Gert Persson,

ordförandearbetsmiljökommissionen,Christer Fors,Smáföretagsgruppen
sekreterareforskningsingenjör,Johansson, 1:eBo

professor, sekreteraret.f.Johansson,Jan

LOombudsman,Fredén,Thomas
arbetsledare, TCO SALFKenneth Lantto,

SAFdirektör,Rolf Näslund,

informellrehabiliteringsfrágor harbl.a.bedömningInformell För enavgrupp
följandehar beståttGruppenbiträtt kommissionen. avgrupp

personer.
sekreterareSamhallBjörn Bergström,
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Monica Breidensjö, TCO
Birger Eriksson, Svenska kommunförbundet
Anders Hagman, landstingsförbundet
Carina Nilsson, LO
Tord W. Nilsson, SAV
Sven Yllner, SAF

Övriga Anders Ahlbom, professor,experter Karolinska institutet
Alfredsson,Lars docent, Karolinska institutet

Anders Ericson, avd.dir., socialstyrelsen
Mats Ershammar, byrådirektör, arbetarskyddsstyrelsen
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Appendix 6
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